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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE 

NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, convocado 

de acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º 

do Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Ana Sofia Valente dos Santos, em substituição de Telma Cristina Cardoso 

Saião Silva 
Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

José Manuel Batista Galanducho, em substituição de Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

Carla Milene Flores Serra, em substituição do Presidente da Junta de Freguesia de 

Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 
Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias 

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 
Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 
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Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 
na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 
Pires e participaram também os Srs. Vereadores Paula de Jesus Godinho Pais Soares, Carlos 
Alberto Martins Alves,  Manuel Francisco Carvalho Soares, Odete Bernardino Afonso Borralho e 
António Manuel Godinho Mariano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi necessário completar a Mesa devido à falta do Primeiro Secretário, tendo o lugar sido ocupado, 
por Florbela Teixeira Pires. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1. Apreciação e votação da ata n.º 5/2019  
1.2. Resumo do Expediente  
1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  
 
2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  
 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 
3.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 5/2019 
3.2. Opções do Plano 2020-2023 

Plano de Atividades 2020 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2020 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2020 

Mapa de Pessoal de 2020 
3.3. Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação do prazo de vigência 
3.4. Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 
3.5. Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa 
3.6. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo  
3.7. Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 
3.8. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente 

intermédio para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – Proposta de 
designação do Júri 

3.9. Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de viaturas 
3.10. Aquisição de serviços para auditoria externa às Contas do Município de Serpa - Anos de 

exercício 2019, 2020 e 2021 – Nomeação de auditor externo 
3.11. Representantes da Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021 (suplentes) 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 
encontram justificadas as seguintes faltas: 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Telma Saião Silva  Substituída por Ana Sofia dos Santos 

Daniel Abraços Veiga, por motivos 
profissionais  

Substituído por Maria José Mariano, que também 
solicitou substituição, por motivo de realização de 
exames médicos e foi substituída por José Manuel 

Galanducho 

António Lúcio Travessa, por motivos 
profissionais 

Substituído pela Secretária da Junta de Freguesia, 
Carla Flores Serra 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para dar conhecimento dos convites 

enviados à Assembleia Municipal: 

 

 CIMBAL – Feira das Bibliotecas realizadas no Distrito, tendo participado na feira que se 

realizou em Serpa;  

 Câmara Municipal de Serpa – Adesão da Margem Esquerda do Guadiana à Rede 

Internacional de Bioregiões, em que não foi possível participar; 

 BAAL 17 – Teatro Cenas de Novembro, em que estiveram presentes; 

 Cante Fest - Cerimónia oficial da comemoração do 5.º aniversário da Inscrição do Cante 

Alentejano na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, da 

UNESCO, realizada no dia 27/11 no Cine Teatro de Serpa, em que também participaram.  

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 5/2019 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 5, respeitante à sessão 

realizada no dia 27 de setembro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. 

A ata foi aprovada, com as abstenções dos eleitos que não participaram na sessão. ----------------- 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  
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Foram ainda prestados esclarecimentos e dado conhecimento, a todos os eleitos, por email, dos 

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  
Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 
Pergunta ao Governo - Problema ambiental e de 
saúde pública em Fortes – Ferreira do Alentejo  

2019.09.25 

CIMBAL Conferência “Alterações climáticas e biodiversidade – 
Impactos no Baixo Alentejo” – Dia 11/10 – 11h00 

2019.09.27 

CIMBAL Nota de imprensa – Aprovação do Orçamento da 
Cimbal para 2020 

2019.10.15 

CIMBAL Reencaminha para todos os municípios da Cimbal, a 
moção que foi aprovada pela Assembleia Municipal de 
Serpa na sessão de 27 de setembro 

2019.10.15 

CIMBAL  Nota de imprensa – Candidatura + Sucesso Educativo 
no Baixo Alentejo  

2019.10.23 

Comando Geral da GNR Resposta da GNR à moção que foi aprovada pela 
Assembleia Municipal de Serpa, na sessão de 27 de 
setembro 

2019.10.29 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Intervenção do deputado José Luís Ferreira no debate 
sobre o Programa do Governo 

2019.10.31 

CIMBAL Roteiro CCDRA – Sessão temática – Sustentabilidade 
territorial, pela adaptação e pela mitigação dos 
impactos/riscos das alterações climáticas – 18/11 – 
14h30 no IEPF de Beja 

2019.11.06 

 

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa abriu um 

período destinado a intervenções sobre este assunto e informou que poderão consultar a 

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram também previamente enviadas por email, para todos os membros, as atas das reuniões da 

Câmara Municipal realizadas nos dias 18 de setembro,16, 30 e 31 de outubro e 13 de novembro 

do corrente ano, após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

Não se registaram intervenções sobre este assunto. ---------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por usar da palavra o Sr. João Batista para questionar sobre o ponto de situação da 

obra do Mercado Municipal de Serpa, para quando está prevista a sua conclusão; sobre o elevador 

elétrico que se encontra no Castelo, que está preparado para pessoas com mobilidade reduzida, 

mas que se encontra avariado; em relação ao Museu Etnográfico, gostaria de saber para quando 

está previsto a sua conclusão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, em relação ao Mercado Municipal de 

Serpa, tem tido sucessivos atrasos e a última prorrogação de prazo é até final do ano. A obra 

sofreu atrasos que não gostaríamos que acontecesse, porque se trata de uma obra financiada a 

80% e o não cumprimento dos prazos, no limite, pode até dificultar o financiamento, por isso, a 

Câmara tem tentado junto do empreiteiro, arranjar a melhor solução para que a obra se concretize 

o mais rápido possível, mas a empresa tem apresentado grandes dificuldades, contudo, 

esperemos que durante o primeiro semestre do próximo ano, a obra esteja concluída e o mercado 

a funcionar.  

Sobre o Museu Etnográfico diz que, por vezes, quando se iniciam os trabalhos, dá-se conta da 

necessidade de fazer outra parte da obra, com outras intervenções, mas prevê-se desde o inicio, 

que as obras terminem em 2020, avançando posteriormente para a parte da museografia.  

Quanto ao elevador do Castelo, diz que temos tido azar com este equipamento, pois tem avariado 

várias vezes e tendo em conta o prazo de garantia, temos insistido para que seja reparado, mas 

não pode a autarquia avançar com uma reparação por sua conta, por causa da garantia. No 

entanto, irá solicitar-se informação mais detalhada aos respetivos serviços, sendo posteriormente 

prestada essa informação aos eleitos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa para saber quais os motivos que têm levado a Câmara Municipal a 

não fazer as transferências para a CIMBAL, desde 2017. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara diz que o motivo tem sido a necessidade de se fazer um encontro de 

contas, pois existia um saldo positivo para a Câmara Municipal, de uma verba considerável e 

enquanto esse processo não ficasse resolvido, fizeram-se sempre as transferências para o 

funcionamento do Museu e as restantes deixaram-se de fazer e há pouco tempo, houve uma 

reunião com a CIMBAL, pois neste momento temos uma divida à CIMBAL na ordem dos 40.000 a 

50.000 euros, mas no inicio do ano, havia uma “divida” da CIMBAL para com a autarquia no valor 

de mais de 100.000 euros.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baiôa disse que, de acordo com os números que foram apresentados na semana 

passada pela CIMBAL, esta teria uma divida para com a Câmara Municipal de Serpa de 65.000 

euros e a Câmara teria uma divida de 115.000€, o que daria uma divida de 50.000€ da Câmara 

para com a CIMBAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que isso estava de acordo com aquilo que já tinha referido anteriormente, 

de que, neste momento, a divida da autarquia para com a CIMBAL se situava entre os 40.000 e 

os 50.000€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Manuela Pica, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo, para apresentar um Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. José 

Valadas Mata Seta: 
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Voto de Pesar 

A Assembleia Municipal de Serpa manifesta profunda tristeza pelo falecimento de José Valadas 

Mata-Seta (José Valente) e através deste voto de pesar endereça à família e amigos as sinceras 

condolências. 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de São Bento em sete mandatos (de dezembro de 

1976 até dezembro de 1993) e mais dois outros mandatos como Secretário da mesma Junta de 

Freguesia (dezembro de 1993 a dezembro de 2001) para além das suas funções de eleito no 

poder local e dos cargos políticos, foi um dos grandes dinamizadores da vida cultural, desportiva 

e associativa da sua freguesia e do concelho de Serpa, com destaque para o importante trabalho 

no movimento coral, ao qual esteve desde sempre profunda e apaixonadamente ligado.  

Recordaremos para sempre nosso amigo José Valente, grande contador de histórias, homem 

gentil, mas de convicções fortes, de sorriso fácil e permanentemente disponível em colaborar nas 

muitas causas e diferentes solicitações em defesa do desenvolvimento do concelho e do Alentejo.  

Se hoje estamos mais pobres, temos que estar gratos pelo privilégio de termos podido contar com 

o Zé Valente. Um grande obrigado. --------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que, foi referido e bem, o trabalho feito 

durante a vida do Zé Valente e tendo em conta o espetáculo de Cante que se realizou ontem no 

Cine Teatro de Serpa, a brilhante prestação do Grupo Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento, 

foi também resultado do trabalho realizado por ele, durante cerca de 50 anos, foi uma pessoa que 

muito trabalhou para que o grupo hoje tenha aquela forma de trabalhar e aquela vida. Foi 

responsável por um grupo coral, numa altura em que o cante alentejano não estava na moda como 

está agora, passaram grandes dificuldades e levou aquele grupo a cantar a tantos sítios, sempre 

a incentiva-los para que não desistissem. 

O Sr. Noel Farinho disse que os eleitos do PS também se associam a este Voto de Pesar, pois o 

Sr. José Valente era um membro digníssimo dos órgãos autárquicos do concelho de Serpa e 

apresenta uma proposta de se fazer um minuto de silêncio em sua memória.  

Aceite a proposta, fez-se em seguida um minuto de silêncio em memória do Sr. José Valadas 

Mata-Seta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Retomada a sessão, usou da palavra o Sr. Carlos Carvalho para apresentar um Voto de 

Congratulação, pela passagem do 5º aniversário da inscrição do Cante Alentejano na Lista 

Representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO: 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Há cinco anos, a UNESCO reconheceu o cante alentejano como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade e, neste momento em que se assinala a data, a Assembleia Municipal 

de Serpa associa-se às comemorações e presta homenagem ao cante alentejano, aos cantadores 

e ao povo alentejano. 
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Expressão maior da identidade alentejana, o cante é a alma da nossa terra e das nossas 

gentes e o reconhecimento da UNESCO tem sido, indubitavelmente, um fator de dignificação desta 

prática cultural, contribuindo decisivamente para a sua preservação e salvaguarda, num processo 

em que todos devemos estar fortemente envolvidos. 

Através deste voto, a Assembleia Municipal de Serpa felicita todos os que tem estado 

envolvidos neste objetivo comum da salvaguarda e valorização do cante alentejano e em particular 

todos os grupos corais e os cantadores pelo seu insubstituível papel na preservação e transmissão 

desta forma de cantar, porque foram eles que souberam, com a sua persistência, arte e amor, 

mantê-la viva. Deixa igualmente um reconhecimento especial à Câmara Municipal de Serpa, pela 

dedicação, perseverança e coerência em todo este processo, do qual foi o principal motor e que, 

pelo seu papel central na candidatura tem ainda como compromisso continuar a desenvolver, em 

articulação com as entidades competentes, todas as ações necessárias para dar cumprimento ao 

Plano de Salvaguarda para o Cante Alentejano. 

A Assembleia Municipal de Serpa reforça a sua disponibilidade para continuar a apoiar 

este trabalho, contribuindo para afirmar e consolidar o futuro do Cante, este nosso património que, 

há cinco anos, passou a ser de todo o mundo. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. João Batista para dizer que a sua bancada fica sensibilizada perante este assunto, 

esta mais valia para o nosso concelho e inclusivamente, teve o prazer e a honra de estar em Paris 

nessa altura da proclamação do Cante Alentejano como património imaterial da humanidade.  

Diz ainda que, teve oportunidade de visitar a Casa do Cante recentemente e o certificado em 

papel, que regista a candidatura do cante a património da humanidade, encontra-se numa 

pequena estante, numa moldura de vidro, mas pensa que, aquele papel merecia maior destaque 

e melhor preservação, pela sua importância, por representar muito trabalho, de muitas gerações 

que se dedicaram ao cante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que a ida a Paris foi um ato simbólico e que o mais importante 

foi o trabalho realizado por muitas gerações, desde há muitos anos e o próprio processo de 

candidatura também não foi fácil, foi um processo controverso, com muitos municípios envolvidos, 

mas o resultado foi positivo e esse papel que tanto custou a ganhar, não iria estar numa simples 

moldura, desprotegido dentro de um armário. O que está na Casa do Cante é uma cópia, pois o 

original está muito bem guardado e será uma peça com destacada importância, dentro do futuro 

museu do Cante, na parte do Centro Interpretativo do Cante.  

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira que começou por se associar ao Voto de Pesar, que considera que 

é sempre com mágoa e tristeza que recebemos a noticia da partida de um amigo e neste caso, foi 

um homem que deu a Vila Nova de S.Bento, muitos anos da sua vida, em prol do desenvolvimento 

daquela freguesia e por isso presta a sua homenagem e associa-se também ao Voto de 

Congratulação do Cante Alentejano, que é um símbolo do nosso Alentejo e foi vivido com grande 

motivação e ansiedade e teve a oportunidade de ir ao aeroporto receber as pessoas que tinham 

ido a Paris e mais uma vez dá os parabéns pela conquista angariada pelo Cante Alentejano.   
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2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Começou por intervir o Sr. José Morgado Gomes que lembrou o facto de ter solicitado à Câmara, 

no dia 26 de junho, na reunião que se realizou em Vales Mortos, a colocação de um ecoponto 

naquela localidade, junto da Sociedade Recreativa.  

Ainda sobre Vales Mortos, lembra o pedido que também já tinha feito, para colocação de nome 

numa rua.  

Perguntou também em que situação se encontra o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo.  

Questiona ainda porque motivo mandaram despejar a barragem em outubro, para que fosse 

arranjada, mas até ao momento continua tudo na mesma.  

Diz ainda que a Câmara deveria alertar as entidades competentes, para a situação da ponte de 

Santa Iria, que considera que está em mau estado de conservação. --------------------------------------- 

 

A estas questões, o Sr. Presidente da Câmara começou por responder que a limpeza da barragem, 

é um processo que está a ser tratado em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e 

foi despejada porque a água não estava nas devidas condições e estamos a tentar arranjar a 

melhor forma de tratar e não será uma intervenção fácil e teremos que aguardar por uma altura 

em que não chova muito. 

Quanto à ponte de Santa Iria, agradece o alerta e o mais rápido possível será efetuada uma visita, 

para depois, a justificar-se, ser alertada a entidade competente, que é a Infraestruturas de 

Portugal. 

Quanto à denominação da rua, diz que habitualmente chegam propostas à Câmara e depois o 

processo é analisado, mas no caso concreto dessa rua, não sabe se moram lá muitas pessoas, 

pois torna-se complicado o facto dos residentes terem que mudar todos os seus documentos, 

quando se altera o nome da rua.  

Sobre o ecoponto, já tinha tido oportunidade de explicar que a gestão é feita pela Resialentejo e a 

questão não se prende com a colocação de um ecoponto, mas sim com a falta de capacidade para 

fazer a recolha. Diz que a Câmara vai reforçar o pedido junto da Resialentejo para a colocação 

desse ecoponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida a Sr.ª Tânia Costa, em representação do Movimento Alentejo Vivo, para falar 

sobre o que se está a passar nas aldeias do Alentejo com os olivais superintensivos, que é uma 

forma de algumas pessoas ganharem dinheiro e que, na sua maioria, nem vivem cá e não se 

interessam por estas terras. Refere que não são contra o olival superintensivo, mas gostavam de 

perceber o que está a ser feito, porque, neste momento, um olival superintensivo equipara-se a 

um eucaliptal no norte ou no centro e são monoculturas e têm problemas variadíssimos, pois as 

movimentações de terras levam a uma perda de nutrientes e de água e a uma perda de 

biodiversidade.  

Diz ainda que já falaram com o Sr. Presidente da Câmara de Serpa, já obtiveram algumas 

respostas, mas não é apenas a Câmara de Serpa que tem falta de técnicos, o próprio ICNF tem 
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falta de técnicos. Gostaria de saber o que está a ser feito, pois considera que é necessário uma 

compartimentação da paisagem, de mosaicos, e como Engenheira Florestal, amante do Alentejo, 

vê as espécies nacionais, como o sobreiro e a azinheira, a serem trocadas, invadidas, queimadas 

pelos proprietários, para que deixem de ser povoamentos florestais e passem a ser apenas uma 

única espécie. O próprio ICNF já não tem força para atuar contra isto e manifesta-se muito 

preocupada com este problema e não apenas em Serpa, que é um concelho que admira bastante, 

pela forma como evoluíram nestes últimos anos, mas em geral, e a azinheira, que não tem apenas 

um problema fitossanitário, como o sobreiro, tem este problema mais grave de um olival 

superintensivo que não tem legislação, que não tem regulamentação.  

Pergunta o que mais podem fazer enquanto cidadãos para melhorar esta situação, pois precisa 

de boas noticias sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que este é um assunto que há muito tempo tem vindo a ser 

falado e o Movimento Alentejo Vivo tem trazido a alguns fóruns este tema para discussão e têm 

dado mais visibilidade a esta questão e a Câmara de Serpa está nesse grupo que também gostaria 

de ter boas noticias sobre este tema.  

O Plano Diretor Municipal, na parte rural, embora seja um processo que parte do município, mas 

o resultado final que é feito em concertação com a CCDR, é a soma de muitos contributos para a 

definição do PDM e muitos desses contributos têm um caráter vinculativo, ou seja, o solo rural, 

tem um sem número de entidades que ditam as regras e o município tem um poder pouco 

interventivo e também não tem competências para definir uma estratégia agrícola e tem um papel 

secundário na questão do PDM. Por isso, o município precisa que o Ministério da Agricultura e o 

Ministério do Ambiente, através dos vários serviços centralizados, defina a utilização do solo rural, 

que crie um ordenamento do território para o solo rural, como os municípios criam para dentro dos 

perímetros urbanos. 

O que a Câmara irá continuar a fazer e que faz desde há algum tempo, é questionar as entidades 

responsáveis e também não é contra nenhuma cultura em particular, pois considera que os vários 

modos de produção e de cultura podem complementar-se, o que pretende é estar informada sobre 

o que se está a passar, que haja algum estudo que defina os hectares de olival intensivo que 

podem existir. 

Perante o PDM que temos, iremos faze-lo cumprir e atuar perante alguma situação que não esteja 

correta e em relação às medidas preventivas, o que conseguimos definir foi que, sempre que haja 

uma movimentação de terras superior a 1.000 metros, carece de autorização da Câmara e 

colocou-se uma faixa de segurança de 500 metros à volta do perímetro urbano.  

A Câmara tem questionado a Direção Regional de Agricultura sobre algumas situações concretas, 

como por exemplo, a existência de culturas intensivas fora do regadio. Se dentro do regadio existiu 

um estudo de impacto ambiental, certamente que fora do regadio não existiu um estudo de impacto 

ambiental para esse tipo de culturas que existem fora do regadio. ---------------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra o Sr. José Paulo Martins, que representa a Associação Zero e também o 

Movimento Alentejo Vivo, começou por dizer que têm abordado as autarquias, no que diz respeito 
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ao seu papel, que tem a ver com a questão agrícola, as monoculturas e culturas intensivas e a 

disponibilidade hídrica, bem como as questões de ordenamento.  

Diz que as autarquias também têm um papel a desempenhar e não podem chutar o assunto 

apenas para as DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pesca, embora estas tenham um papel 

importante naquilo que se está a passar, mas as autarquias precisam ter um papel mais 

interventivo, pois face ao que se está a passar no território, é necessário atuar. 

Por tradição, a parte rural e agrícola é um pouco deixada por conta da DRAP e da EDIA, mas 

atendendo ao que se está a passar, com o ultrapassar dos blocos de rega, considera que as 

Câmaras têm que ter um papel mais ativo.  

Refere ainda que, enquanto cidadãos, com os seus poucos meios técnicos, estão conseguindo 

fazer relatórios para enviar para o ICNF e para a DRAP, sobre as situações que vão encontrando 

nos vários concelhos, por isso, propõe que as autarquias também façam essa pressão junto 

dessas entidades que têm um papel mais direto, pois o que se passa na região implica uma 

mudança de atitude por parte das autarquias. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara diz que não se trata de chutar para outras entidades, pois existe de 

facto, em solo rural, um grande poder por parte de outras entidades, nomeadamente, em sede de 

elaboração ou revisão do PDM e dá o exemplo de Serpa, em que se pretendia aumentar a zona 

industrial e aquando da revisão do PDM, depois da elaboração do PU, a seguir à zona industrial 

estava zona de regadio, e não se conseguiu fazer com que essa zona de regadio, deixasse de o 

ser, para a nossa zona industrial se expandir naquela zona.  

Diz ainda que a Câmara tem tentado fiscalizar ao máximo e já colocou várias questões à Direção 

Regional de Agricultura e sempre que tem conhecimento ou é alertada para alguma situação 

incorreta, contata as entidades responsáveis e o próximo PDM irá ser mais objetivo nestas 

matérias e nesta revisão do PDM irão ser contratadas empresas especializadas, que nos ajudem 

a defender mais esta posição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Alberto Matos que começou por dizer que, dois meses depois do inicio do ano 

escolar, terminaram as obras de acesso à EBI de Serpa e questiona se não teria sido possível que 

essas obras tivessem decorrido no período de férias, pois isso complicou o trânsito, numa zona já 

de si congestionada todo o ano.  

Em relação aos auxiliares de educação, a situação é dramática, neste e noutros agrupamentos de 

escolas e embora seja um problema a nível nacional, a Câmara tem alguma intervenção nessa 

matéria, mas questiona que pressão tem a autarquia feito sobre este assunto, junto das entidades 

responsáveis.  

Refere ainda que a água de Alqueva começa a ser escassa, naturalmente tem a ver com a seca 

e as alterações climáticas e agora já são alguns dos grandes proprietários a dizer que isto não 

chega para todos.  A ambição do lucro de alguns que não pensam em nada, pode colocar em 

causa a nossa saúde, e questiona se a prioridade não deverá ser para o abastecimento público e 

as autarquias devem fazer uma pressão muito forte sobre isso. 
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Diz ainda que da Andaluzia vem uma boa notícia, a apanha noturna de azeitona foi suspensa 

durante esta época, fruto da pressão ecologista e em Portugal as Associações já recomendam 

que não se faça a apanha noturna, mas considera que não deve ficar apenas na recomendação e 

na boa vontade de alguns, deveria também ser proibida.  

No que se refere ao ordenamento do território, diz que felizmente há projetos na Assembleia da 

República para ordenar estas culturas, reforçar o papel das autarquias, que o Bloco de Esquerda 

apresentou e que um deles dá parecer vinculativo aos municípios e saúda também o Partido 

Ecologista Os Verdes pela sua iniciativa nesta área, mas considera que outros partidos devem 

também avançar com mais projetos, pois só em sede legislativa se pode clarificar ainda melhor o 

papel das autarquias sobre estas questões. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que concorda que devem ser várias entidades com o mesmo 

objetivo e todos estamos de acordo que existe falta de legislação e posteriormente devem ser 

criadas condições para se fiscalizar essa legislação.  

Em relação à escola, no que se refere aos auxiliares de ação educativa, diz que, aquilo que 

compete ao município e que tem a ver com a questão do pré-escolar, a Câmara vai além daquilo 

que é exigido por lei, dando auxílio no funcionamento do refeitório e no 1.º ciclo e temos que ter 

14 ou 15 auxiliares e temos 22 ou 23.  

Quanto à obra, questiona se consideram que esta foi a data que a Câmara escolheu para executar 

a obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

3.1. RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 5/2019 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 5/2019, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

2).  

Não se registaram intervenções sobre este assunto. ----------------------------------------------------------- 
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3.2. OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 
PLANO DE ATIVIDADES 2020 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
ORÇAMENTO 2020 
RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL E 
PRINCIPAIS NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2020 
MAPA DE PESSOAL DE 2020 

Foi analisada a seguinte deliberação da Câmara Municipal, proferida na reunião extraordinária 
realizada no dia 31 de outubro do corrente ano: 

«As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 respeitam os compromissos assumidos no 
programa sufragado para o mandato nas últimas eleições autárquicas. Por conseguinte e honrando o 
voto popular, temos vindo a trabalhar para a sua concretização, sublinhando que este é um processo 
aberto, sobre o qual se vão construindo os projetos e ações, incluindo contributos, necessidades e 
oportunidades que podem surgir e para todas as situações que contribuam para um concelho melhor, 
de sustentabilidade e de futuro.  
 
Estes documentos refletem, assim, a continuidade de um trabalho feito coletivamente, sempre com 
empenho e determinação, para o desenvolvimento do concelho e da qualidade de vida da população, 
dotando o território de mais e melhores condições para quem aqui reside e trabalha e, em simultâneo, 
criando fatores de atratividade, com base nos recursos terra e património, que promovam a fixação de 
pessoas, de novos residentes, de investidores e o aumento de visitantes. Queremos promover dinâmicas 
positivas para a melhoria das condições de vida da população e para o aumento de postos de trabalho, 
valorizando os recursos locais, qualificando os equipamentos e os espaços públicos, apoiando os 
empresários, o movimento associativo, a comunidade escolar e os outros agentes do território, atraindo 
investimentos e promovendo a diversificação e a capacitação empresarial, num processo ativo de 
construção de um território equilibrado e justo, com identidade forte, coesão social, ideias inovadoras, 
capacidade e oportunidades. 
 
São muitos os projetos e ações planeados para o ano de 2020, muitos deles iniciados em anos 
anteriores, uns para concluir no próximo ano, outros, pela sua dimensão, para prosseguirem num prazo 
mais dilatado. É importante ainda referir os muitos projetos que só são possíveis por via do 
financiamento que conseguimos captar através de candidaturas ao atual quadro comunitário, resultado 
de uma estratégia bem definida para encontrar as melhores formas de nela se enquadrarem as 
possibilidades de apoio existentes e de um trabalho consistente de gestão financeira para assegurar a 
contrapartida nacional para a sua concretização.  
 
Este aspeto é ainda mais importante, na medida em que a Lei das Finanças Locais não tem sido 
cumprida e que, neste momento, se desconhece qual vai ser o Orçamento de Estado para 2020. Assim, 
não há qualquer previsão das verbas a transferir para o município, nem das medidas que irão 
eventualmente ser tomadas para a recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, nem 
tão pouco sobre as principais orientações a adotar, pelo que o nosso exercício orçamental para o 
próximo ano foi condicionado pelo desconhecimento do que vier a ser aprovado.  
 
Neste contexto, salientamos para 2020, a nova Zona Industrial Agroalimentar de Serpa e o CETAA - 
Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, projetos que, em conjunto, representam um investimento 
global de 4.5 milhões, permitindo projetar o setor da transformação agroalimentar do Alentejo, 
fundamental para o desenvolvimento da atividade económica, da fixação de pessoas e da criação de 
emprego, promovendo a diversificação da produção e dos empreendimentos e a inovação. Resultado 
de um esforço do município na captação de investimento, este projetos foram aprovados pelo Alentejo 
2020, com comparticipação financeira assegurada a 85% pelo FEDER. Salientamos igualmente o 
reforço na área dos recursos humanos, quer com o conjunto de programas estruturados e direcionados 
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para formação interna e reconhecimento de competências, quer com reforço de contratação em serviços 
determinantes, com o objetivo de melhorar e qualificar a capacidade de resposta e adequação às 
necessidades existentes e futuras.   
 
Por fim, reforçamos que a afirmação do Poder Local Democrático está na base do nosso trabalho 
contínuo de construir um concelho onde as pessoas estão em primeiro plano, sempre atentos à coesão 
social e às necessidades e expectativas da população. Mas, se da nossa parte é este o grande objetivo, 
é fundamental que o Poder Central concretize os investimentos e as politicas que respondam às 
necessidades deste território, nomeadamente no que respeita à qualidade dos serviços públicos e às 
acessibilidades, áreas determinantes para o desenvolvimento que prosseguimos. E essa tem sido e 
continuará a ser uma das nossas exigências maiores.  

 
Serpa, outubro de 2019 
Tomé Pires 
Presidente da Câmara Municipal de Serpa» 
 
 

Enquadramento legal 
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2020 são os principais documentos que fundamentam 
e estruturam a atividade global do município, seguindo as regras definidas na Lei 73/2015 de 3 de 
setembro e da lei 75/2013 de 12 setembro, na sua redação atual, articuladas com o quadro normativo 
complementar. É importante, porém, salientar que, se foram considerados os princípios e as regras 
orçamentais aplicáveis às autarquias locais, continuamos a considerar que o “quadro plurianual de 
orçamentação municipal “não pode ser considerado vinculativo, uma vez que não continua a não existir 
a regulamentação necessária prevista na Lei das Finanças Locais, posição corroborada pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. 
 
Este documento contem as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e principais 
ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções e 
possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as quais 
só se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  
 
Fazem parte do documento:  

a) As Grandes Opções do Plano, que integram: 

- O Plano de Atividades para 2020, documento que se constitui como um 
instrumento fundamental de planeamento, esclarecimento e transparência, 
identificando programas, projetos e ações não incluídas no Plano Plurianual de 
Investimentos  

- O Plano Plurianual de Investimentos, que regista a previsão de execução 
financeira dos investimentos. 

b) O Orçamento do Município para 2020, que prevê os fluxos financeiros de entradas a 
saídas neste ano, resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2019 e 
respetivos pagamentos, bem como de novas ações e investimentos propostos. 

c) O Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental para 2020 
d) O Mapa de Pessoal para 2020 
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Principais objetivos de gestão 
A estruturação do trabalho do município para 2020 está delineada no documento agora apresentado, quer 

na definição dos eixos estratégicos de atuação e atividades principais, quer nos documentos de gestão 

orçamental e mapa de pessoal, dando continuidade à estratégia seguida no quadro deste ciclo autárquico, 

prosseguindo os seguintes objetivos de gestão: 

- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a 

prestação de serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que 

promovam o crescimento económico e a criação de emprego; 

- Continuar a preparação de candidaturas a financiamentos externos e manter a capacidade 

de utilizar todos os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite 

os apoios nacionais e comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, 

através da realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no 

município e que valorizem o património, com fomento da atração turística do concelho; 

- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando 

o importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, 

procurando encontrar as respostas sociais mais adequadas, defendendo sempre a 

existência e melhoria de serviços públicos; 

- Aprofundar a gestão pública, baseada na participação, nas parcerias e no exercício da 

cidadania;  

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para 

aproximar a administração dos cidadãos e promover a melhoria contínua da prestação 

dos serviços à população e do funcionamento dos serviços municipais. 
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Matriz Estratégica 
Estão definidos três grandes eixos de intervenção, orientados para a melhoria da qualidade de 
vida, o desenvolvimento económico e social e para uma gestão experiente, eficiente e 
inovadora. Cada Eixo Estratégico (E) é constituído por grandes áreas de intervenção (A). A 
matriz estratégica apresenta-se no quadro seguinte e no ponto 5. Plano de atividades para 
2020 são indicadas as atividades principais a realizar durante o ano.  
 

Eixos Áreas de intervenção 

 

 

E1- Um concelho de qualidade de vida e de 

coesão social e territorial 

 

 

A1. Planeamento estratégico e intervenção urbana 

A2. Ambiente e serviços urbanos 

A3. Mobilidade 

A4. Proteção Civil e segurança 

A5. Intervenção social 

A6. Educação 

A7. Juventude, movimento associativo e desporto 

 

 

E2. Um concelho de forte identidade, 

dinâmico e atrativo 

 

A1. Cultura e património 

A2. Turismo 

A3. Setor produtivo, dinamização empresarial e apoio ao 

investimento 

 

E3. Um município ao serviço da população 

 

 

 

A1. Uma gestão eficiente e de proximidade 

 

A2. Em defesa da população 
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 Plano de Atividades para 2020   
 

 EIXO 1- UM CONCELHO DE QUALIDADE DE VIDA E DE COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL 

A1. Planeamento estratégico e intervenção urbana 

Elaboração de planos Plano Estratégico Serpa 2030 – conclusão 

Plano Diretor Municipal – revisão 

Plano de Urbanização de Serpa – revisão 

Requalificar espaços 
urbanos 

Zona Sul – Serpa – infraestruturas e arranjos exteriores  

Zona da Creche – Serpa - arranjos exteriores – conclusão 

Zona Poente – Encosta (do Moinho de Vento até à Rotunda dos Silos) 

– Serpa – aquisição de terrenos e conclusão do projeto 

Bairro de S. Francisco – Serpa (3) 

Largo 5 de Outubro – Brinches  

Largo na Rua da Liberdade – Vale de Vargo 

Largo do Bairro 1º de Maio – Vila Nova de S. Bento – projeto 

Largo da Bica – VV Ficalho  

Largo do Ribeirinho – Pias – revisão do projeto 

Parque da Cidade – Serpa – aquisição de terrenos e projeto 

Zona envolvente da Igreja – A do Pinto – apoio à União de Freguesias 

de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 

Zona Envolvente do Centro Cultural – Vales Mortos – apoio à União de 

Freguesias de Serpa 

Requalificar Ruas Rua das Amendoeiras – Serpa  

Rua Manuel Dias Nunes – Serpa – conclusão do projeto (3) 

Rua do Jogo dos Paus – Pias – conclusão 

Rua do Lazareto – Santa Iria  

Rua Larga– Vales Mortos   

Rua do Outeiro/Bica – Vila Verde de Ficalho 

Qualificar espaços em 
parceria com as 
freguesias 

 

Sociedade 1º de Junho – Brinches (4) 

Antiga Escola da Rua do Jogo dos Paus – Pias – (4)   

Centro Cultural – Vale de Vargo – elaboração do projeto para o 
1º piso (4) 

Ex Cooperativa de Consumo junto ao Cineteatro – Vila Nova de 
S. Bento (2)  

Antiga Casa do Povo – Vila Verde de Ficalho (2) 

Ex Cooperativa de Consumo – A do Pinto – conclusão do 
projeto 

Intervenções em 
cemitérios 

 

Serpa – projeto de requalificação global e aquisição e instalação 
de ossários 
Pias – acesso (fase 2) 
Vila Nova de S. Bento – acesso – conclusão do projeto 
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A2. Ambiente e Serviços Urbanos 

Ações no âmbito da 
sustentabilidade ambiental e 
eficiência energética 

Parque Florestal Urbano (em parceria com o Instituto de Conservação da 

Natureza)  

Estações de biodiversidade – criação (3) 

Dia do Ambiente  

Jornadas da Biodiversidade 

Sistemas de Iluminação Publica – Reformular e otimizar com substituição das 

luminárias por sistema LED no concelho (no âmbito do contrato com a EDP) – 

dar continuidade ao processo  

Eficiência Energética em equipamentos: 

- Edifício da Câmara Municipal (2) 

- Edifício da Divisão de Cultura e Património – Rua da Cadeia Velha 
(1) 

Melhorar e otimizar as redes 
de saneamento básico e 
abastecimento de água 
 
 

 

Rede de saneamento no concelho: 

- ETAR de Santa Iria – requalificação 

- ETAR de Vale do Poço – requalificação (em parceria com o 
município de Mértola) 

- Estação elevatória do “Fandanguinho”– Pias – execução 
Rede de abastecimento de água no concelho – continuar o processo de 

requalificação, nomeadamente na substituição da conduta e dos ramais nas 

ruas a intervencionar e no seccionamento das redes. 

Medidas de eficiência e redução de consumo de água, com instalação de 

redutores de caudal nos equipamentos municipais e de sistemas de rega gota a 

gota 

Conclusão dos Projetos de reabilitação da rede e estudo das ZMC (Zonas de 

Medição e Controlo) para as localidades de Serpa, Vale de Vargo, A do Pinto e 

Vila Verde de Ficalho 

Rede de pluviais no concelho – continuar o processo de requalificação, 

nomeadamente em Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 

Reforçar os sistemas de 
limpeza urbana e de recolha 
e gestão de resíduos 

Sistema Payt (recolha de RSU porta-a-porta) no Centro Histórico – 

implementação (1)   

Dar continuidade ao processo de substituição de contentores e ecopontos  

Realizar ações de sensibilização junto da população, da comunidade educativa 

e das empresas sobre reciclagem e acondicionamento e deposição de resíduos 

– continuação 

Apoiar e promover ações no 
âmbito da proteção de 
animais domésticos e de 
companhia 

Ações no âmbito do protocolo com a Resialentejo: vacinação, esterilização 
e adoção  

Estabelecer outras parcerias e apoiar entidades e associações no âmbito 
da proteção de animais 
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A3 – Mobilidade 

Melhoria da Rede Viária – 
Requalificação de Estradas e 
Caminhos Municipais 

CM 1069 (Serpa – Rio Guadiana) 

CM 1048 (EN 265 Estação Serpa/Brinches – EN 260 apeadeiro) 

CM 1014 (Pias – Pipa) 

Promover ações no âmbito 
da mobilidade sustentável 

Plano Municipal de Mobilidade – executar ações para promover os modos 

suaves (a pé e bicicleta), melhorar as condições de acessibilidade aos edifícios 

e espaços públicos e o trânsito no concelho 

Alargar e melhorar a rede municipal de ciclovias  

Ações no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu sem carros, 

entre outras 

 

A4. Proteção Civil e Segurança 

Ações de prevenção e 
segurança no âmbito do 
Plano Municipal de 
Emergência de Proteção 
Civil e do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra 
Incêndios 

Ações de sensibilização junto da população e comunidade educativa – 

continuação 

Elaboração de medidas de autoproteção para equipamentos e eventos 

municipais (planeamento e gestão de emergência) 

Plano Especial de Emergência para o Centro Histórico de Serpa – conclusão 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios – manutenção da rede 

viária florestal, monitorização de pontos de água, execução de faixas de gestão 

de combustíveis, aquisição de equipamento mecânico para apoio às ações de 

manutenção das faixas de gestão de combustível no concelho, entre outras 

ações. 

Parcerias com as diferentes 
entidades 

Continuar a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Serpa, de acordo com o Protocolo existente, bem como outras entidades 

envolvidas na proteção civil 

 

A5. Intervenção Social 

Consolidar a estratégia 
municipal de intervenção 
social 

Continuar a apoiar o associativismo como forte estrutura de desenvolvimento 

social 

Continuar a desenvolver ações que promovam a igualdade e a inclusão 

Programa Oficina Solidária - aprovação do Regulamento e iniciar o seu 

funcionamento 

Projeto “ Mediadores Interculturais” – desenvolver ações no âmbito da 

candidatura (1) 

Reforçar os serviços do Gabinete Municipal de Apoio Social – consolidar o Plano 

de Atendimento nas Freguesias 

Continuar o Programa de Apoio à Reabilitação da Habitação do Concelho de 

Serpa 

Concluir o processo de reforço dos apoios associados ao Cartão Terra Forte, 

nomeadamente no apoio a idosos e agregados familiares em situação de maior 

vulnerabilidade social 
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Consolidar os programas no 
âmbito do apoio à população 
idosa e de envelhecimento 
ativo 

Reforço das ações da Academia Sénior e do Programa Gente em Movimento, em 

parceria com as juntas de freguesia 

Dar continuidade às Jornadas Sénior, com ações descentralizadas 

Dar continuidade ao Programa Teleassistência Domiciliária 

Promover o trabalho em 
parceria e os apoios às 
instituições 

Dar continuidade ao processo de melhoria e articulação das diferentes respostas 

sociais, fomentando o trabalho em rede, com destaque para a Rede Social do 

Concelho e para a atualização do Plano de Desenvolvimento Social 

Continuar as ações de parceria do Contrato Local de Segurança e melhorar a 

rede de respostas institucionais relativamente aos fluxos migratórios, 

nomeadamente através do Programa Serpa Interculturalidades e do Centro de 

Apoio ao Migrante 

Dar continuidade à parceria com a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e 

ao compromisso de Governação Local para a Saúde 

Continuar o Programa Municipal de Educação para a Saúde, fomentando nas 

crianças e jovens hábitos de vida saudável 

Continuar a apoiar a atividade das IPSS e outras instituições sociais do concelho 

Continuar a apoiar a Associação Flor do Enxoé no processo de construção do 

Lar de Vale de Vargo         

 

A6. Educação 

Requalificar a Rede 
Municipal de Edifícios e 
Equipamentos Escolares 

Campo de jogos no Centro Escolar de Serpa (3) 

Parques infantis nos recintos escolares, nomeadamente em Vale Vargo e Vales 

Mortos (3)   

Promover a melhoria da 
qualidade das 
aprendizagens e dos níveis 
de sucesso educativo, 
dando continuidade aos 
programas municipais 

Plano Municipal de Apoio ao funcionamento do Pré-escolar e 1º ciclo 

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar (4)  

Consolidação do Plano de Atividades do Município para a Comunidade Escolar 

Programa Municipal de Oferta dos Livros de Fichas aos alunos do 1º ciclo  

Programa de Componente de Apoio à Família 

Programa de Transportes Escolares 

FLIS - Festa do Livro 

Jornadas Municipais de Educação  

Programa “Oficinas de Verão”  

Semana Educativa “Pela Tua saúde! 

Promoção e apoio a iniciativas em parceria com as escolas 
 

A7. Juventude, movimento associativo e desporto 

 Promover e apoiar ações no 
âmbito da juventude 

Plano Municipal Juventude Ativa 

Programa Municipal de Habitação Jovem 

Casa da Juventude – Serpa (antiga Escola do Forte) – reabilitação do edifício (1) 

Fórum Jovem- Formação e Emprego (3) 

Programa de OTL em articulação com as Juntas e Uniões de freguesia 



ATA N.º6/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –28 DE NOVEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 21 

Estágios profissionais e outros programas de apoio à inserção no mercado de 

trabalho – concretização do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local (6ª edição) 

Apoiar o Movimento 
Associativo 

Programa de Apoio Municipal ao Movimento Associativo – concretização de 

ações, incluindo a realização de formações para dirigentes associativos, inserção 

de Associações no Sistema Nacional de Informação Desportiva (SNID), entre 

outros  

Requalificar e valorizar a 
rede de equipamentos 
desportivos e de lazer 

Parque Desportivo de Serpa – Requalificação dos balneários, substituição da 

iluminação do campo de jogos sintético por tecnologia LED, substituição do 

relvado sintético e requalificação do court de ténis, entre outras intervenções de 

melhoria (4) 

Piscina Descoberta de Serpa – substituição da tela das piscinas e requalificação 

da rede de águas dos balneários 

Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento – substituição da iluminação do 

Campo de Futebol por tecnologia LED (4) 

Parque Desportivo de Pias – substituição da iluminação do Campo de Futebol 

por tecnologia LED (1), aquisição de módulos (balneários) para o campo pelado 

Campo de Jogos de S. Iria – conclusão dos arranjos exteriores junto aos 

balneários 

Promover e apoiar 
atividades desportivas  

Oferta Desportiva Municipal: 

- Jogos Municipais  

- Programa Gente em Movimento 

- Rota das Azenhas 

- Vamos Conhecer o Concelho a Pé  

- Candidatar o trail da Ribeira de Limas ao circuito nacional – apoio à 
Associação  Santa Iria Bike Team 

Apoio a eventos e atividades desportivas: 

- Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa 

- Ultramaratona BTT 

- Escalada S. Gens  

- Rota do Queijo 
 

EIXO 2. UM CONCELHO DE FORTE IDENTIDADE, DINÂMICO E ATRATIVO 

A1. Cultura e Património  

Casa do Cante:  
Dar continuidade ao Plano 
de Salvaguarda do Cante 
Alentejano 

Continuar as ações de apoio aos grupos corais 

Apresentação de documentário, resultado do Protocolo com a Música 

Portuguesa A Gostar Dela Própria, sobre o Cante no Concelho de Serpa, 

nomeadamente: Cante aos Reis, Santas Cruzes, ciclo da Páscoa, Aleluias, 

Jordões, 1º de Dezembro e ciclo de Natal 

Rota do Cante  – consolidação, nomeadamente na melhoria dos espaços dos 

grupos corais (2)  

Museu do Cante – Centro Interpretativo do Cante Alentejano – conclusão (1) 
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Cante nas Escolas – continuar e reforçar o programa no pré escolar e  2.º ciclo, 

enquanto estratégia fundamental para a salvaguarda do Património Cultural 

Imaterial 

Exposição de fotografia sobre os grupos corais do concelho 

Protocolo Cante no feminino – continuação 

Cant´Fest  

Consolidar e valorizar a rede 
museológica do concelho 

Rede Municipal de Arte Contemporânea – criação 

Museu Municipal de Etnografia – Serpa – conclusão da requalificação (1) 

Museu do Humor e do Absurdo – Serpa – conclusão do projeto (1) 

Centro Interpretativo do Queijo – Serpa – conclusão (1) 

Museu do Azeite - Vila Nova de São Bento – concretização (em parceria com a 

União de Freguesias)  

Regeneração urbana do 
Núcleo Histórico da cidade 
de Serpa 

 

Rua dos Fidalgos – Serpa – requalificação (2)  

Largo do Salvador – Serpa – requalificação (3) 

Rua das Portas de Beja – requalificação (2) 

Qualificar Equipamentos  Cineteatro Municipal – Serpa – projeto requalificação (3)  –  reparação na 

cobertura e aquisição de equipamento  

Arquivo Municipal – Serpa – conclusão da obra (3) 

Concluir e consolidar 
projetos e ações no âmbito 
do património natural, 
geológico e arqueológico 

Passadiços do Pulo do Lobo – construção (1) 

Geoparque do Vale do Guadiana – conclusão do projeto (1)  

Sítio Arqueológico Cidade das Rosas – renovação do protocolo com os 

proprietários do terreno no âmbito da valorização 

Promover e apoiar 
iniciativas culturais   

Continuar a promover a realização de iniciativas anuais: 

- Cortejo Histórico e Etnográfico 

- Comemorações do 25 de Abril 

- Encontro de Culturas 

- Noites de Rua Cheia 

- Feira Histórica 

- Jornadas Europeias do Património  

- Mercadinhos 

- Dia Internacional da Mulher 

- Dia Mundial do Artesão 

- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

- Dia Internacional dos Museus 

3º Prémio Internacional do Álbum Ilustrado – publicação e apresentação 
da obra premiada 

6º Concurso de Fotografia Património (I) material de Serpa – continuação 

8.º Prémio Ibérico de Escultura – Cidade de Serpa 

Biblioteca Abade Correia de Serra – dinamização 

Apoio a iniciativas e eventos: 

- Noites na Nora – Festival Cultural 
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- Rede de Museus do Distrito de Beja 

- Rede de Bibliotecas do Distrito de Beja 

- Cenas de Novembro 

MUSIBÉRIA - Criação e 
produção cultural e artística    

Educação Artística: Laboratórios de Dança e Música – continuação 

Criação Artística: Programa Residências Artísticas Musibéria (RAM) – 

continuação 

Programação de Espetáculos de Dança e Música – continuação  

Integração de ações do Musibéria no Plano de Atividades do Município para a 

Comunidade Escolar 

 

A2- Turismo  

Valorizar a rede de 
equipamentos e 
infraestruturas de apoio  

Parque de Auto caravanismo de Serpa – construção (1) 

Programa de percursos pedestres – conclusão do circuito Vila Nova de  S. 

Bento- A do Pinto         

Ecoparque do Guadiana: 

- Conclusão do estudo prévio 

- Iniciar a reconversão do ramal ferroviário em ecopista 

- Articular com a IP – Infraestruturas de Portugal a futura utilização dos 
edifícios para fins turísticos 

- Melhoria de acessos ao rio Guadiana 

Promoção do Destino 
Serpa  

Consolidar e potenciar os programas de promoção turística, nomeadamente 

através da APP Serpatour, do site visitserpa.pt,  de visitas organizadas ( 

jornalistas , bloguers, etc)  e de ações de divulgação 

Criar novos conteúdos temáticos e rede de suportes de informação digitais e 

físicos de divulgação do concelho em locais estratégicos, promovendo  a 

experiencia turística de base tecnológica 

Participação com stand institucional na Bolsa de Turismo de Lisboa e na 

OVIBEJA 

 

 

A3. Setor produtivo, dinamização empresarial e apoio ao investimento 

Consolidar e expandir a rede 
de equipamentos e os 
serviços de apoio à 
atividade económica e 
empresarial  

 

Zona Industrial Agroalimentar de Serpa – Iniciar (1) 

Parque de Feiras e Exposições de Serpa – Pavilhão Multiusos – iniciar (3) 

Zona de Atividades Económica de Pias – expansão – aquisição de terrenos 

Parque Multiusos de Pias – continuação da obra 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento – expansão – 

continuação da obra 

Parque de Feiras Exposições de Vila Nova de S. Bento – início da obra 

Mercado Municipal de Serpa – conclusão da obra (1) 

Mercados do concelho  – plano de requalificação e dinamização dos mercados 

do concelho (2) 
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Consolidar e aprofundar o trabalho do CADES -Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Economico – descentralização do serviço com atendimento 

regular em todas as freguesias 

Valorizar e promover os 
recursos endógenos, as 
produções locais e o 
comércio local 

Feira do Queijo do Alentejo 

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço  

Apoiar as feiras temáticas realizadas no concelho: 

- Feira do Azeite em Vale de Vargo  

- Feira do Enchido e do Presunto em Vila Nova de S. Bento  

- Festa do Rio em Brinches 

- Festival de Artes e Ofícios da Raia em Vila Verde de Ficalho  

- Mostra de Doçaria de A do Pinto 

- Mostra Eno Gastronómica de Pias  
Promover e apoiar ações de promoção e dinamização do comércio local 

designadamente a campanha “Feliz Natal com o Comércio Local” 

Classificação do Vinho da Talha a Património da Humanidade – participação no 

processo de candidatura 

Investigação, inovação, 
parcerias  

 

 

 

Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Serpa - Iniciar (1) 

Curso Técnico Superior Profissional de Inovação e Tecnologia Alimentar ( ano 

letivo 2020/2021) – parceria com o Instituto Politécnico de Beja  

Bio Região da Margem Esquerda do Guadiana - continuar o trabalho no âmbito 

da parceria e desenvolver as ações previstas 

Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em Modo de 

Produção Biológico – apoiar o funcionamento e a execução do plano de ação 

Centros de Competências dos Recursos Silvestres, da Lã, das Plantas 

Aromáticas e Medicinais – dar continuidade às parcerias 

 

E3. UM MUNICÍPIO AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO 

 

A1. Uma gestão eficiente e de proximidade - Aprofundar a relação com o munícipe, promovendo uma 

capacidade de resposta cada vez melhor 

Modernização e simplificação administrativa – conclusão do processo relativo à candidatura (1) 

Serpa wireless  – instalação de rede sem fios no concelho – conclusão (1) 
Reforçar a informação e comunicação institucional 

Manter e consolidar o processo de gestão descentralizada e de democracia participativa, com reuniões de câmara e 

sessões de Assembleia Municipais nas freguesias, reuniões e encontros com a população e atendimento regular aos 

munícipes em Santa Iria, Vales Mortos, Vale do Poço e A-do-Pinto 

Consolidar o Gabinete Municipal de Apoio às Freguesias e criar grupos de trabalho que possam contribuir para a reflexão 

acerca das áreas de interesse estratégico para o concelho 
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Dinamizar o funcionamento dos Conselhos Municipais, concluir os processos relativos à criação da Comissão 

Municipal de Toponímia, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e à revisão do regulamento do 

Conselho Municipal do Movimento Associativo e criar a Comissão Municipal de Trânsito, Conselho Municipal do 

Ambiente e Conselho Municipal da Juventude 

 

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Trabalhador: 

- Dar continuidade ao programa de formação interna com particular enfoque nas áreas da Segurança e 
Saúde no Trabalho e dos 1.ºs Socorros para funcionários do município, em colaboração com o Serviço 
de Saúde Ocupacional e as Divisões de Mobilidade e Obras Municipais e de Ambiente e Serviços 
Urbanos 

- Dar continuidade aos Workshops de Ginástica Laboral, em colaboração com o Gabinete do Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude 

- Estudar e Desenvolver a proposta de concretização de projeto a área do reconhecimento de 
competências (RVCC) para os funcionários da Autarquia 

 

 

A2. Em defesa da população  

Exigir e defender uma equilibrada descentralização de competências para as autarquias locais, com clara e transparente 

definição de responsabilidades entre os vários níveis de administração e tendo em consideração a capacidade financeira 

e dos meios humanos e organizacionais dos municípios 

Continuar a exigir a reposição das sete freguesias do concelho 

Continuar a lutar por investimentos públicos e obras estruturantes que contribuam para a economia regional e a 

criação de emprego 

Continuar a lutar por políticas que defendam as regiões do interior e as suas populações e que promovam a fixação de 

pessoas, de serviços e de investimento 

Continuar a exigir a criação das Regiões Administrativas, que promovam o desenvolvimento e coesão regional 

Continuar a lutar contra o encerramento de serviços públicos essenciais às populações, nomeadamente na área da 

saúde, contra a privatização da água, dos resíduos e do saneamento e contra a redução dos serviços de segurança 

Continuar a lutar pela reposição do Hospital de S. Paulo no Serviço Nacional de Saúde e acompanhar o funcionamento 

dos serviços de saúde no concelho 

Continuar a exigir ao Ministério da Educação a requalificação e todas as intervenções necessárias na Escola Secundária 

de Serpa e na Escola Básica n+1 de Vila Nova de S. Bento 

Continuar a exigir a construção do IP8 e vias de comunicação fundamentais para a região, nomeadamente a 

requalificação da EN 265 , no troço Serpa-Mértola  e a resolução dos cruzamentos de Vila Nova- Cruzeiro e Serpa-Vale 

de Vargo 

 Continuar a reivindicar melhores transportes públicos no concelho e região e exigir do Governo as medidas para a 

redução tarifária dos passes, aproximando o nível de custo dos passes, à semelhança das Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e do Porto  

Continuar a defender e a exigir uma eficaz estratégia agrícola, com um novo modelo para a agricultura e o mundo rural, 

baseada no modelo agro ecológico e no correto ordenamento do território, que valorize o Estatuto da Agricultura Familiar, 

privilegiando os pequenos agricultores, a diversidade de culturas e o equilíbrio dos vários modos de produção 

 Continuar a defender e a exigir a fiscalização, o cumprimento das regras e monitorização da qualidade ambiental nas 

áreas de culturas intensivas, exigindo igualmente a divulgação dos resultados dos estudos até agora existentes em 

matéria de qualidade do ar e saúde publica 
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 Notas: 

(1) Candidatura aprovada 
(2) Candidatura submetida 
(3) Candidatura a efetuar  
(4) Nova Candidatura  

 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começou por fazer uma introdução ao assunto, apresentando cada um dos 

documentos que integram as Opções do Plano. Começou pelo plano de atividades, mencionando 

a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento, referindo que as ações ligadas aos mais 

pequenos, são as mais importantes, as que passam pela educação e algumas ações serão para 

dar continuidade e são incluídas novas ações. Será dado continuidade ao Plano Municipal de 

Combate ao Insucesso Escolar. Destacou ainda uma competência que tem a ver com a 

requalificação dos edifícios, os parques infantis escolares, nomeadamente em Vale de Vargo e 

Vales Mortos. Outra intervenção que fez parte de anteriores planos de atividades e que consta do 

programa eleitoral é a construção do campo de jogos no centro escolar, pois já existe a 

possibilidade de se fazer candidatura para a sua construção. 

 

Na intervenção social, pretende-se dar continuidade aos projetos do município e aos que existem 

em parceria com outras instituições.  

Há muitas ações imateriais que se deve dar continuidade, como o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela Academia Sénior; o programa das Oficinas Solidárias; o trabalho com outras 

associações; o projeto dos Mediadores Interculturais; os centros de apoios às comunidades 

migrantes, entre outras. 

 

Na área do ambiente, faz referência à melhoria das infraestruturas, a melhorar e otimizar as redes 

de saneamento básico e abastecimento de água, a requalificação das ETAR’s de Santa Iria e de 

Vale do Poço, construção de estações elevatórias, avançar para o “Fandanguinho”, em Pias e 

outras reparações na rede. No que diz respeito ao abastecimento de água, diz que temos vindo a 

requalificar a rede e só conseguiremos fazer obras maiores, se conseguirmos apoios. Faz 

referência à experiencia no centro histórico para recolha mais eficiente e melhor tratamento dos 

resíduos (o sistema Payt); o aumento das ações de sensibilização junto da comunidade escolar e 

reforçar as ações de sensibilização com a população em geral. 

 

Na área da mobilidade, na melhoria da rede viária, a requalificação de estradas e caminhos 

municipais, destaca três caminhos municipais: CM 1069 (ligação de Serpa ao Rio Guadiana), CM 

1048 (EN 265 Estação Serpa-Brinches- EN 260 Apeadeiro) e CM 1014 (Estrada da Pipa) e o Plano 

Municipal de Mobilidade, com realização de ações para promover os modos suaves (a pé e 

bicicleta). 
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No que diz respeito ao planeamento estratégico e intervenção urbana, refere a requalificação de 

espaços urbanos, a conclusão dos arranjos exteriores da zona da creche; a zona envolvente da 

igreja de A-do-Pinto; a requalificação de ruas em Serpa, Pias, Santa Iria, Vales Mortos e Vila Verde 

de Ficalho; a requalificação de espaços em Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento, 

Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, em parceria com as respetivas Juntas de Freguesia.  

 

Ações no âmbito da juventude, movimento associativo e desporto, destaca o Fórum Jovem – 

Formação e Emprego, com candidaturas a efetuar; o preenchimento dos lugares no âmbito do 

PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local; programa de atividades 

durante as férias e a ocupação de tempos livres para jovens; a reabilitação do edifício do antigo 

polo 2 em Serpa, para funcionar como Casa da Juventude, que já tem candidatura aprovada; 

continuar a trabalhar com o movimento associativo e na área do desporto, o objetivo é continuar 

a melhoria dos parques desportivos, substituição do relvado sintético, requalificação do court de 

ténis do parque desportivo de Serpa e substituição da iluminação do campo de jogos sintético por 

tecnologia LED; intervenção na piscina descoberta de Serpa; substituição da iluminação do campo 

de futebol de Vila Nova de S.Bento, por tecnologia LED e no parque desportivo de Pias; conclusão 

dos arranjos exteriores  junto aos balneários do campo de jogos de Santa Iria.  

 

Na área da proteção civil, continuar com as ações de sensibilização junto da população e 

comunidade educativa; ações de prevenção e segurança, no âmbito do plano municipal de 

emergência de proteção civil e do plano municipal de defesa da floresta contra incêndios e 

continuação das parcerias com as diferentes entidades envolvidas na proteção civil.  

 

Continuar com uma gestão eficiente e de proximidade, com o objetivo de aprofundar a relação 

com o munícipe, promovendo uma capacidade de resposta cada vez melhor; conclusão do 

processo relativo à candidatura de modernização e simplificação administrativa e instalação da 

rede sem fios no concelho; reforçar a informação e comunicação institucional; manter a 

descentralização das reuniões da Câmara e Assembleia Municipal nas freguesias; dinamizar o 

funcionamento dos conselhos municipais.  

 

Na área da cultura e património, consolidar a Rota do Cante; requalificar os espaços onde os 

grupos corais ensaiam, com o objetivo de os tornar ainda mais atrativos e que permitam receber 

mais visitantes, potenciando assim o turismo; conclusão do Centro Interpretativo do Cante 

Alentejano e alargar o cante nas escolas, reforçar o programa no pré-escolar e 2.º ciclo; reabertura 

do Museu Etnográfico; conclusão do Centro Interpretativo do Queijo; requalificação da Rua dos 

Fidalgos e Rua das Portas de Beja e efetuar candidatura para a requalificação do Largo de 

Salvador. 

No âmbito do património natural, geológico e arqueológico, pretende-se concretizar os Passadiços 

do Pulo do Lobo; a conclusão do projeto do Geoparque do Vale do Guadiana. 
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Na área do turismo, a construção do Parque de Auto caravanismo de Serpa; dar continuidade aos 

percursos pedestres e ao Ecoparque do Guadiana, permitindo a melhoria de acessos ao rio 

Guadiana.  

 

No setor produtivo, temos o inicio da zona industrial agroalimentar de Serpa; a aquisição de 

terrenos para a expansão da ZAE de Pias; continuação da obra do Parque Multiusos de Pias; 

continuação da obra de expansão da ZAE de Vila Nova de S.Bento; ligado ao Centro Tecnológico 

Agro alimentar, pretende-se ter em funcionamento no ano letivo de 2020/2021, em parceria com 

Instituto Politécnico de Beja, o Curso Técnico Superior Profissional de Inovação e Tecnologia 

Alimentar. 

 

Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, há um acréscimo em relação ao ano passado, de 

6,7 milhões para 8 milhões e em relação ao Orçamento, temos uma subida na ordem dos 

2.300.000 euros, que tem essencialmente a ver com as despesas de pessoal, decorrente do 

descongelamento das carreiras. Quanto ao Mapa de Pessoal, existe um acréscimo, com admissão 

de mais trabalhadores, com o objetivo de dar uma melhor resposta aos serviços prestados. ------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares que começou por salientar o facto de ter 

sido aceite pela primeira vez, a proposta do PS (que já tinha sido apresentada também por outros 

eleitos do PS há muitos anos), para a realização de uma reunião pública especificamente para 

discussão destes documentos estruturantes para o município.  

Prossegue, dizendo que, salvo raras exceções, existe uma repetição de propostas e medidas que 

já são apresentadas há muito tempo, sem que estejam concretizadas ou terminadas e é verdade 

que fazem parte do programa eleitoral da CDU, mas o facto é que constam dos planos de 

atividades em anos consecutivos e deu como exemplo, o Museu do Absurdo, cujas obras/peças 

foram adquiridas há muitos anos, com um custo muito elevado e continuam armazenadas e 

esperemos que nas devidas condições. 

Há pontos em comum, com a proposta que foi enviada pelos vereadores do Partido Socialista, 

como a requalificação da ETAR de Santa Iria, a rede de abastecimento de águas e saneamento 

do concelho, a requalificação de estradas e caminhos municipais, o apoio à construção do lar em 

Vale de Vargo, o campo de jogos no Centro Escolar de Serpa, entre outras, mas lamentam que 

continuem por executar propostas como a criação das mini zonas de atividades económicas nas 

freguesias, e a proposta de retirada do amianto nos edifícios escolares.  

Continuam a considerar que existe falta de transparência na apresentação do Orçamento. Tem 

sido prática recorrente, os vereadores do PS insistirem na clarificação das rubricas “Outras”, onde 

sistematicamente se associam valores bastante volumosos, quer na parte da despesa quer na 

parte da receita, no entanto, seria possível fazer uma desagregação das contas.  

Existe a exceção do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, que será de crucial 

importância para o desenvolvimento económico do concelho, matéria insistentemente indicada 

como prioritária pelo PS, mas não há medidas inovadoras para atração do investimento e criação 

de emprego. Entendem que a politica que existe, não é suficiente para a fixação dos jovens.  
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Refere ainda que existe um aumento em 128.000€ da receita proveniente dos impostos diretos. 

Os montantes destas rubricas saem diretamente dos bolsos dos nossos munícipes, contribuindo 

assim para o agravamento da, em muitos casos, débil situação económica das famílias, do 

comércio e tecido empresarial. Diz que é possível reduzir em parte estes impostos. ------------------ 

 

O Sr. Presidente, sobre a referência à repetição de ações e medidas nos planos de atividades, diz 

que não é de todo correto, pois tem a ver com a dimensão dos projetos. O caso do Museu do 

Absurdo não é um bom exemplo pois não tendo de facto sido criado, na área dos museus e rede 

museológica muito trabalho foi feito, como a recente inauguração do museu de arte 

contemporânea, sendo que umas ações são priorizadas, no âmbito do mesmo objetivo, em 

detrimento de outras. 

Outra razão para a aparente repetição, é que há processos que têm várias fases, como a 

elaboração o projeto, a candidatura, a execução da obra e posteriormente até o melhoramento 

dessas obras.  

 

Diz ainda que existe um bom grau de cumprimento e pretende-se chegar ao final do ano com um 

grau de cumprimento muito bom. O que é importante é assumir aquilo que se faz e por vezes, 

existem alterações de estratégias, de acordo com as candidaturas que vão surgindo e que é 

necessário aproveitar.  

Sobre a rubrica “Outros” diz que existem as várias plataformas, onde é possível consultar tudo de 

uma forma mais pormenorizada e essa informação consta também das contas de gerência. 

Quanto à questão do amianto, nos edifícios escolares que são responsabilidade da Câmara 

Municipal, não existe amianto.  

 

Seguiu-se a Srª Vereadora Paula Pais que disse também que há projetos que se repetem e dá o 

exemplo da Rua do Outeiro em Vila Verde de Ficalho, que está precisamente com a mesma 

designação.  

Sobre a área da proteção civil, questiona se existe atualização do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios e qual a periodicidade de atualização. Refere que a CIMBAL promove 

uma formação para os técnicos dos Serviços de Informação Geográfica e não existe ninguém da 

Câmara de Serpa a frequentar essa formação, pelo que, questiona, qual a formação que o técnico 

da nossa autarquia tem nessa área.  

Pergunta ainda o que se passa com o processo da Rota do Cante. 

Sobre as estradas e caminhos municipais, diz que o CM 1040 (Pias-Pipa), está apresentado na 

mesma fase do plano de atividades do ano passado.  

Sobre os conselhos municipais, diz que ontem obtiveram uma resposta por email às questões que 

tem colocado nas reuniões do Executivo, onde informam que em 2019, iniciaram-se os 

procedimentos relativos à criação da Comissão Municipal de Toponímia, Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Económico, Conselho Municipal de Segurança e revisão do Regulamento do 

Conselho Municipal do Movimento Associativo e para iniciar em 2020, a Comissão Municipal de 

Trânsito, o Conselho Municipal de Ambiente e o Conselho Municipal da Juventude. Relativamente 



ATA N.º6/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –28 DE NOVEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 30 

aos de 2019, pergunta em que fase estão, se estão em elaboração os respetivos regulamentos. 

Diz ainda que o Cartão Serpa Terra Forte não tem tido qualquer evolução.  

Sobre os balneários do campo de jogos de Santa Iria, pergunta se são do município ou são 

temporários. 

Sobre a requalificação do Largo de Salvador, diz que se mantém na mesma fase e a obra não 

avança, pois tinha ficado de se canalizar para esta obra a verba que resultasse da venda do edifício 

degradado que está no largo de Salvador.  

Refere ainda que não foi aceite a proposta do Partido Socialista para se fazer um Orçamento 

Participativo, que já tem sido também apresentada em anos anteriores e diz que na rúbrica 

“Outros” seria possível desdobrar a informação, de forma a que se tornasse mais percetível. ------ 

 

O Sr. Presidente disse que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios foi elaborado 

no âmbito da Cimbal e fomos o primeiro município a ter este plano elaborado e a pessoa que 

temos a tratar deste assunto é licenciado em proteção civil e no Gabinete de Informação 

Geográfica temos também uma pessoa licenciada que colabora com a proteção civil, sempre que 

é necessário e presta também apoio a outros municípios quando é solicitado.  

Sobre os conselhos municipais diz que estão a ser elaborados os respetivos regulamentos e 

pretende-se que todos estejam elaborados até final do mandato.  

Quanto ao Cartão Terra Forte diz que, de facto, o assunto tem vindo a arrastar-se, e tem-se 

tornado muito complexo, talvez seja necessário simplificar para que possa prosseguir o processo.  

Sobre os balneários de Santa Iria, diz que são propriedade do município e quanto ao Largo de 

Salvador, diz que a venda do edifício foram cerca de 100.000 € mas a autarquia pretende fazer 

uma intervenção no Largo de Salvador na ordem dos 350.000€ e por isso recorreu a uma 

candidatura e daí o atraso na execução da obra. 

Sobre a Rota do Cante, a Câmara fez uma candidatura no ano passado e ainda não obteve 

resposta. 

Termina dizendo que, na sua perspetiva, o Orçamento Participado é o que têm feito, ao reunirem 

com as pessoas, ouvi-las e ter uma noção de conjunto das necessidades manifestadas pelas 

pessoas e em função das nossas condições financeiras, fazer de acordo com as necessidades 

manifestadas e considera que esta é uma forma mais justa de tratar este assunto. ------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano começou por dizer que devem ser reforçadas as ações de 

sensibilização junto dos comerciantes, das escolas e da comunidade em geral, para se tentar 

melhorar a questão da reciclagem. Lembra que foi apresentada numa reunião da Câmara, uma 

proposta para melhorar o acesso pedonal ao cemitério de Serpa e embora não seja urgente, diz 

que também seria conveniente tratar da segunda fase do cemitério de Pias. Relativamente às 

medidas do Governo sobre a redução o valor dos passes sociais, diz que há autarquias que já 

implementaram estas medidas, nomeadamente Beja e questiona se não seria de pensar neste 

assunto para o nosso concelho. 
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Relativamente às iniciativas de caráter social, questiona se não seria preferível realizar a Feira 

Histórica de dois em dois anos.  

Refere ainda que, no decorrer deste ano, houve propostas que foram aprovadas, mas que não 

tiveram qualquer prosseguimento, como por exemplo, o centro Interpretativo das Santas Cruzes e 

Jordões, o Conselho Municipal de Segurança, o banco de ajudas técnicas e o programa jovens 

embaixadores do concelho.  

Destaca ainda como positivo, o retomar do Largo do Ribeirinho, em Pias, a melhoria da rede de 

abastecimento básico do concelho, maior eficiência energética, a inclusão dos ATL, o programa 

de combate ao insucesso escolar, em parceria com a Cimbal, o PEPAL, a Feira do Vinho e a 

parceria com o Instituto Politécnico de Beja. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao Centro Interpretativo das Santas Cruzes e Jordões, a 

autarquia irá avançar para o estudo e sobre o banco de ajudas técnicas, a autarquia tem reunido 

a informação e articulado com todas as IPSS’s, através do Gabinete de Ação Social e da Rede 

Social, e temos dado resposta aos pedidos que chegam ao município.   

Sobre o Conselho Municipal de Segurança, o processo já se iniciou este ano e relativamente ao 

acesso pedonal ao cemitério de Serpa, será incluído num projeto global de arranjo daquela área. 

No que se refere aos passes, considera que todos os municípios deveriam reunir e reduzir o valor 

de todos os passes e não apenas do passe escolar. ----------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, relativamente aos jovens embaixadores do concelho, 

os eleitos do PS ficaram de apresentar uma proposta, a qual está já em fase de conclusão e só 

não foi apresentada antes, porque iria coincidir com o final do ano letivo de 2018/2019. Quanto ao 

exemplo do Museu do Absurdo, considera que é um bom exemplo pois já remonta a 2009 a 

aquisição das peças e subsequente colocação do museu nas OP, agravado pelo facto de que o 

espólio custou cerca de 700 mil euros, que não estão a ser devidamente aproveitados, devendo 

esta ação ser claramente uma prioridade. 

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO  

Eleitos do Partido Socialista 

 

«Perante as Opções do Plano 2020/2023, o Plano de Atividades 2020, o Plano Plurianual de 

Investimentos, o Orçamento 2020 e o Mapa de Pessoal 2020 que são hoje aqui presentes para 

votação, entendem os vereadores do Partido Socialista, deixar expressa a síntese dos argumentos 

fundamentais para melhor se compreender o seu sentido de voto de ABSTENÇÃO, a saber: 

 

1. Realçamos muito positivamente o facto de ter sido aceite pela primeira vez, por parte do 

executivo com pelouro, a realização de uma reunião pública especificamente para discussão dos 

documentos estruturantes para o município, acima referidos. 
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No entanto, continuamos a lamentar que o mesmo, não tenha aceite dialogar e consensualizar 

com o PS, em reunião prévia, a preparação dos documentos provisionais supramencionados. O 

agendamento da reunião para o último dia do prazo legal, embora pública, dificulta a discussão de 

novas ideias ou propostas. Entendemos que um documento complexo e que merece uma reflexão 

aprofundada, não deve ser discutido e analisado em 2 ou 3 horas de reunião. 

 

2. Considerando que as grandes Opções do Plano e Orçamento são dos documentos de maior 

importância para o desenvolvimento do Concelho, os vereadores do PS, entendem que estes 

documentos deverão responder maioritariamente aos anseios e expetativas mais prementes dos 

nossos munícipes. Daí que se entenda que deva ser apresentada uma estratégia de ação com 

propostas credíveis, concretas e principalmente executáveis. 

Comparativamente aos documentos de 2018, 2019 e analisando os três eixos dos documentos de 

2020, assim como as suas áreas de intervenção, podemos concluir que na grande maioria, as 

propostas repetem-se. Consideramos, que a presente proposta de Plano e Orçamento assenta as 

suas orientações numa linha de continuidade, relativamente aos anos anteriores, logo sem 

inovação e sem ambição, com uma estratégia rotineira. 

3.Muito embora se incluam propostas/estratégias do PS, nomeadamente, a Requalificação da 

ETAR de Santa Iria, a Rede de Abastecimento de Águas e  Saneamento do Concelho, a 

Requalificação de Estradas e Caminhos Municipais, o apoio à construção do Lar em Vale de 

Vargo, o Campo de Jogos no Centro Escolar de Serpa, entre outras, lamentamos que continuem 

por executar propostas como, a criação de “Mini Zae’s” em todas as freguesias, implementação 

do Orçamento Participativo, a atribuição de Bolsas de Estudo, as parcerias com a Universidade 

Aberta e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo. 

 

4. Neste orçamento, por exemplo, para publicidade há um aumento de 20.000€, passam de 

50.000€ para 70.000€ (40% de acréscimo), valor que nos parece demasiado, ainda mais quando, 

por exemplo para a proteção civil e luta contra incêndios, não vimos associada qualquer verba. 

 

5. Tendo-se verificado uma evolução das responsabilidades e competências, através dos 

protocolos de transferências para as Juntas de Freguesia, consideramos que não é assegurada a 

justa transferência de meios financeiros comparativamente a Instituições sem fins lucrativos. 

Vejamos, para as freguesias serão transferidos 430.000€ associados à rubrica Transferências 

Correntes e 50.000€ associados à rubrica Transferências de Capital, já para as Instituições sem 

fins lucrativos, vão ser transferidos 720.000€. Mais 240 mil euros. 

 

6. Continuamos a considerar que existe falta de transparência na apresentação do Orçamento. 

Tem sido prática recorrente, os vereadores do PS insistirem na clarificação das rubricas “Outras”, 

onde sistematicamente se associam valores bastante volumosos, quer na parte da Despesa quer 

na parte da Receita. 
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7. Com a honrosa exceção, da criação do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, já com 

financiamento aprovado e que será de crucial importância para o desenvolvimento económico do 

concelho, matéria insistentemente indicada como prioritária pelo PS-Serpa, não há medidas 

inovadoras para atração do investimento e criação de emprego. Aliás, as restantes medidas 

existentes repetem-se em sucessivas versões das Opções do Plano não sendo concluídas ou 

mesmo executadas. 

 

8. Decorrente do anterior e somando-se à inexistência de uma efetiva política de habitação jovem 

a fixação dos mesmos é cada vez mais difícil. 

 

9. Acresce ainda, à falta de atratividade e de capacidade de fixação de pessoas e empresas, o 

aumento em 128.000€ da receita proveniente dos Impostos Diretos. Os montantes destas rubricas 

saem diretamente dos bolsos dos nossos munícipes, contribuindo assim para o agravamento da, 

em muitos casos, débil situação económica das famílias, do comércio e tecido empresarial. É 

possível reduzir em parte estes impostos. Ser da oposição é colaborar de forma igualitária, para o 

bem-estar das nossas populações e para o desenvolvimento socioeconómico das nossas gentes.  

Apresentamo-nos aos munícipes, com projetos e programas diferentes. Somos opositores francos, 

leais e colaborativos, porque, estar no campo oposto não significa ser inimigo, mas temos uma 

visão distinta da forma como deve ser conduzida a atividade do Município, que devem ser criadas 

politicas e estratégias que visem inverter a atual situação, dando um sinal inequívoco nesse 

sentido.» 

 

Serpa, 31 de outubro de 2019 

 

Os vereadores do Partido Socialista 

Manuel Soares 

Paula Pais 

António Mariano 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

foi deliberado por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos 

da CDU, submeter à Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2020, conforme o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, 

a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as 

regras e procedimentos previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 
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de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de projetos ou 

atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção 

plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a 

delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao 

montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, 

n.º 1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2020. 

Os documentos acima referidos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer uma apresentação do assunto, tendo 

começado por referir que, em anos anteriores, tem feito uma breve apresentação do documento, 

uma vez que o documento escrito é enviado aos eleitos durante o prazo que está legalmente 

estipulado e é elaborado de uma forma esquematizada para ser de fácil compreensão, mas como 

já houve criticas ao facto de fazer uma apresentação verbal muito pequena, decidiu por isso, fazer 

uma apresentação mais completa, para que seja suficientemente esclarecedora.  

Refere que existe um compromisso assumido nas eleições autárquicas e esse compromisso é a 

base para a elaboração de toda esta documentação, nomeadamente o plano de atividades e as 

ações que nele constam, fazem parte do programa eleitoral da CDU e a palavra de ordem continua 

a ser “trabalhar para as pessoas” e para que se efetive esta vontade de trabalhar para as pessoas, 

há duas questões que são centrais e estão explanadas nos documentos previsionais e que são a 

qualidade de via e o desenvolvimento, que estão interligadas.  

No âmbito da “Qualidade de vida”, enumera algumas ações e dentro do eixo de intervenção 

urbana, refere que está prevista a conclusão dos arranjos exteriores na zona da creche, que é 

uma obra que está em desenvolvimento e que está numa fase adiantada, pelo menos a zona de 

acesso à creche que está em fase de conclusão.  

Intervir também em Brinches, no Largo 5 de Outubro, assim como em Vale de Vargo, junto à Rua 

da Liberdade, continuar a apoiar em A-do-Pinto (numa zona envolvente á Igreja) e em Vales 

Mortos (zona envolvente ao Centro Cultural), as respetivas Uniões de Freguesia, para a 

concretização de projetos que têm o apoio da Câmara.  

No que se refere à requalificação de ruas, destaca a conclusão da Rua Jogo dos Paus, em Pias e 

avançar para a Rua do Outeiro e Rua da Bica, em Vila Verde de Ficalho. 
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Ainda sobre a requalificação de espaços em parceria com as Juntas de Freguesia, será prestado 

apoio na elaboração de várias candidaturas, como por exemplo, para a Sociedade 1.º de Junho 

Brinchese e antiga escola na Rua Jogo dos Paus, em Pias, o Centro Cultural de Vale de Vargo, o 

espaço junto ao Cine Teatro em Vila Nova S.Bento, antiga Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho, 

entre outras. Estas serão ações a desenvolver pelas Juntas de Freguesia com o apoio da Câmara 

e sendo aprovadas as candidaturas, a Câmara irá suportar as despesas com a comparticipação 

nacional.  

Na área do ambiente e serviços urbanos, dar continuidade a um dos objetivos deste mandato, que 

é o funcionamento a 100% das estações de tratamento de águas residuais, em todas as 

localidades. Já se terminou a construção da ETAR em A-do-Pinto, já se concluiu a construção da 

ETAR em Vales Mortos e falta a ETAR de Santa Iria, que é aquela que está prevista para o próximo 

ano, sendo que, ainda no âmbito da rede de saneamento, existem sempre outras intervenções 

mais pequenas, como a construção de algumas estações elevatórias e também alguns aspetos a 

melhorar na própria rede.  

Quanto à distribuição de água, continuar a requalificar a rede, não à velocidade que nós 

gostaríamos, porque quando estamos a fazer uma intervenção numa rua, não é apenas a 

substituição do pavimento, mas também a requalificação completa da rede de água e melhorias 

na rede de esgotos.  

No que diz respeito à rede pluvial, pretende-se avançar com a melhoria de uma zona em Vila Nova 

de S.Bento e duma passagem hidráulica em Vales Mortos. 

Quanto à limpeza, pretende-se avançar com o sistema payt, cuja divulgação e ações de 

sensibilização tem vindo a ser feito. Trata-se de um projeto da Resialentejo, um sistema de recolha 

de lixo, a titulo experimental no centro histórico da cidade. 

Ainda no âmbito da qualidade de vida, no que diz respeito à mobilidade, pretende-se continuar a 

requalificação das estradas municipais e mais concretamente os caminhos municipais: Serpa – 

ligação ao Rio Guadiana; Ligação Serpa/Brinches-Serpa/Beja e estrada da Pipa, em Pias.  

No âmbito da proteção civil, continuar a apoiar o funcionamento da Associação de Bombeiros 

Voluntários, tendo sido reforçado o protocolo com esta Associação e cumprimento do Plano de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Na intervenção social, continuar a fazer o trabalho de proximidade, empenhados a levar projetos 

para todas as freguesias e que não fiquem apenas em Serpa. 

Na educação, continuar o trabalho de requalificação dos edifícios escolares e iremos continuar o 

trabalho de melhoria dos recintos escolares. Avançar para a requalificação de parques infantis, 

nomeadamente em Vale de Vargo e criação de um parque infantil e um campo de jogos em Vales 

Mortos. 

Ainda em relação à requalificação das escolas, diz que, existe de facto, um compromisso atrasado 

com o centro escolar, no que diz respeito à construção do campo de jogos, com um investimento 

avultado, que tem sido difícil enquadrar num financiamento, mas com a existência de uma recente 

alteração das regras de financiamento, será possível obter financiamento para essa obra. 

Em relação aos equipamentos escolares, a competência para requalificar equipamentos que não 

sejam pré-escolar e 1.º ciclo, é da responsabilidade direta do Ministério da Educação e a Câmara 

tem colaborado naquilo que é o processo de recuperação destas escolas e no que se refere à 
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Escola Secundária, a Câmara sempre se disponibilizou para apoiar, mas até ao momento, ainda 

não existe um projeto do Ministério da Educação a especificar a intervenção que irá ser feita.  

Vamos avançar para a segunda fase do projeto de combate ao insucesso escolar, que irá 

promover várias ações e possibilitar o desenvolvimento de outras ações que não acontecem nas 

escolas.  

Desenvolver ações que dizem respeito à juventude, movimento associativo e desporto, apostando 

numa iniciativa grande que fale de formação, de emprego, juntando diversas entidades. Em 

articulação com as Juntas e Uniões de Freguesia, dar seguimento a um processo que já começou 

este ano em Pias, que é a ocupação de tempos livres para jovens.  

Diz ainda que iremos finalizar no início do ano, vários processos de procedimentos concursais 

para a entrada de jovens em programas de estágios, através do PEPAL; continuar a apoiar o 

movimento associativo e trabalhar na requalificação da rede de equipamentos desportivos, como 

se tem estado a fazer, estando neste momento, em fase de conclusão, uma grande intervenção 

na piscina coberta e está também concluída a requalificação do pavilhão e pretende-se avançar 

para a intervenção na piscina descoberta de Serpa e para todos os parques desportivos e muito 

em particular, para a substituição das iluminações e em Serpa, está também prevista a substituição 

do  próprio pavimento.  

No que se refere à área do desenvolvimento e dentro da estratégia que se definiu e dos dois 

recursos que se devem usar para que o desenvolvimento seja sustentável, que é o Património e 

a Terra, sendo o património aproveitado no desenvolvimento do setor do turismo e a terra, 

aproveitada através da produção agrícola e de algo que falta muito no Alentejo, que é a 

transformação daquilo que a nossa terra produz. 

Na área cultural, continuar com a criação de pontos de interesse no nosso concelho, que ao 

mesmo tempo, podem e vão atrair certamente mais visitantes, mas que o primeiro objetivo é 

sempre a salvaguarda do nosso património. Continuar a desenvolver várias ações, no âmbito do 

Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano, nomeadamente a consolidação da Rota do Cante, a 

concretização do Museu do Cante, e que o Cante nas Escolas, para além do 1.º ciclo, seja 

alargado ao pré-escolar e ao segundo ciclo. 

Continuar a requalificação da rede museológica, nomeadamente, com a conclusão do Museu 

Etnográfico, avançar para a concretização do Centro Interpretativo do Queijo e criação da Rede 

Municipal de Arte Contemporânea, com vários pontos no concelho, estando alguns com mais 

desenvolvimento, como é o caso de Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho. 

Ainda dentro daquilo que é o aumento da atratividade dos nossos pontos de interesse com base 

no património, iremos avançar com uma melhoria significativa dentro do núcleo intramuralhas, que 

é a requalificação da Rua dos Fidalgos, da Rua das Portas de Beja e a requalificação do Largo do 

Salvador.  

Em relação ao património natural, estamos neste momento, com uma parceria entre todos os 

municípios da margem esquerda, para se avançar para a conclusão do desenho do Geoparque, 

que é a criação de um geoparque em toda a margem esquerda do Guadiana, desde Mértola, 

Serpa, parte do concelho de Moura e parte do concelho de Barrancos. Diz ainda que estamos 

quase em fase de avançar para a concretização dos Passadiços do Pulo do Lobo e não tendo 

havido possibilidade de chegar a uma boa negociação com a proprietária do terreno, avançou-se 

para o processo de expropriação e está agendado para amanhã a tomada de posse administrativa 
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do terreno, pelo que, estando a obra adjudicada, segue-se a assinatura do termo que dá inicio à 

consignação da obra. 

Dentro da área cultural, dar continuidade ao trabalho que fazemos nas diversas iniciativas 

realizadas ao longo do ano.  

Com o objetivo de criar mais infraestruturas que melhorem as condições de quem nos visita, 

avançaremos para a conclusão de mais um percurso pedestre, na zona de Vila Nova de S.Bento 

e A-do-Pinto e para a concretização do Ecoparque do Guadiana, em parceria com Moura e Beja, 

que tem a ver com a rentabilização dos recursos comuns a estes três municípios, que é o rio 

Guadiana e o ramal ferroviário que está desativado.  

Com o objetivo de promover ainda mais Serpa, fez-se uma candidatura “Serpa Terra Forte, 

promoção turística”, em que foram criadas algumas ferramentas, com o site Visit Serpa e um guia 

turístico, o Serpa Tour e continuar a promover o destino Serpa, na BTL.  

Pretende-se também continuar a criar condições para que as empresas do setor agroalimentar 

possam desenvolver a sua atividade em Serpa, pelo que, no inicio do ano, iremos avançar com a 

abertura de dois procedimentos concursais, de processos que já têm alguns anos, com grandes 

investimentos para o concelho e que são a criação da zona industrial agroalimentar em Serpa e a 

criação do Centro Tecnológico Agroalimentar, que irão rondar os quatro milhões e meio de euros, 

com um apoio financeiro de 85%, a fundo perdido, tendo a autarquia que arranjar os 15% que 

faltam , mas que está assegurado com a contratação de dois empréstimos.  

Ainda neste setor, há outras ações previstas, tais como a ampliação de zonas industriais e 

desenvolvimento de ações do ponto de vista imaterial e formação nesta área, com a criação de 

um curso profissional de nível superior, em parceria com o Instituto Politécnico de Beja, que tem 

a ver com a inovação e tecnologia alimentar e prevê-se que possa existir também, na nossa Escola 

Profissional, um curso de 10.º, 11.º e 12.º ligado à questão da transformação agroalimentar e 

inovação. Existe também um sem número de ações, que não sendo diretamente responsabilidade 

do município, deve ser feito pelo município, que é a reivindicação e chamada de atenção das 

entidades competentes, nomeadamente em questões de mobilidade e requalificação dos edifícios 

escolares. 

No que diz respeito ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos, de 2019 para 2020, há um 

acréscimo de cerca de um milhão e trezentos mil euros e quanto ao Mapa de Pessoa, diz que em 

outubro de 2019, temos 369 postos de trabalho ocupados e para 2020 estamos a criar mais 36 

postos de trabalho. Destes 36, são 5 técnicos superiores, 10 assistentes técnicos e 21 assistentes 

operacionais.  

Tendo em conta a dimensão do plano de atividades e do próprio PPI, o Orçamento tem que 

acompanhar este acréscimo, pelo que, verifica-se, em relação a 2019, um aumento de dois 

milhões e trezentos mil euros, que tem a ver com a subida de um milhão e trezentos mil no PPI e 

mais 700.000 euros das despesas com pessoal, relativas aos descongelamentos de carreiras.  

Em jeito de conclusão, diz que estes são os documentos que apresentam, que considera 

ambiciosos e de alguma forma, mostram a vontade de continuar a trabalhar e cumprir o 

compromisso com a população do concelho de Serpa. -------------------------------------------------------- 

 

A pedido dos eleitos do PS, a sessão foi interrompida para uma pausa de cinco minutos e retomada 

a ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Noel Farinho, referindo que ouviram com 

concentração e respeito a detalhada intervenção do Sr.Presidente da Câmara, sugerindo no 
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entanto, a possibilidade de, no futuro, dividir em duas ou três partes essa apresentação, para não 

se perder nenhuma informação, que de uma vez só, pode ser demasiada. 

No contexto em que estamos, de ano económico especial, porque não temos Orçamento Geral de 

Estado, reconhecem a dificuldade que é, conseguir bons documentos previsionais, pois não é algo 

que se circunscreva apenas ao município de Serpa, mas torna para todas as instituições, a 

previsão económica mais complexa. Diz ainda que estão mais sensibilizados por se ter aberto um 

novo tempo de diálogo no Executivo, por se ter realizado uma reunião publica, com ponto único, 

para tratar destes documentos. 

Relativamente às grandes opções do plano, diz que os pontos fortes incidem no Centro 

Tecnológico Agroalimentar do Alentejo e nos Passadiços do Pulo do Lobo, pois são obras que a 

confirmarem-se e consolidarem-se, são obras que todos subscrevemos e são estruturantes para 

o concelho. Mas, olhando para as grandes opções do plano, verifica-se que há um conjunto de 

intervenções que são tudo, menos novas, são repetitivas, como é o caso da ecopista e da ecovia 

do caminho de ferro, são coisas desde 2008 que se falam, projetam-se e não se concretizam. Na 

essência, há um conjunto de coisas que não mudou e continua para o ano seguinte, o que os 

preocupa, porque não existe um fator inovador e dinamizador, para além daqueles pontos que já 

abordaram.  

Por outro lado, consideram que existe um olhar muito atento para aquilo que são as competências 

básicas do município e constam do documento como se fossem algo tão importante como as 

outras. Considera que a Câmara de Serpa, pelo amadurecimento, por ter tido um percurso sólido, 

naquilo que tem a ver com o edificado, neste momento, o desafio tinha que ser, o que fazer depois 

das competências básicas estarem asseguradas.  

Diz ainda que o problema nas GOP tem mais a ver com o facto do que não está lá, do que aquilo 

que está lá e boa parte dessas coisas subscrevem-nas, mas o grande problema, são as 

insuficiências que estes instrumentos trazem e lhes causam preocupação, porque queriam andar 

a uma maior velocidade, neste momento histórico, em que a região atravessa um período de 

crescimento económico e cujos territórios se vão afirmar e o nosso é um daqueles que se pode 

efetivamente afirmar, mas para isso, teria que haver alguma abertura e uma maior concentração 

do esforço, para atrair e fixar pessoas e até na promoção do concelho, mas as ideias ainda estão 

curtas. Por exemplo, ainda se vê os impostos como uma perda simples de receita, quando esses 

instrumentos, são claramente investimentos no território.  

Refere que também os preocupa que, efetivamente, não tenhamos um programa mais abrangente 

naquilo que diz respeito à habitação a custos controlados e podia desenhar-se algo que incidisse 

também nos prédios devolutos, fazendo uma recuperação urbana e ao mesmo tempo, 

disponibilizar habitações e atrair pessoas com isso. Por outro lado, também não lhes agrada o 

facto das Opções do Plano deixarem, mais uma vez, algumas freguesias para trás e tem a ver 

com o facto de, mais uma vez, não haver previsão de quando é que se investe e o investimento é 

minimalista, não são investimentos grandes e se criam zonas de atividades económicas à sua 

dimensão, em cada uma das freguesias e se o PS fosse a maioria, com certeza que nenhuma 

freguesia ficaria para trás. 

Para terminar, diz que há um esforço benigno, de associar e desenhar processos e projetos que 

têm a ver com o património, a natureza e com o desenvolvimento económico, mas na sua 

perspetiva, são ainda insuficientes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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´ 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que discorda da referência feita a que temos um 

olhar muito atento às questões que são básicas e vistas curtas para outras coisas que serão 

melhores para o desenvolvimento e diz que entende que as competências básicas são de facto 

aquelas que são prioritárias daquilo que é um município. Por exemplo, a recolha de lixo, é um 

trabalho que nunca está feito, um carro de recolha de lixo custa cerca de 170.000 euros; a 

requalificação da rede também é um investimento grande, por isso, as questões básicas continuam 

a preencher as nossas preocupações e a consumir grande parte das verbas disponíveis, e não é 

que não queiramos olhar para outras questões com mais atenção, mas se verificarmos bem, os 

principais investimentos, são fora daquilo que são as nossas competências básicas e conseguimos 

avançar para eles, porque conseguimos um bom financiamento. Só em dois projetos, que são 

quatro milhões e meio de euros, nós fomos captar uma verba de quase 15% que era para distribuir 

por mais de 60 municípios.  

Requalificar edifícios, é básico, mas a requalificação da piscina coberta custa 80.000 euros; o 

edifico do Arquivo Municipal, que tem apenas uma dúzia de anos, apresenta deficiências de 

construção e não fomos capazes de imputar responsabilidades à equipa projetista, nem ao 

empreiteiro e doze anos depois estamos a fazer um investimento de 140.000 euros, sem 

financiamento; substituir o relvado do campo sintético, custa 130 000 euros; substituir os holofotes 

nos campos de futebol, custa 50.000€ em cada campo. Não é que não se queira olhar para outras 

áreas, mas tem que haver um olhar atento às competências básicas, para que elas continuem a 

ser executadas e há questões novas, como o facto de deixarmos de usar glifosato, tivemos que 

investir na aquisição de uma máquina, que não funciona a 100% e não é suficiente para dar 

resposta a todo o trabalho e teve que ser contratada uma empresa e tivemos que ter mais 

funcionários, que deveriam estar a fazer outras coisas e tiveram que fazer esse trabalho. 

Diz ainda que a transferência do Orçamento de Estado, a nível do investimento é diminuta, nós só 

conseguimos fazer aquilo que temos feito, porque temos uma boa equipa e trabalhamos muito na 

captação de fundos e se temos um PPI de cerca de cerca de oito milhões de euros, e as 

transferências de capital é pouco mais que um milhão, por isso, há sete milhões que estamos a 

conseguir, porque fazemos candidaturas. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Batista que começou por dizer que lhe parece que o Sr. Presidente não sabe 

distinguir as várias funções de uma autarquia e tem tendência para juntar tudo. Diz que temos que 

perceber que uma autarquia é feita das funções básicas e por isso, a autarquia é um equipamento 

onde trabalham cerca de 300 pessoas e é natural que todos os dias as coisas tenham que ser 

feitas, a manutenção preventiva e interventiva, mas a outra parte em que se tem que trabalhar é 

naquilo que pode desenvolver o nosso concelho. Dos vários planos de atividades que são 

apresentados, questiona qual é a correlação que isso tem com a fixação das populações, com o 

crescimento e com o aumento das condições, e dos rendimentos das pessoas no nosso concelho 

e pode o Sr. Presidente dizer que a culpa é do Governo central, mas vai deparar-se com um 

paradigma, nos próximos tempos, que é a transferência de competências, que poderá potenciar 

as capacidades de autogestão, de verbas e de integração para o nosso município.  

Considera que se deve separar o que é a função de gestão básica autárquica, que é uma função 

pública, mas depois existe toda a parte politica e o Sr. Presidente no seu discurso não falou na 

intenção da autarquia, de criar um gabinete que tente falar com os empresários, vender o concelho 
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de Serpa, quer a nível nacional, quer internacional, por isso, considera que Serpa está isolada no 

tempo e no espaço, a perder dinâmica, face ao resto, à tendência atual. Considera que as politicas 

para Serpa estão completamente erradas e Serpa não se adequa àquilo que é a intenção da 

Câmara. Acha que há muito trabalho apresentado e ainda bem que há, sendo Serpa um dos 

maiores concelhos do País, mas Serpa precisa de mais, precisa de investimento à séria, de 

empresas a investir, de postos de trabalho a sério. Considera que Serpa está morta, não tem 

ninguém, e é uma crise que estamos a atravessar e a Câmara não tem uma estratégia definida 

para dar volta a isto, é apenas mais do mesmo. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, sabe muito bem, quais são as funções 

de uma autarquia e que respeita a opinião do eleito, mas quer dar-lhe a sua opinião e parece-lhe 

que o Sr.João Batista olha para o concelho de Serpa como se fosse uma ilha, ou seja, acontece 

tudo de mal no nosso concelho e à volta, ou é um mar, ou então está tudo bem, é esta a avaliação 

que faz das palavras do eleito. Já que não pode falar nas politicas do Estado central, porque, 

realmente, essas politicas não têm nada a ver com a mobilidade, com a linha ferroviária, que podia 

vir para Beja e ficar perto de Serpa, não tem nada a ver com o IP8 que poderia estar aqui e não 

era isso que iria fazer com que mais empresas viessem para o concelho, não tem nada a ver com 

as questões de saúde, que não há médicos de família e isso não implica que as pessoas não 

venham para uma  localidade, não implica, sítios que a GNR vai reduzindo o seu número de 

efetivos, o seu horário de funcionamento, escolas com falta de obras, entre outras situações. Na 

sua perspetiva, diz que todas estas questões da saúde, da mobilidade, da educação, da 

segurança, são determinantes para as pessoas escolherem o sitio onde moram. Há números de 

2017 ou 2018, números intermédios entre os Censos, que referem que Serpa perdeu população 

na ordem dos 5,8€, Moura perdeu 8% e Mértola perdeu 14%.  

Quando se diz que a nossa estratégia não serve, que não existe um gabinete para vender o 

Município, lembra que não existem técnicos suficientes para tudo e que, muitas vezes é o próprio 

Presidente da Câmara que faz esse trabalho e dá o exemplo que, recentemente participou numa 

reunião com um grupo empresarial reconhecido em todo o Alentejo, que quis saber o que era o 

Centro Tecnológico e a nossa Zona Industrial. Estamos a fazer tudo para que a industria da agro-

transformação se fixe, criar um centro tecnológico que é único no Alentejo, do Setor Agro-

Alimentar, e questiona se isto é ficar nas coisas básicas. A questão essencial para que as 

empresas se instalem e criem postos de trabalho é criar condições para elas e nós estamos a 

fazer muito bem o nosso papel, que é criar uma zona industrial completamente nova para resposta 

ao setor que achamos que é o mais importante, mas depois esbarramos no problema da falta das 

vias de acesso, a estrada que não se arranjou, o aeroporto que não funciona, o hospital que perde 

valências, entre outros problemas.  

Termina dizendo que, se considera que as atuais estratégias não servem, apresentem os eleitos 

do PS, estratégias que achem que sirvam. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para fazer algumas observações sobre o plano de atividades. Em 

relação à introdução e apresentação geral do documento, diz que gostaria de salientar a 

preocupação manifestada na fixação de pessoas, de novos residentes, de investidores hesitantes, 

mas isso só se consegue com a fixação de empresas no concelho e para isso, é necessário criar 
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verdadeiros incentivos que, para além dos espaços ou terrenos, existam vantagens fiscais e 

outras, para que empresários se possam fixar, com industrias e agro-industrias que, para além de 

criar emprego, tenham alguma qualificação, atraindo os nossos jovens e os de outras zonas do 

País, com a durabilidade necessária para aqui se fixarem verdadeiramente, criando a sua própria 

família, adquirindo a sua habitação. 

O Sr. Presidente da Câmara, reconhece também, que a maioria dos projetos, já executados ou 

em execução, e ainda aqueles em projeto, só são possíveis, por via de financiamento 

comunitários, o que é de salientar, pois muitas vezes, o seu partido ainda continua um pé dentro 

e outro fora, da comunidade do espaço europeu, bem como a criticar toda a politica comunitária. 

Aponta também como um dos projetos fundamentais, para o desenvolvimento socio-económico 

do concelho, o Centro Tecnológico Agro-Alimentar do Alentejo, que é de facto, o projeto que se 

apesenta como novo no plano de atividades e que todos esperamos, acreditamos que seja um 

contributo para o desenvolvimento sócio-económico do nosso concelho.  

Quanto às principais linhas, ou eixos estratégicos, são definidos três eixos, com as respetivas 

áreas de intervenção, sendo na sua maioria, importantes e fundamentais, mas não deixa de se 

repetir, como por exemplo, no aspeto da requalificação, algumas das obras indicadas, já há 

bastantes anos que são indicadas nos documentos, tais como, o Largo de Salvador, a Rua das 

Amendoeiras, a Rua dos Fidalgos, entre outras, sendo inscritos em vários planos de atividades 

anteriores, sem que tivessem qualquer intervenção. Por outro lado, surgem novos, como o Parque 

da Cidade, a aquisição de terrenos e projeto, que aguardamos com todo o interesse pela sua 

apresentação, embora, numa cidade como Serpa, se encare um parque de cidade, de uma forma 

um pouco estranha, porque estamos a dois minutos do campo, por isso, gostaria de perceber 

melhor, a integração deste parque da cidade.  

Quanto às iniciativas culturais, algumas como a Feira Histórica, poderiam passar a ter planos 

plurianuais e não anuais, que começam a ser repetitivos, nas suas alocações históricas e 

temáticas e poderiam ser substituídas por outras iniciativas culturais anuais. 

Ainda relativamente à expansão das zonas de atividades económicas, com a aquisição de 

terrenos, ela só fará sentido se, de facto, se instalarem novas empresa, facto que nos parece nos 

últimos anos, com pouca dinâmica e dado o inúmero conjunto de terrenos ainda por ocupar, ou 

pelo menos, com falta de construção das suas infraestruturas.  

Quanto à politica de habitação, pensa que seria razoável aparecer, para além da recuperação de 

edifícios e considerando as dificuldades para arrendamento, existir também um empenho, por 

parte da Câmara, na construção a custos controlados, para acesso a famílias com mais 

dificuldades. 

Relativamente à politica orçamental, a principal é a transferência de capital e correntes, tem na 

sua globalidade, o principal peso, enquanto que nas despesas, as que são efetuadas com pessoal, 

continuam com grande peso, cerca de 51% em despesas correntes, o que lhe parece um enorme 

peso, em relação às restantes rubricas apresentadas.  

Sobre o Mapa de Pessoal, diz que todos percebemos o aumento do número de postos de trabalho 

que a Câmara vai efetuar no próximo ano, mas também não significa que esse aumento, venha 

trazer maior eficiência. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que se apresentam as ações, articuladas em funções daquilo 

que é a estratégia da Câmara, percebendo que poderão haver outras e em relação à questão de 
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que os projetos só são possíveis, em função dos fundos europeus, diz que os municípios têm 

algumas ferramentas que podem utilizar, mas isso decorre da politica que tem sido feita através 

do Governo central. Se não há transferência para investimentos, só há transferências para 

despesas correntes, se é residual a transferência para investimentos, questiona como pode a 

Câmara fazer investimentos sem recorrer aos fundos comunitários. Refere ainda que de facto, o 

PCP critica certas politicas europeias, como a PAC e outras e é por isso que hoje em dia, não 

temos soberania alimentar, estamos a viver com a situação de apostar numa ou duas culturas, 

possivelmente para dar resposta àquilo que é a politica agrícola comum, não apostando na 

diversidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Santos, começando por dizer que teve que sair de Serpa há cerca de um 

ano, por razões familiares, vive numa grande cidade e continua sem médico de família, por isso, 

não lhe parece que as pessoas não se fixem no concelho de Serpa, por falta de condições, por 

falta de médico de família, ou porque não há autoestrada ou via férrea, aqui existe mais segurança, 

o Hospital de Beja está a 30 kms. Acha que as pessoas não se fixam aqui, porque não há emprego 

e é por esse motivo que, os eleitos do PS, têm feito algumas propostas, como as mini zonas de 

atividades económicas, que iria dar alguma ajuda à questão do emprego.  

Há uma outra situação que é importante para o PS, têm feito propostas neste sentido e lamentam 

que, uma vez mais, não tenham sido acolhidas essas propostas e que têm a ver com o orçamento 

participativo e mais uma vez, os eleitos da CDU optaram por não introduzir esse instrumento nas 

suas prioridades e o Presidente da Câmara, disse numa reunião do Órgão Executivo e passa a 

citar:”…o orçamento participativo é o que têm feito ao reunirem com as pessoas, ouvi-las e ter 

uma noção de conjunto das necessidades manifestadas”. Diz que, reunir com as pessoas, não é 

um orçamento participativo. Um orçamento participativo é um ato de cidadania, em que os 

cidadãos fazem propostas de melhoramento do seu concelho, que pode ser para a construção de 

alguma coisa, para a criação de um serviço e posteriormente os cidadãos votam nessas propostas. 

É um ato de democracia direta, de participação ativa das populações, de forma transparente, é 

muito diferente de reuniões que se façam com as pessoas.  

O orçamento participativo é importante num local como o nosso, em que continuamos a perder 

pessoas, para promover a participação democrática das pessoas e a sua capacidade de 

mobilização, para as pessoas acreditarem que o seu voto, conta de facto, para se fazerem 

algumas coisas e as pessoas passarem a votar mais e acreditarem no efeito do seu voto.  

Neste contexto, fica espantado, que a CDU prefira fazer reuniões e encontros com pessoas, que 

também têm o seu lugar e é importante, mas esquece aquele instrumento que é exemplar ao nível 

da participação democrática. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre o Orçamento Participativo, o Sr. Presidente da Câmara, disse que se trata de uma proposta 

do PS, que respeita, mas o que têm vindo a dizer é que valorizamos o contacto que têm vindo a 

fazer e se não é um orçamento participativo, é um orçamento participado, porque as pessoas 

participam, pois nestes dois últimos anos, tivemos, individualmente, reuniões com mais de 500 

munícipes e mais de 100 empresas  e mais de 150 reuniões com o movimento associativo e tudo 

isto é um contributo efetivo para a criação das opções do plano. 

Há algo em que está perfeitamente de apoio, que é o facto de que o emprego é a primeira condição 

para as pessoas se fixarem, mas não é apenas o emprego, como o caso dos médicos, professores, 
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enfermeiros, mas não veem porque de facto, faltam outras coisas e diz ainda que não se pode 

comparar a oferta, a todos os níveis, que existe numa grande cidade, com a oferta que existe aqui, 

por exemplo, a nível de transportes públicos, neste momento, custa 40€ um passe que permite ir 

de Palmela até à Amadora e aqui na nossa região, 40€ paga apenas o passe das Neves até Beja, 

o que é uma desigualdade tremenda e que conta quando as pessoas escolhem o local para viver.  

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo, que começou por dizer que, a Assembleia Municipal é um órgão que 

tem dois vetores, um deliberativo, com os seus poderes atribuídos legalmente e outro de 

fiscalização do mandato dos eleitos. Houve uma eleição há dois anos e na bancada da CDU não 

partilham muitas das inquietações que têm surgido nesta Assembleia, porque leram o programa 

da CDU e o plano de atividades e orçamento tem que dar continuidade ao que foi a eleição do 

órgão autárquico. Diz ainda que, mais do que opinar, temos que compreender que a gestão tem 

que ser orientada naquilo que são os princípios e perante este documento, acreditam que está a 

ser cumprido. É um documento concreto, objetivo e destaca a questão do investimento, tanto do 

centro tecnológico, como os passadiços do Pulo do Lobo e destaca ainda o crescimento 

orçamental de mais de dois milhões de euros e aumento de mais de trinta postos de trabalho, que 

na sua maioria, são assistentes técnicos e operacionais, sendo uma minoria de quadros técnicos.  

Relativamente ao Orçamento Participativo, diz que foi um assunto já discutido nesta Assembleia 

por várias vezes, e considera que é uma medida que, muitas vezes, leva a contradições e basta 

ver os resultados nacionais das votações, entre apoios e contra apoios das mesmas medidas, mas 

também no território do nosso concelho, não deu conta que tivesse sido feito, na freguesia de 

Serpa, em que a maioria é do PS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. José Madeira lembra que, das questões que anteriormente colocou, ficou por responder o 

assunto do parque da cidade, em que gostaria de saber se já existe algum projeto estruturado e 

em relação às verbas das transferências de capital, no resumo do orçamento, está indicado o valor 

de quase cinco milhões e não o valor de um milhão, como o Sr. Presidente tinha referido, quanto 

às transferências do Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao parque da cidade, a ação que está prevista no Plano é 

a aquisição de terrenos e situa-se na entrada de Serpa, onde funciona o mercado mensal e prevê-

se a criação de alguns equipamentos, nomeadamente ligados ao desporto e também o objetivo é 

embelezar aquela entrada da cidade e o espaço dos mercados passará para perto do pavilhão 

polivalente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. João Santos interveio ainda para, na sequência do comentário do Sr. Duarte Lobo sobre o 

Orçamento Participativo, dizer que gostaria que ele concretizasse, nomeadamente quando disse 

que havia questões do Orçamento Participativo que eram boas e que outras não seriam. Se 

queremos uma discussão aberta e frutífera, devemos concretizar, para depois poder existir 

resposta sobre isso.  

 

Interveio ainda o Sr. José Galanducho para levantar uma questão sobre a ação Serpa Wireless, 

no sentido de saber quem está a fazer o projeto, se são os técnicos da autarquia ou se é uma 
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empresa contratada e se existem politicas de segurança e controlo de acessos e em que sitio é 

que isso está disponível. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nesta altura, ausentou-se da sessão, a Sr.ª Isabel Sevinate. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que este projeto tem duas fontes de 

financiamento e já foi desenhado pelo Gabinete de Informática do Município e em articulação com 

as Juntas de Freguesia, porque há pontos de wireless em todo o concelho. Quanto às questões 

mais especificas, iremos contatar o gabinete de Informática e prestar depois essa informação.  

Ainda em relação às transferências de capital, confirma que o valor é de facto de um milhão e 

corresponde ao FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro e os cerca de quase cinco milhões, a que o 

eleito José Madeira se referiu, não são transferências do Estado, refere-se a Outras Receitas de 

Capital e é uma rubrica que serve para colocar situações que ainda não estão definidas, 

nomeadamente, candidaturas que fizemos ao quadro comunitário e não estão ainda aprovadas, 

mas como se está a prever o investimento, também se tem que prever a receita. -------------------- 

 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2020, conforme o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho, autorizar a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras 

e procedimentos previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de projetos ou 

atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a 

projeção plurianual aí prevista; 

 

- Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

delegar no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja 

inferior ao montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao 

da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 

25º, n.º 1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 

2020. 
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3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERPA – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE VIGÊNCIA 

Foi analisada a deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 16 de 
outubro, cujo teor a seguir se transcreve: 
 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que as medidas preventivas 

publicadas na sequência da suspensão parcial do PU  - Plano de Urbanização de Serpa, caducam 

a 6 de novembro de 2019.  

Uma vez que os trabalhos de Revisão do PU de Serpa não estarão concluídos antes de 2020, e 

que os trâmites para a prorrogação são iguais aos do estabelecimento original, foi enviado no dia 

28 de agosto do corrente ano, ofício à CCDRA nos seguintes termos: 

 

'Exmos. Senhores, 

A suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa (PUS) levou ao estabelecimento de 

medidas preventivas, tendo estas sido publicadas a 6 de novembro de 2019. Não se prevê que a 

Revisão do PUS esteja concluída antes de 2020, pelo que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 141.º do 

DL n.º 80/2015, de 14 de maio, vimos solicitar o V. parecer para a prorrogação do prazo de vigência 

das medidas preventivas em um ano.' 

 

Após receção do parecer da CCDRA, a Câmara deve propor à Assembleia Municipal a 

prorrogação do prazo de vigência das medidas preventivas do PU de Serpa por mais um ano.  

 

A Divisão de Urbanismo informa em 25 de setembro que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 141.º do 

Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio, a CCDRA deveria ter emitido parecer no prazo de 10 dias, 

mas tal não aconteceu. Assim, a Câmara Municipal deverá propor à Assembleia Municipal a 

prorrogação do prazo de Medidas Preventivas do PU de Serpa por um ano. ---------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, 

a prorrogação do prazo das Medidas Preventivas do Plano de Urbanização de Serpa, por um ano.» 

 

 Deliberação  

Não se tendo registado intervenções sobre este assunto, a Assembleia Municipal deliberou, 

por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo das Medidas Preventivas do Plano de 

Urbanização de Serpa, por um ano. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
3.4. IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS – ANO DE 2020 

Sobre o assunto designado em epigrafe, a Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 20 de 
novembro, proferiu a seguinte deliberação: 
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1. «Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 15 do corrente mês de novembro: 

 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, com a redação da Lei n.º 119/2019, de 18 de 

Setembro, compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar entre 0,3 % e 

0,45 %, a taxa de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em cada ano.  

Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de 

reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o 

ano a que respeita o imposto. 

b) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais 

correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa que 

vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser cumulativa 

com a definida no número anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa 

aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 

bens.  

d) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a 

taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não 

podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a (euro) 20 por cada prédio 

abrangido. Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com áreas 

florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de março de cada 

ano, para posterior comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

e) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 

50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de 

interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor, 

desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais.  

f) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem elevar ao triplo, as 

referidas taxas (de 0,3 % a 0,45 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de 

um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos em 

diploma próprio. Para tal compete às Câmara Municipais a identificação dos prédios ou frações autónomas 

em ruínas e sua comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 
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As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, 

por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima supra 

referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 31 de dezembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 

dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 

titulares. 

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita IMI 2015 - 2018 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

2015 992 646,87€ 72 995,50€ 919 651,37€ 

2016 864 299,13€ 77 647,57€ 786 651,56€ 

2017 836 922,80€ 66 002,18€ 770 920,62€ 

2018 835 039,86€ 66 871,58€ 768 169,28€ 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças, in 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar) 

 

Prédios Urbanos 2018 

 Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção total) 2895 ------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11173   

  Até 99,99 8752 

100,00 a 199,99 1623 

200,00 a 299,99 581 

300,00 a 399,99 119 

400,00 a 499,99 49 

500,00 a 599,99 17 

600,00 a 699,99 10 

700,00 a 799,99 2 

800,00 a 899,99 5 

900,00 a 999,99 4 

1 000,00 a 1999,99 8 

2 000,00 a 2999,99 2 

  3 000,00 a 3999,99 1 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar
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Total Prédios urbanos 14068   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

Prédios Rústicos 2018 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção total) 5142  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 14714     

  0 a 0,99 10148 

1 a 4,99 3175 

5 a 99,99 1306 

100 a 199,99 62 

200 a 299,99 14 

300 a 399,99 7 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19856     

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, n.º 1, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, alterada pela Lei n.º 51/2018, 

de 16 de Agosto, “os municípios podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até 

nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na 

sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 

nesse território”. 

Ainda de harmonia com os números 22 a 24, do mesmo dispositivo, a assembleia municipal pode deliberar 

a criação de isenções ou de taxas reduzidas de derrama, mediante a aprovação de Regulamento 

atendendo aos seguintes critérios:  

a) Volume de negócios das empresas beneficiárias;  

b) Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município;  

c) Criação de emprego no município.  

Até à aprovação do regulamento acima referido, a assembleia municipal pode, sob proposta da câmara 

municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse (euro) 150 000.  
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As deliberações acima referidas devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária até ao dia 30 de novembro do respetivo período de tributação por parte dos serviços 

competentes do Estado. Se a comunicação for remetida para além do prazo estabelecido, a liquidação e 

cobrança da derrama são efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor à data. 

Considerando que o lucro tributável médio das empresas com volume de negócios inferior a 150 

000,00€, nos últimos três anos disponíveis, é de 1 309 344,00€, pode-se estimar o valor médio anual de 

derrama não liquidada nos 19 640,00€ (1,5% do lucro tributável).. 

 

Dados estatísticos: 

Volume de Negócios 
2018 2017 2016 

Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. 

Menor 150k s/anexo A M22 1.316.186,10   1.284.096,71   1.327.749,61    

Maior 150k s/anexo A M22 6.054.755,73   7.873.006,08   7.358.346,74    

Maior 150k c/anexo A M22 1.519.833,28   3.528.824,89   1.092.598,99    

Total (VN maior 150k) 7.574.589,01  103.448,73  11.401.830,97  166.148,71  8.450.945,73  130.229,01  

TOTAL (absoluto) 8.890.775,11    12.685.927,68    9.778.695,34    

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças, in, 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp) 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, “os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 % no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 

do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 

do artigo 78.º do Código do IRS”. 

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 

Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à Autoridade Tributária, 

até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. Na ausência de deliberação 

ou de comunicação o município tem direito a uma participação de 5 % no IRS. 

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das 

Comunicações Eletrónicas) “os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento 

de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal 

podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à 

remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp


ATA N.º6/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –28 DE NOVEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 50 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 

autarquias locais”. 

Conforme o disposto no n.º 3, do mesmo dispositivo, a TMDP obedece aos seguintes princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação de um 

percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 

correspondente município;  

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim do 

mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25 %. 

Por força da alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, o n.º 4, do mesmo artigo 

passou a dispor que “nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 

pagamento”. 

 

Dados estatísticos: 

 

Evolução da Receita TMDP – Ano 2016, 2017 e 2018 

Ano Exercício Total 

2016 3 031,82€ 

2017 4 937,92€ 

2018 2 955,53€ 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2017, 2018 e 2019 

Município 2017 2018 2019 

Aljustrel Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito 0,25% 0,25% Não está lançado 

Barrancos Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Beja Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Castro Verde Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Cuba Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Ferreira do Alentejo 0,25% 0,25% 0,25% 

Mértola Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Moura Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Odemira 0,25% 0,25% 0,25% 

Ourique Não está lançado Não está lançado Não está lançado 
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Serpa Não está lançado 0,25% 0,25% 

Vidigueira Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 

de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do 

artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deve a presente matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e posteriormente 

submetida à Assembleia Municipal, para deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: 

 

1.       IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis:  

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

Justificação:  

Como estratégia para a redução gradual e universal dos encargos fiscais no concelho de Serpa, 

a partir do ano de 2016 começou progressivamente a ser efetuada uma redução do IMI, passando de 0,35% 

para 0,34% em 2016, para 0,32% em 2017, para 0,31% em 2018 e finalmente para 0.30 em 2019, 

correspondendo ao limite mínimo previsto na lei, valor que se propõe manter para 2020. 

  Relativamente aos imóveis classificados mantém-se a proposta adicional de redução da taxa em 

50%, de forma a incentivar a preservação do património e a revalorização urbana no Centro Histórico de 

Serpa 

Os prédios urbanos degradados - considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 

bens - contam com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à semelhança dos anos anteriores.   

  

2.       Derrama:  

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 
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 Justificação:  

Com o objetivo de aumentar os incentivos à atividade comercial, industrial e agrícola das micro, 

pequenas e médias empresas do concelho, abrindo espaço para a criação de novas empresas e postos de 

trabalho, propõe-se a manutenção da isenção da derrama para as empresas cujo volume de negócios do 

ano anterior não ultrapasse os 150.000 euros, enquanto as empresas que faturem mais que 150 mil euros 

devem continuar sujeitos a uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC). 

As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e projetos de 

promoção do desenvolvimento económico do concelho. 

  

3.       Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

- Manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

 

Justificação: 

Mantém-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 

carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores rendimentos. Por 

conseguinte, entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 

benefício direto dos munícipes, apesar de não concordarmos com o excesso de carga fiscal nacional. 

  

4.       Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

- Propõe-se que seja aprovada, para o ano de 2020, a fixação da taxa municipal de direitos de 

passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público 

e privado municipal. 

 

 Deliberação  

De acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, 

do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro: 
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1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor 

dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta para o Imposto 

Municipal sobre Imóveis: 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

 

2.       DERRAMA: 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor 

dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta para a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 

 

 

3.       PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS 

SINGULARES (IRS) 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor 

dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de manutenção do 

valor da participação variável no IRS de 5% 

 

 

4.       TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, que seja aprovada, para 

o ano de 2020, a fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura 

emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, do domínio público e privado municipal.» 
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 Intervenções e deliberações sobre os impostos  

 

1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

Sobre este assunto, o Sr. Noel Farinho disse que os municípios não têm muito para intervir no 

território, para gerar diferenças, para dar uma diferenciação e valorização ao território, mas de 

facto, os impostos locais deveriam ser potenciados no sentido de demonstrar que o território é 

diferente e que oferece melhores condições a quem aqui habita ou quiser vir para cá habitar. Diz 

ainda que vê com agrado, que a Câmara Municipal, paulatinamente, se foi aproximando da 

proposta do PS, mas esta questão que nos prende aqui, tem a ver com o IMI Familiar, que o 

Executivo não aceitou, o que os leva a votar contra a proposta apresentada pela CDU.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Maria José Borralho, que começou por dizer que a CDU considera que é 

necessária uma politica concreta e efetiva de combate aos problemas demográficos, mas 

considera que essa tem que ser uma politica de âmbito nacional que, como a CDU tem vindo a 

propor, passa pela valorização do trabalho, pelo combate à precariedade, pela existência de 

creches gratuitas para as crianças até aos três anos, por mais facilidades no acesso à habitação 

e não por medidas avulsas e desgarradas, a cargo dos municípios. Com efeito, é necessário que, 

através da valorização do trabalho, do combate à precariedade e da facilitação do acesso à 

habitação, os nossos jovens tenham condições para sair de casa dos pais, para constituir a sua 

própria família. É necessário que sintam que, ter um filho ou habitação própria, não é algo 

insustentável para os seus rendimentos, é necessário que tenham esperança no futuro, que 

acreditem que existe futuro com condições, sem receio do desemprego, sem receio de chegar ao 

fim do mês e não ter dinheiro para pagar a prestação, ou a renda da casa ou a creche do filho, 

sem receio de faltar ao trabalho para ficar a cuidar do filho doente, sem correr o risco de ter que 

voltar a viver com os pais, por não terem condições de manter a sua própria casa. 

No caso particular do IMI, o PCP propõe a redução da taxa máxima, dos atuais 0,45 para 0,4% do 

âmbito do Orçamento de Estado para 2019. É fundamental manter o caminho de reversão da 
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politica de agravamento fiscal sobre as famílias. Com a atualização do valor patrimonial praticada, 

a medida não alterará o equilíbrio financeiro das autarquias locais mas, para isso, é necessário 

uma politica nacional séria e honesta, por parte do Governo central e não medidas avulsas, 

desgarradas, que mais não fazem, que acentuar as diferenças a cargo das autarquias, como o IMI 

Familiar. Pensamos que este beneficio, é aplicado de forma cega e injusta, pois não considera as 

condições económico-sociais dos agregados familiares e olha somente, o número de 

dependentes. Preocupamo-nos com o peso do IMI no orçamento das famílias e exemplo disso, é 

a redução da taxa de IMI para o mínimo legal, já no orçamento para 2019 mas, entendemos que 

o IMI familiar é uma medida avulsa que em nada contribui para a resolução do problema real, pelo 

que, também aqui, acompanhamos a posição do Executivo, por isso, como já referido, revemo-

nos sem reservas, na proposta do Executivo. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 votos contra do PS, 1 abstenção da 

coligação PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta da Câmara 

Municipal relativa ao Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2020: 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, 

de valor municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

 

2. DERRAMA: 

Começou por intervir o Sr. Noel Farinho para dizer que, este é um caso em que o município tem 

alguma capacidade para gerir com alguma autonomia e no momento em que acontecem fortes 

investimentos na região, que a região está a mudar, que pior sinal poderemos dar, se até o 

município, para potenciais investidores, lança um imposto. É uma situação contraproducente e é 

uma gestão completamente ao contrário dos instrumentos, poucos é certo, que a lei tem e que os 

municípios têm ao seu dispor para gerar algumas mais valias favoráveis ao município e faze-lo 

descolar daquilo que os outros fazem, pelo que, é mais um fator de diferenciação que aqui se 

perde. Naturalmente, a posição da bancada do PS, sem prejuízo do voto ser um ato livre, a posição 

institucional é votar contar o lançamento da derrama. ---------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo que começou por dizer que este é um tema que o toca 

particularmente, por ser um microempresário. Numa realidade nacional existem um milhão e cem 

mil microempresas, três mil e seiscentas pequenas empresas, cinco mil e quatrocentas empresas 

de média dimensão e menos de mil grandes empresas. A proposta que está em análise, refere 

que este não é um imposto para a maior parte dos empresários que têm a sua atividade no nosso 

concelho, porque existe o limite dos 150.000 euros. Analisando os números do nosso concelho, 

verifica-se que temos cerca de mil empresas e grande parte delas, são ligadas ao comércio ou 
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serviços, que não são afetadas de sobremaneira com esta medida e considera que este é um 

imposto que está pensado de forma inteligente. ----------------------------------------------------------------- 

 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 votos contra do PS e coligação 

PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU,  aprovar a seguinte proposta da Câmara Municipal para 

a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 

0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 

 

 

3.       PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS 

SINGULARES (IRS) 

Começou por intervir o Sr. Duarte Lobo, dizendo que a CDU acompanha a posição da Câmara 

Municipal no que respeita a participação variável do IRS nos 5%. Relembra que esta medida, está 

consagrada na Lei n.º 2/2007, tendo em vista a autonomia financeira local, com o intuito de 

aumento das receitas próprias dos municípios, reforçando a promoção da concorrência fiscal 

intermunicipal e com o principio da responsabilização dos eleitos nas suas decisões. Os 5% são 

uma receita da Câmara, que dispõe de autonomia para a sua gestão, tendo a mesma sido utilizada 

no desenvolvimento do concelho e ao serviço de toda a população. Já por outras vezes, 

demonstrámos, que a opção de prescindir desta parte da participação de um País, como 

recentemente foi noticiado, em que cerca de 17% da população vive com um rendimento liquido 

inferior a 500,00€, mais não faz, que acentuar a divergência entre os que mais e os que menos 

ganham. Olhando para os dados disponibilizados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, 

no ano de 2017 é possível verificar que cerca de 44% dos agregados familiares com declaração 

de IRS até aos 10.000 euros, não recebiam qualquer valor, enquanto 13% desses agregados, com 

rendimentos entre os 32.500€ e os 100.000€ recebiam entre os 90 e os 600€. Concluiu-se assim, 

que a devolução não afetaria de forma generalizada os habitantes do concelho, nem contribuir 

para uma forma efetiva para o desagravamento que a CDU defende. Desta forma consciente, com 

noção perfeita que esses cerca de 140.000€ que eram o impacto estimado pelo PS neste 

Orçamento, sendo colocados ao serviço das famílias, permitirão ir mais além na contratação de 

auxiliares para as nossas escolas, já que a verba que é recebida pelo Ministério da Educação é 

claramente insuficiente, ou arranjar mais uma rua, ou ainda manter os preços da água, sem refletir 

o seu custo real nos consumidores, ou apoiar a compra de mais uma viatura para os Bombeiros. 

Pelo referido, revemo-nos sem reservas, na proposta do Executivo. -------------------------------------- 

O Sr. Manuel Baiôa, interveio para dizer que os eleitos do PS consideram que se poderia reduzir 

ligeiramente o IRS que a Câmara vai buscar. Como só a classe média e alta é que paga IRS, só 

esses é que vão ser beneficiados com essa medida. 
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 Prevê-se que no próximo Orçamento de Estado, haja uma reformulação dos escalões do IRS, em 

que possivelmente, o Estado irá arrecadar menos receita. Questiona se a CDU a nível nacional, 

irá votar contra, se houver esse abaixamento da taxa de IRS, se houver uma reformulação dos 

escalões, que a CDU a nível nacional defende. ------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Câmara disse que em relação à posição o PCP na Assembleia da República, 

uma coisa temos a certeza, é que o PCP é contra o agravamento fiscal, porque muitas vezes, 

utilizam-se algumas “jogadas”, em que se baixa num lado e se sobe noutro. Os impostos no nosso 

País, no geral, não têm baixado.  

Diz ainda que, se o município tem uma receita para as suas despesas de funcionamento, que são 

consideradas as básicas, mas dentro dessas competências básicas também há investimentos e 

temos que ir ainda recorrer àquilo que é a transferência de um milhão de euros do Estado para a 

Câmara e depois parece que fazemos poucas ações, para além daquelas básicas. Se 

abdicássemos dos instrumentos que temos para obter mais alguma verba, então é que não 

sairíamos das competências básicas, mas muitas pessoas e muitas empresas ficam de fora destes 

impostos, paga quem tem mais possibilidades de pagar. ------------------------------------------------------ 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 (oito) votos contra do PS, 1 (uma) 

abstenção da coligação PSD/CDS e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, aprovar a proposta 

da Câmara Municipal para a manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

 

 

4.       TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para o ano de 2020, a fixação 

da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, do domínio público e privado municipal. -------------------------------------- 

 
 
3.5. PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE SERPA 

O Órgão Executivo, na reunião realizada no dia 20 do corrente mês de novembro, proferiu a 
seguinte deliberação, sobre o assunto designado em epígrafe: 
 
«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, por 

deliberação de câmara, proferida em reunião realizada em 11/01/2017, foi determinado iniciar o 

procedimento conducente à elaboração da proposta do Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de 

Serpa, tendo sido publicitado aviso, em 20/01/2017, na internet, no sítio do Município de Serpa, durante 30 

dias úteis, para conhecimento do início do procedimento, da constituição de interessados e apresentação 

de contributos. Não foram recebidos quaisquer contributos e não foram constituídos interessados.  

O Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, foi aprovado em reunião do órgão executivo, 

realizada em 10/07/2019 e foi publicitado no DR. Nº 156, 2ª série, de 16 de agosto de 2019, e nos locais 

públicos do costume, por edital nº 9/DAFRHAJ/2019, de 16 de julho.  
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Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, não foram 

apresentados comentários ou quaisquer contributos. 

Assim, sugerem que, a câmara municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com 

o disposto no artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º nº1 alínea g), ambos do Regime jurídico 

das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, e regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do regime do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Projeto de 

Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, e o submeta a aprovação da Assembleia Municipal. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 

25º nº1 alínea g), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa: 

(Projeto de) 

Regulamento do Mercado Municipal 

Nota Justificativa 

A entrada em vigor do Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 

Restauração, aprovado pelo Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, e a revogação do Decreto-Lei nº 

340/82, de 25 de agosto, torna imperioso que se proceda a revisão do Regulamento do Mercado Municipal 

existente, de forma a introduzir novas regras disciplinadoras da organização e funcionamento desse espaço 

e, em consequência proceder à elaboração de um novo Regulamento Municipal; 

As normas respeitantes ao funcionamento do Mercado Municipal de Serpa, constam do Código de 

Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Título I, Capítulo II, artigos 74º a 111º, aprovado pela 

Assembleia Municipal, em sessão de 13 de maio de 2010, sob proposta da Câmara Municipal de reunião 

de 05 de maio de 2010, elaborado ao abrigo do disposto do Decreto-Lei nº 340/82, de 25 de agosto, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, nº 107, de 02 de junho de 2010; 

Considera-se que essas normas se encontram desajustadas face à situação económica e social e à 

legislação posteriormente publicada, pelo que se impõe a sua atualização; 

Acresce ainda que foram criados novos espaços, em resultado das obras de remodelação e beneficiação 

do edifício, empreitada que acarretou custos na gestão financeira da autarquia, suportados pelo orçamento 

da Câmara Municipal e com financiamento comunitário; 

A reabilitação do Mercado Municipal pretende ser um contributo para a fixação de pessoas na área, devido, 

sobretudo, às atividades económicas, equipamentos e serviços presentes no Mercado que, por sua vez, 

funcionam como fator de criação de emprego e riqueza. 

A intervenção de reabilitação do Mercado visa melhorar a coesão funcional e social, de todo o conjunto 

correspondente ao Centro Histórico de Serpa, através de melhoria de equipamentos e espaços públicos 
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nesta zona de cidade, impulsionando a melhoria de qualidade de vida dos residentes atuais e a capacidade 

de atração de novos residentes através do reforço da sua atividade económica e turística. 

A valorização da atividade do Mercado tem ainda em vista enquadrar-se no contexto dos novos mercados, 

oferecendo serviços de maior qualidade através do fornecimento local, de atividades de valor pedagógico 

e demonstrativo e na divulgação e comercialização dos produtos locais. 

Remodelado o espaço do Mercado Municipal de Serpa, cujas alterações se traduzem na criação de 

condições de maior conforto, de espaço alargado e de melhores condições de higiene para os operadores 

económicos e para os utentes, considera-se que tais obras se traduzem num benefício para a população 

em geral e para a economia local; 

Assim, pretende-se que, o presente Regulamento estabeleça normas relativas à disciplina de organização 

e funcionamento do Mercado Municipal, do regime de atribuição dos locais de venda, limpeza e segurança, 

facultando um instrumento que permita aos operadores económicos melhor desempenho da sua atividade, 

melhor qualidade na prestação dos serviços e, em consequência, que seja um local agradável para o 

consumidor e de incentivo para o comércio local. 

Em cumprimento do disposto no artigo 99º, do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, que refere a necessidade da existência de uma nota justificativa 

fundamentada que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas, refira-se 

que, para a elaboração do presente Regulamento foi tida em consideração a memória descritiva e 

justificativa da candidatura ao Programa Operacional 2020, documento que contém os elementos 

considerados essenciais que justificam os custos e benefícios da realização de remodelação do edifício. 

Por deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em 11/01/2017, foi determinado iniciar o 

procedimento conducente à elaboração da proposta do presente Regulamento. 

O prazo para a constituição de interessados e apresentação de contributos decorreu entre 20/01/2017 e 

06/03/2017, sem que tenham sido recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído interessados. 

Após o decurso do prazo de audiência e apreciação pública, publicitada no Diário da República, ao abrigo 

do disposto nos artigos 100º e 101º do Código Procedimento, não se verificaram observações ou 

contributos. 

Considerando as razões expostas e, no uso das competências previstas no artigo 241º, da Constituição 

da República Portuguesa; de acordo com o disposto no artigo 70º do anexo ao Decreto-Lei nº 10/2015, 

de 16 de janeiro, Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades e Comércio, Serviços e 

Restauração (RJACSR); no artigo 33º, nº1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, nº1, alínea g), ambos 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o regime jurídico das autarquias locais, o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do 

Estado para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime do 

associativismo autárquico, o presente Regulamento foi apreciado na reunião da Câmara Municipal de 

Serpa, realizada no dia … / … / ……, e aprovado pela Assembleia Municipal na reunião ordinária 

realizada no dia … / … / …… 

Capítulo I 

 Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 
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O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241º, da Constituição da República 

Portuguesa; da alínea k), do artigo 33º, e alínea g), do artigo 25º, ambos do Regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; de acordo artigo 70º do Regime Jurídico de 

Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro e, ainda do artigo 14º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece 

o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, na sua redação atual 

(republicado pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto, e alterado pela Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro). 

 
Artigo 2.º 

Objeto 
O presente Regulamento define o regime de organização e funcionamento do Mercado Municipal Serpa, 

bem como a disciplina da atividade comercial aí exercida. 

 
Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 
1. O presente Regulamento aplica-se a todos os utilizadores do Mercado Municipal, nomeadamente aos 
titulares dos locais de venda, a título permanente ou temporário, aos trabalhadores municipais e ao público 
em geral. 
2. O presente Regulamento não se aplica aos mercados grossistas, feirantes e vendedores ambulantes. 
 

Artigo 4.º 
Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Mercado Municipal», o recinto fechado e coberto, explorado pela Câmara Municipal especificamente 

destinado à venda a retalho de produtos alimentares, organizado por lugares de venda independentes, 

dotado de zonas e serviços comuns e possuindo uma unidade gestão comum; 

b) «Bancas», os locais de venda situados no interior dos mercados municipais, constituídos por uma 

bancada fixa ao solo, sem área privativa para permanência dos compradores; 

c) «Lojas», os locais de venda autónomos, que dispõem de uma área própria para exposição e 

comercialização dos produtos, bem como para a permanência dos compradores; 

d) «Vendedor produtor», o que pretenda vender no Mercado produtos por si produzidos 

e) «Retalhista», o que exerce a atividade de comércio a retalho de forma sedentária em lojas ou 

instalações fixas ao solo de maneira estável em mercados cobertos; 

h) «Participantes ocasionais», pequenos agricultores que pretendam participar no Mercado Municipal 

para vender produtos da sua própria produção e outras entidades exploradoras de outras atividades, 

consideradas de interesse económico para o mercado, devidamente autorizadas pela Câmara Municipal. 

Artigo 5.º 
Gestão do Mercado 

1. Compete à Câmara Municipal de Serpa assegurar a gestão do Mercado Municipal e exercer os poderes 
de direção, administração e fiscalização, cabendo-lhe nomeadamente fiscalizar as atividades exercidas no 
Mercado e fazer cumprir o disposto no regulamento interno.  
2. As competências atribuídas pelo presente Regulamento à Câmara Municipal poderão ser delegadas no 
Presidente da Câmara Municipal, com faculdade de subdelegação em qualquer dos Vereadores. 
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 Capítulo II  

Atribuição do direito de ocupação dos espaços de venda 

Artigo 6.º 
Espaços de Venda 

1. O Mercado Municipal é organizado por lojas e bancas. 

2. O edifício será organizado com as seguintes lojas e espaços fechados: 4 Lojas (funcionamento autónomo 

e indiferenciado); 2 talhos; 1 padaria e produtos afins; 1 loja de vinhos; 1 loja de produtos regionais; 1 loja 

de queijo; espaço destinado a peixaria; espaço destinado a café (restauração e bebidas), admitindo-se 

organização diferente, devidamente aprovada. 

3. Existem locais de venda, no interior, destinados a bancas. 

4. No exterior do edifício poderão ser demarcados lugares de venda no pavimento, sem estrutura própria 

para exposição, destinados a participantes ocasionais. 

 

Artigo 7º 
Produtos comercializáveis 

1. O Mercado Municipal destina-se principalmente à venda de produtos alimentares e em especial dos 
seguintes:  

a) Produtos hortícolas de consumo imediato em fresco e produtos agrícolas secos, mas conserváveis;  
b) Frutas frescas ou secas;  
c) Pescado fresco; 
d)) Mel; 
e) Queijos;  
f) Carnes frescas e seus derivados;  
g) Restauração e bebidas;  

2. Poderão comercializar-se também produtos não alimentares, designadamente os seguintes: 
a) Flores, plantas e sementes;  
b) Artigos de higiene e limpeza, enlatados e outros vendáveis em mercearia; 
c) Vinho. 

3. A Câmara Municipal poderá autorizar a venda de outros produtos ou artigos não incluídos nos grupos 
anteriores e a instalação de serviços complementares da atividade comercial ou de prestação de serviços.  
4. Os produtos referidos nos números anteriores podem ser alterados pela Câmara Municipal quando o 
entender conveniente e desde que não sejam insalubres, incómodos perigosos ou tóxicos. 
5. Sempre que possível, os ocupantes do Mercado Municipal serão agrupados por setores segundo a 
modalidade de comércio ou venda de produtos a que se destinam.  
6. Nos locais de venda não é permitida a existência ou permanência de animais vivos, nem autorizado o 
seu abate.  
7. Não é igualmente permitida a realização de atividades de preparação de peixe fora do espaço destinado 
a peixaria.  
8. Na ocupação de bancas não poderá haver acondicionamento simultâneo de produtos de origem animal 
e de origem não animal.  
9. As bancas do Mercado destinam-se à venda dos seguintes produtos: 

a) Produtos hortícolas e agrícolas frescos; 
b) Frutas frescas, secas e sementes comestíveis; 
c) Leguminosas secas; 
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d) Flores, plantas e sementes; 
f) Outros considerados adequados ao espaço de venda. 

10. As lojas destinam-se à venda dos produtos indicados na presente norma e conforme o previsto no 
artigo 6º. do presente Regulamento. 
  

Artigo 8.º 
Regime de atribuição dos locais de venda 

1. A atribuição do direito de ocupação dos espaços de venda é feita pela Câmara Municipal, através de um 
procedimento de seleção, que assegurará a não discriminação entre operadores económicos nacionais e 
provenientes de outros Estados-Membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu e 
observará os princípios da imparcialidade e transparência, de acordo com o estabelecido no artigo 72º, do 
Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro (RJACSR), nos termos do presente Regulamento. 
2. O direito de ocupação dos locais de venda no Mercado tem natureza precária, pessoal e onerosa. 
3. A atribuição do direito de ocupação das lojas será efetuada nos termos do artigo 11º do presente 
Regulamento. 
4. A atribuição do direito de ocupação das bancas será efetuada conforme previsto no artigo 12º e 13º deste 
Regulamento. 
 

Artigo 9º 
Procedimento para a atribuição do direito de ocupação de lugares de venda  

1. A atribuição de espaços de venda deve ser realizada com periodicidade regular, através de procedimento 
público, aplicado a todos os lugares novos ou deixados vagos, com publicitação de anúncio ou edital a 
afixar, com 10 dias de antecedência, nos lugares de costume, em sítio de internet do Município e no “Balcão 
do Empreendedor”. 
2. Da publicação do procedimento público deve constar:  

a) Identificação do Município e da composição da comissão nomeada para a direção do procedimento e 
da hasta pública, 
b) Dia, hora, local e forma de apresentação de propostas; 
c) Identificação dos lugares e espaços de venda;  
d) As especificações dos produtos que podem ser vendidos; 
e) Período pelo qual os lugares e espaços de venda serão atribuídos;  
f) O montante da taxa a pagar pelo direito de ocupação dos lugares e espaços de venda e eventuais 
encargos com consumos de água e energia elétrica; 
g) Exigência de apresentação de documentos comprovativos da situação regularizada perante a 
administração tributária e contributiva da Segurança Social; 
h) Necessidade de realização de hasta pública caso se verifique mais do que um interessado para o 
mesmo espaço; 
i) As condições de realização da arrematação em hasta pública, designadamente a base da licitação, o 
valor mínimo dos lanços, critérios de atribuição, legitimidade de intervenção dos interessados ou seus 
representantes. 
j) Outras informações consideradas úteis. 

3. Caso se verifique um só interessado não será realizada arrematação e o direito de ocupação será 
concedido mediante o pagamento do valor base de licitação. 
4. Terminados os procedimentos definidos para o procedimento público e para a hasta pública o espaço é 
adjudicado provisoriamente, pela comissão, ao concorrente melhor posicionado. 
5. A decisão de adjudicação definitiva ou da não adjudicação cabe à Câmara Municipal, devendo dela ser 
notificado o adjudicatário, por carta registada com aviso de receção, no prazo de 30 dias uteis a contar da 
data da adjudicação provisória, dispondo o interessado de 5 dias úteis para proceder ao pagamento 
6. Não é permitido a fixação de condições mais vantajosas para os operadores económicos e vendedores 
cuja atribuição do direito de ocupação de lugar ou espaço de venda tenha sido extinto ou, para quaisquer 
pessoas que com este mantenham vínculo de parentesco ou afinidade, nem vínculos laborais ou, tratando-
se de pessoa coletiva, vínculos de natureza societária.  
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7. Por cada operador económico ou vendedor, por regra, será permitida a ocupação de um lugar ou espaço 
de venda, sem prejuízo da Câmara Municipal poder determinar, fundamentadamente, a ocupação de mais 
um lugar ou espaço de venda por operador económico ou vendedor.  
8. No período compreendido de um ano, após a abertura do último procedimento, havendo algum 
interessado, poderá a Câmara municipal proceder à atribuição, por ajuste direto, pelo valor mínimo de 
ocupação aí definido e pelos prazos aí previstos. 

 

Artigo 10.º 
Anulação de procedimento 

A Câmara Municipal poderá anular o procedimento quando se verifique ter havido qualquer irregularidade 

ou a violação de qualquer disposição legal ou regulamentar aplicável, não havendo lugar a pagamento de 

qualquer indemnização. 

Artigo 11.º 
Prazo do direito de ocupação das lojas 

O direito de ocupação das lojas do Mercado Municipal é de 6 (seis) anos, sem possibilidade de renovação 
automática. 

 
Artigo 12º 

Duração do direito de ocupação de bancas permanentes 
A atribuição do direito de ocupação de bancas permanentes é efetuada por um período de 3 (três) anos, 
sem possibilidade de renovação. 
 

Artigo 13.º 
Atribuição diária das bancas 

1. As bancas podem ser destinadas a vendedores eventuais, a cultivadores e produtores, para a venda dos 
seus produtos, nos locais que lhe forem designadas pelo responsável do Mercado Municipal. 
2. A atribuição do direito de ocupação das bancas é diária e apenas pelo período de tempo compreendido 
entre a hora de abertura e a de encerramento do Mercado, devendo o interessado requisitar a atribuição. 
3. A atribuição do direito de ocupação destes lugares é feita pelo responsável do Mercado, por ordem de 
chegada dos interessados, sem direito de preferência alguma por parte dos ocupantes. 
4. A ocupação dos lugares destes locais está sujeita ao pagamento de uma taxa diária, prevista no 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Serpa, em vigor, devendo o recibo 
da sua liquidação ser mantido até ao final da utilização. 

 
Artigo 14º 

Título de ocupação das lojas e das bancas 
1. A atribuição do direito de ocupação das lojas e bancas permanentes será objeto de contrato de 
concessão a celebrar entre as partes ou outro título constitutivo de direito de ocupação e exploração. 

2. Para efeitos de celebração do contrato é obrigatória a apresentação de documento comprovativo da 
regularidade da situação tributária e contributiva do arrematante, bem como comprovativo do pagamento 
preço da arrematação e da taxa respeitante aos dois primeiros meses de utilização. 

3. Do título devem constar os seguintes elementos: 
a) Identificação do seu titular; 
b) Identificação completa do local de venda; 
c) Referência à forma como acedeu ao local; 
d) Ramo de atividade autorizado a exercer, com referência ao respetivo CAE; 
e) Tipos de produtos autorizados a comercializar;  
f) Condições especiais da ocupação; 
g) Prazo do direito de ocupação e valor a pagar.  
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4. Nos casos de inutilização ou extravio, deverá, o titular do local de venda em causa solicitar de imediato 
a sua substituição, mediante o pagamento da respetiva taxa. 
5. Para os ocupantes acidentais, o título de ocupação é substituído pelo documento comprovativo do 
pagamento da taxa devida. 
 

Artigo 15º 
Taxa de ocupação 

1. Pelo direito de utilização de cada lugar de venda no Mercado Municipal será cobrada a taxa que se 
encontra fixada no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Serpa, em vigor. 
2. O pagamento pela ocupação das lojas e bancas de caráter permanente é mensal, devendo ser efetuado 
até ao dia 08 do mês a que respeita.  
3. O pagamento pela ocupação das bancas para vendas eventuais será diário, contra a entrega de 
documento intransmissível e que deve ser conservado pelo titular até ao término do prazo de validade, sob 
pena de lhe ser exigido novo pagamento. 
4. A fiscalização poderá exigir aos ocupantes dos lugares de venda a apresentação dos documentos 
comprovativos do pagamento das taxas devidas ao Município de Serpa. 
 

Artigo 16º 
Desistência 

1. Em caso de desistência do adjudicatário, posterior ao pagamento da totalidade do valor da adjudicação, 
não haverá lugar a restituição do dinheiro. 
2. Caso a desistência se verifique, por facto imputável ao Município, o adjudicatário terá direito a reaver o 
valor já pago, devendo o mesmo ser restituído no prazo de 30 dias. 
 

Artigo 17º 
Condições Gerais da Concessão 

1. O direito de ocupação dos lugares de venda de caráter permanente é intransmissível, por atos entre 
vivos, total ou parcialmente, salvo o disposto no presente Regulamento. 
2. Por morte do concessionário, o direito de ocupação transmite-se ao cônjuge não separado judicialmente 
de pessoas e bens, ou na sua falta ou desinteresse, aos descendentes, se aquele, estes ou, seus legais 
representantes o requererem, nos 60 dias seguintes ao sucedido. 
3. Para efeitos de aplicação do disposto no número anterior aplicam-se as seguintes regras: 

a) Entre descendentes de grau diferente, preferem os mais próximos em grau; 

b) Entre descendentes do mesmo grau e não havendo acordo entre eles para a atribuição do direito de 

ocupação, abrir-se-á licitação; 

c) No caso de existirem descendentes menores, o seu direito será exercido através do seu representante 

legal, até que os mesmos atinjam a maioridade; 

d) Quando um dos descendentes atingir a maioridade e pretenda explorar diretamente o lugar de venda 

deverá declarar, por escrito, no prazo de 60 dias contados do dia em que atingir a maioridade, sob pena 

de caducidade do direito. 

4. Se o titular do espaço de venda, não puder explorar temporariamente esse lugar, por motivo de doença 

ou outro devidamente justificado, deverá apresentar de imediato declaração escrita à Câmara Municipal, 

indicando o tempo e motivo de ausência, assim como a identificação de quem o substitui, se for o caso, 

para que haja lugar à emissão de novo título. 

5. A transmissão por morte não acarreta o pagamento de qualquer taxa compensatória à Câmara Municipal. 
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Artigo 18º 
Extinção do direito de ocupação 

1. O direito de ocupação dos locais de venda extingue-se pelo facto do seu não exercício durante certo 
prazo, por caducidade, nos seguintes casos: 

a) Por decurso do prazo de cedência; 
b) Por morte ou invalidez do respetivo titular, não sendo requerida a sua substituição no prazo previsto 

no artigo anterior; 

c) Pela falta pagamento das taxas correspondentes, durante três meses consecutivos ou quatro meses 

no mesmo ano civil; 

d) Pelo não início da atividade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que procedeu 

ao pagamento das taxas devidas, sem motivo justificativo; 

e) Pela não utilização do local pelo respetivo titular por período máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo 

de força maior devidamente justificado. 

2. O direito de ocupação dos locais de venda pode ainda extinguir-se nos seguintes casos: 

a) Pela cedência a terceiros, sem prévia autorização do Município de Serpa; 

b) Pela utilização do lugar para fins diferentes daquele para que foi concedido. 

3. A extinção do direito de ocupação, nos termos dos números anteriores, a apreciar pela Câmara 

Municipal, não confere ao concessionário direito a qualquer indemnização. 

4. Em caso de extinção do direito de ocupação dos espaços comerciais e dos correspondentes títulos de 

ocupação e recusa ou inércia do titular em remover os seus bens do local concessionado, a Câmara 

Municipal procede à remoção e armazenamento dos bens que a ele pertençam, a expensas do 

concessionário. 

5. A restituição do mobiliário ou outro equipamento removido faz-se mediante o pagamento das taxas e 

demais encargos em que a Câmara Municipal tenha incorrido, com a remoção e armazenamento. 

6. Se depois de notificado para a morada constante do processo individual do concessionário, este não der 

satisfação à remoção, os bens removidos reverterão para o património municipal. 

 

Capítulo III 

Exercício da Atividade 

Artigo 19º 
Início da Atividade 

1. A atribuição do espaço concessionado só se torna efetiva após a emissão do respetivo título de ocupação 
de acordo com o disposto no presente Regulamento.  
2. O concessionário é obrigado a iniciar a sua atividade no espaço concessionado no prazo de 30 dias a 
contar da data da atribuição, sob pena de caducidade da respetiva autorização, sem restituição das 
quantias já pagas, caso não se verifique motivo justificativo. 
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Artigo 20.º 
Direção efetiva da atividade 

1. Os concessionários dos espaços comerciais do Mercado Municipal são obrigados a dirigir efetivamente 
o negócio desenvolvido, sem prejuízo das operações relativas à atividade poderem ser executadas por 
auxiliares. 
2. Os titulares das concessões podem, ainda, ser auxiliados na sua atividade pelo cônjuge, ou equiparado, 
e ascendentes ou descendentes até ao terceiro grau na linha reta ou colateral. 
3. Caso a atividade esteja a ser exercida por qualquer outra pessoa, para além das mencionadas nos 
números anteriores, presume-se que o local foi irregularmente cedido ou transmitido, com todas as 
consequências decorrentes deste Regulamento e demais legislação em vigor. 
4. Se, por motivo de doença prolongada ou outra circunstância excecional, alheia à vontade do 
concessionário e devidamente comprovada, o mesmo não puder temporariamente assegurar a direção 
efetiva da atividade, poderá ser autorizado a fazer-se substituir por pessoa da sua confiança, por um 
período de tempo devidamente determinado mas não superior a sessenta dias, mediante pedido 
fundamentado do titular ou do seu representante legal. 
 

Artigo 21.º 
Mudança de Atividade 

1. A alteração da atividade económica exercida pelo concessionário depende de autorização da Câmara 
Municipal. 
2. A alteração deve ser solicitada em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, com 
indicação especificada da nova atividade pretendida, bem como de eventuais alterações a realizar no 
espaço concessionado. 
3. O pedido de alteração é publicitado, podendo ser apresentada oposição por escrito pelos outros 
concessionários no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação. 
4. Durante o prazo referido no número anterior é ouvido o responsável pelo Mercado, o qual deve 
pronunciar-se sobre as condições de funcionamento necessárias ao exercício da nova atividade. 
 

Artigo 22.º 
Comercialização de produtos 

1. No exercício do comércio no Mercado, os retalhistas devem obedecer à legislação específica aplicável 
aos produtos comercializados. 
2. No comércio de produtos alimentares devem ser observadas as disposições do Decreto-Lei n.º 113/2006, 
de 12 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 223/2008, de 18 de novembro, e as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo à 
higiene dos géneros alimentícios, e outros que lhe sucederem, sem prejuízo do cumprimento de outros 
requisitos impostos por legislação específica aplicável a determinadas categorias de produtos. 

 

Artigo 23.º 
Afixação de Preços e Rotulagem 

1. Os produtos colocados à venda devem exibir o respetivo preço de venda ou o preço por unidade de 
medida quando sejam comercializados a granel ou pré-embalados. 
2. A afixação dos preços de venda ao consumidor e a indicação dos preços para prestação de serviços 
deve ser feita de modo inequívoco e perfeitamente legível, através de utilização e etiquetas, devendo 
obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 138/90, de 26 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 13 
de maio, ou outra legislação posterior. 
3. A embalagem deve possuir as características dos produtos a comercializar, de acordo com a legislação 
aplicável. 
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Capítulo IV 

Direitos e Obrigações 

Artigo 24º 
Deveres dos titulares dos locais de venda 

 Para além do integral cumprimento do disposto no presente Regulamento e de todas as normas legais e 

regulamentares que disciplinam a sua atividade, designadamente obrigações fiscais, constituem deveres 

dos titulares dos direitos de ocupação dos locais de venda do Mercado: 

a) Proceder ao pagamento das taxas devidas, bem como as cauções ou outras formas de garantia que 
venham a se exigidas: 
b) Suportar os encargos com os consumos de água e energia elétrica, bem como com contribuições, 
impostos e custos resultantes da ocupação e utilização dos espaços concessionados;  
c) Obedecer à legislação específica aplicável aos produtos por si comercializados; 
d) Usar de urbanidade entre si e para com o público; 
e) Respeitar os funcionários municipais e outros agentes de fiscalização, bem como acatar as suas ordens 
quando em serviço e por motivo dele; 
f) Manter os espaços de venda e zonas comuns do Mercado Municipal limpos e em boas condições 
higiossanitária; 
g) Não efetuar o depósito ou abandono de resíduos, qualquer que seja a sua natureza, em locais não 
determinados para o efeito; 
h) Garantir a segurança dos bens, equipamentos e produtos da sua propriedade; 
i) Cumprir o período e o horário de funcionamento; 
j) Evitar desperdícios de água ou de eletricidade; 
k)Adotar apresentação e vestuário adequado, de acordo com os produtos a comercializar;  
l) Não ter comportamentos lesivos que ponham em causa os direitos e legítimos interesse dos 
consumidores; 
m) Cumprir todas as regras legais e regulamentares aplicáveis, em especial as que concernem ao 
HACCP, sistema preventivo de controlo de segurança alimentar que identifica os perigos específicos e 
as medidas preventivas para o seu controlo em todas as etapas de produção. 
n) Assumir a responsabilidade pela atividade por si exercida e por quaisquer ações ou omissões 
praticadas pelos seus colaboradores; 
o) Assegurar a manutenção e aferição dos equipamentos em uso, devendo guardar o documento 
comprovativo. 

Artigo 25º 
Direitos dos titulares dos locais de venda 

1. Constituem direitos dos titulares dos locais de venda do Mercado Municipal: 
a) Manter o direito de ocupação dos lugares de venda, nos termos e limites que lhe foi atribuído; 

b) Reclamar contra todos os atos ou omissões da Câmara Municipal ou dos funcionários municipais 

contrários ao disposto no presente Regulamento e legislação aplicável. 

2. O direito previsto na alínea a) do número anterior, não prejudica a possibilidade de o Município poder 
suspender a utilização dos referidos espaços por motivos de realização de obras de 
manutenção/conservação ou para a realização de eventos promovidos pelo Município, cabendo aos 
titulares de venda o direito a uma redução do valor mensal pago na proporção dos dias em que estiveram 
impossibilitados de utilizar o referido espaço, sem direito a qualquer outra indemnização. 
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Artigo 26º 

Obrigações da Câmara Municipal 
De acordo com o disposto no artigo 5º do presente Regulamento cabe à Câmara Municipal: 

a) Designar o responsável pelo Mercado Municipal; 
b) Assegurar a conservação do edifício do Mercado Municipal nas suas partes estruturais; 
c) Exercer a inspeção higiossanitária no Mercado Municipal de modo a garantir a qualidade dos produtos, 
o adequado funcionamento dos lugares de venda, bem como das condições das instalações em geral; 
d) Proceder à fiscalização do funcionamento do Mercado Municipal e obrigar ao cumprimento do disposto 
no presente Regulamento; 
e) Assegurar o pessoal necessário à fiscalização, funcionamento e limpeza do Mercado Municipal; 
f) Assegurar a limpeza das partes comuns, bem como dos equipamentos coletivos e das áreas que estão 
sob a sua responsabilidade e gestão; 
g) Zelar pela segurança e vigilância das instalações e equipamentos;  
h) Coordenar e orientar a publicidade e promoção comercial do Mercado Municipal; 
i) Definir os termos a que obedece o procedimento de atribuição do direito de ocupação de lugares ou 
espaços de venda, realização da hasta pública, base de licitação e montante de cada lanço. 

 
Artigo 27º 

Direitos dos Utentes 
Constituem direitos dos utentes do Mercado: 

a) Circular livremente e com correção no recinto do Mercado; 
b) Apresentar reclamações no livro disponível para o efeito; 
c) Apresentar sugestões relativas à organização, limpeza e funcionamento do Mercado, na caixa de 
sugestões disponível para o efeito; 
d) Reportar à Câmara Municipal, por escrito, as anomalias detetadas respeitantes à organização, 
funcionamento e limpeza do Mercado, assim como as resultantes de atitude dos trabalhadores que se 
encontrem ao serviço.  

Artigo 28º 
Obrigações dos Utentes 

São obrigações dos Utentes: 
a) Contribuir para a manutenção do bom estado de limpeza, designadamente através do depósito dos 
resíduos no local adequado; 
b) Não danificar os equipamentos coletivos existentes no Mercado; 
c) Cumprir as regras de funcionamento do Mercado; 
d) Tratar com correção os titulares do direito de ocupação dos espaços de venda, assim como os 
trabalhadores municipais. 

 
Capítulo V 

Funcionamento do Mercado 
Artigo 29º 

Organização do Mercado 
1. O Mercado deverá organizar-se do seguinte modo: 

a) Encontrar-se devidamente delimitado, acautelando o livre acesso às residências e estabelecimentos 
envolventes; 
b) Dispor de infraestruturas necessárias e adequadas ao funcionamento e à respetiva dimensão, 
designadamente instalações sanitárias, rede pública ou privada de água, rede elétrica e pavimentação 
do espaço adequadas, espaços de arrumos e de circulação; 
c) Estar organizados por setores, de forma a haver perfeita delimitação entre os tipos de produtos 
comercializados, particularmente entre setores de produtos alimentares e não alimentares; 
d) Dispor de espaços identificados e delimitados, com dimensões adequadas ao volume de vendas e 
natureza dos produtos; 
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e) Dispor de um sistema de recolha e remoção de resíduos sólidos; 
f) Afixar as regras e horário de funcionamento; 
g) Possuir livro de reclamações. 

2. Além dos espaços de venda, o Mercado dispõe de uma sala equipada com cozinha, destinada a 
dinamização de atividades e uma sala destinada a Centro Interpretativo do Queijo ou espaço Museológico, 
conforme planta em anexo. 
3. A gestão do espaço destinado a Centro Interpretativo do Queijo deve ser assegurada pela entidade 
exploradora da Loja do Queijo.  
 

Artigo 30º 
Horários de Funcionamento 

1. O Mercado Municipal funciona de terça-feira a domingo, de cada semana, com o seguinte horário de 
funcionamento ao público: 

Abertura — 07H00; 
Encerramento — 14H00. 

2. O Mercado Municipal está encerrado nos dias feriados nacionais, na terça-feira de Carnaval, e no dia do 
feriado municipal. 
3. As lojas com acesso do público pelo exterior do Mercado estão sujeitas ao horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais praticado na área do Município. 
4. As lojas com acesso do público pelo interior do Mercado estão sujeitas ao regime de funcionamento e 
horário do Mercado. 
5. Poderão ser determinados, ou ajustados, horários de funcionamento da Loja do Queijo, que deverá estar 
aberta em simultâneo com o Centro Interpretativo do Queijo. 
6. Fora do período e horário de funcionamento referidos no n.º 1 deste artigo, não é permitida a entrada no 
Mercado, exceto a funcionários em serviço, nem a venda de quaisquer produtos. 
7. A entrada ou permanência de qualquer titular do lugar de venda, ou de pessoas ao seu serviço, fora dos 
horários de funcionamento ou de abastecimento, carece de autorização da Câmara Municipal, a conceder 
apenas por motivos ponderosos e justificados. 
8. Sem prejuízo do referido nos números anteriores, poderá ser autorizada a abertura ou encerramento do 
Mercado em dias diferentes dos previstos, para iniciativas ou atividades específicas, devendo ser 
anunciado, com pelo menos 8 dias de antecedência, através de aviso afixado no local e sítio da Internet. 
 

Artigo 31º 
Abastecimento 

1. A entrada de mercadorias só pode efetuar-se pelos locais expressamente destinados a esse fim. 
2. O abastecimento deve ser efetuado antes da abertura ao público. 
3. Para permitir a entrada e saída de géneros o Mercado abre uma hora antes e encerra uma hora depois 
do horário fixado no artigo anterior, não sendo permitidos abastecimentos posteriores sem autorização 
prévia do funcionário municipal competente. 
4. A carga, descarga e condução dos géneros e volumes deve ser feita diretamente dos veículos para os 
lugares de venda, ou destes para aqueles, não sendo permitido acumular géneros e volumes quer nos 
arruamentos interiores do Mercado quer nos arruamentos circundantes. 
5. A permanência de produtos e volumes de um dia para o outro não é permitida, salvo autorização 
expressa do responsável pelo Mercado. 

 
Artigo 32º 

Publicidade 
A afixação de publicidade no Mercado Municipal carece de autorização prévia da Câmara Municipal, não 
sendo, porém, permitida qualquer publicidade sonora. 
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Artigo 33º 

Área de serviços, arrumos e câmaras de frio 
1. O Mercado Municipal dispõe de uma área afeta a serviços administrativos e de apoio, na qual funcionam, 

designadamente, a fiscalização higiossanitária, a fiscalização municipal, bem como uma área afeta a 

instalações sanitárias públicas. 

2. Existe uma área de arrumos e área afeta a câmaras de frio que se destinam a acondicionamento de 

peixe; frescos (produtos e legumes), carnes, fabrico e depósito de gelo. 

Artigo 34.º 

Inspeção Sanitária 

1. O Médico Veterinário Municipal é o funcionário com competência de autoridade sanitária do Mercado 

Municipal, sendo a frequência e o momento da inspeção efetuada de acordo com o critério determinado 

por si. 

2. Compete ao Médico Veterinário Municipal zelar pelo cumprimento da legislação que regulamenta a venda 

de géneros alimentícios no Mercado bem como das condições higio-sanitárias dos locais, pessoal de 

serviço e vendedor. 

Artigo 35.º 

Obras 

1. A realização de quaisquer obras, ainda que de simples adaptação, nos espaços ocupados, depende de 
prévia autorização do Município de Serpa. 
2. As obras e benfeitorias efetuadas, quando autorizadas, ficarão propriedade do Município de Serpa, sem 
direito a qualquer indemnização ao interessado, e sem que este possa alegar o direito de retenção. 

 

Capítulo VI 

Fiscalização e contraordenações 

Artigo 36.º 
Fiscalização 

1. A fiscalização do cumprimento do disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal, sem 
prejuízo das ações inspetivas da ASAE, das autoridades policiais e fiscais, das competências das demais 
entidades de saúde e administrativas, bem como do médico veterinário, nos termos da lei aplicável. 
2. Compete ao responsável do Mercado, designadamente: 

a) Superintender os serviços no Mercado e fiscalizar o funcionamento; 
b) Distribuir e ordenar os lugares e bom funcionamento do Mercado; 
c) Receber as reclamações que lhe tenham sido apresentadas; 
d) Zelar pela higiene e limpeza diária das instalações do Mercado; 
e) Verificar que, os locais de armazenamento dos resíduos sejam organizados e utilizados de modo a 
permitir boas condições de limpeza e evitar o acesso de animais e a contaminação dos géneros 
alimentício dos equipamentos e das instalações; 
f) Proceder à arrecadação das receitas do Mercado. 
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Artigo 37.º 

Contraordenações 
1. As infrações ao presente Regulamento e legislação conexa constituem contraordenação, cujo 
procedimento contraordenacional compete ao presidente da Câmara Municipal ou vereador com 
competência delegada, ou entidade legalmente competente para o efeito e, rege-se pelo Regime Geral de 
Ilícito de Mera Ordenação Social, previsto no Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na sua redação 
atual. 
2. São puníveis como contraordenações, a prática dos seguintes atos: 

a) A falta de indicação e afixação do preço de venda ao público dos produtos expostos ou dos serviços 
prestados, ou a sua fixação de forma e em local pouco visível, nos termos da legislação aplicável; 
b) A afixação de publicidade sem autorização da Câmara Municipal ou a utilização de publicidade sonora; 
c) A falta de cumprimento das normas de higiene, salubridade e segurança fixada na legislação em vigor 
para os produtos comercializados ou a sua embalagem em material inapropriado;  
d) Abastecimento dos produtos para comercialização por locais diferentes dos expressamente destinados 
a esse fim; 
e) O exercício de atividades ilegais ou de comportamentos proibidos no espaço do Mercado; 
f) A alteração da atividade prevista no título de concessão do espaço comercial concessionado, sem 
precedência de autorização da Câmara Municipal; 
g) A falta de limpeza dos espaços de venda e espaços envolventes ou a realização de ações de limpeza 
durante o período de funcionamento do Mercado; 
h) O depósito ou abandono de resíduos que seja a sua natureza em locais não determinados para o 
efeito; 
i) A direção efetiva de atividade comercial nos espaços comerciais concessionados por outra pessoa que 
não o titular da licença respetiva ou o exercício de atividade comercial por colaborador do titular da 
concessão dos espaços de comércio que não se encontrem registados nos serviços da Câmara 
Municipal, salvo se tratar do cônjuge ou descendentes; 
j) A inobservância dos horários de funcionamento do Mercado e dos correspondentes espaços comercial; 
k) A transmissão não autorizada a terceiros do direito de ocupação ou da concessão; 
l) A permanência de volumes nos espaços comuns ou nos espaços envolventes dos espaços destinados 
à comercialização de produtos ou prestação de serviços, por períodos superiores a 15 minutos; 
m) O não acatamento de ordens emanadas por funcionários da Câmara Municipal em serviço no 
Mercado; 
n) A falta de documentos comprovativos da aquisição dos produtos, bem como a sua não exibição, por 
parte dos comerciantes, às autoridades ou aos funcionários da Câmara Municipal em serviço no Mercado. 

3. As contraordenações previstas nas alíneas a), b), d), f) e k) do número anterior são punidas com uma 
coima graduada de € 25,00 (vinte e cinco euros) a € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). 
4. As contraordenações previstas nas alíneas c), e) e l) do n.º 1 são punidas com uma coima graduada de 
€ 150,00 (cento e cinquenta euros) a € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 
5. As contraordenações previstas nas alíneas i), j), m) e n) do n.º 1 são punidas com uma coima graduada 
de € 500,00 (quinhentos euros) a € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). 
6. As contraordenações previstas nos números anteriores quando aplicáveis a pessoas coletivas serão 
graduadas no dobro dos valores indicados. 
7. O não cumprimento do disposto nas alíneas g) e h) constitui contraordenação grave e será punida com 
uma coima prevista no artigo 143º nº 2 do RJACSR. 
8. A aplicação de sanção pela prática das contraordenações previstas nas alíneas f) e k) não prejudica a 
caducidade da concessão nos termos do disposto no artigo 18º do presente Regulamento. 

 
Artigo 38.º 

Sanções acessórias 
1. Às contraordenações previstas no presente Regulamento são aplicáveis as seguintes sanções 
acessórias, em função da gravidade da infração e da culpa do agente: 
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a) Apreensão de géneros, produtos ou objetos pertencentes ao agente e utilizados como instrumentos na 
prática da infração; 
b) Suspensão do direito de ocupação do lugar de venda por um período de 30 a 90 dias;  
c) Rescisão do contrato de concessão. 

2- A sanção prevista na alínea a), do nº 1, só pode ser decretada relativamente aos objetos que serviram, 
ou estavam destinados a servir a prática de contraordenação. 

 
Capítulo VII 

Disposições Finais e Transitórias 
Artigo 39º 

Dúvidas e Omissões 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação deste Regulamento serão resolvidos mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Serpa. 
 

Artigo 40.º 
Prazo de ocupação de lugares de venda 

Os operadores económicos ou vendedores que à data da entrada em vigor do presente Regulamento já 
forem titulares do direito de ocupação de lugares de espaços de venda mantém o direito de ocupação pelo 
prazo de 3 (três) anos, a contar da entrada em vigor do presente Regulamento, sem possibilidade de 
renovação. 
 

Artigo 41º 
Direito subsidiário 

Em tudo o que não esteja previsto no presente Regulamento, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições 
previstas no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 
(RJACSR),aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, demais legislação em vigor e, 
Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa. 
 

Artigo 42º 
Norma revogatória 

São revogadas todas as disposições regulamentares vigentes, incompatíveis com o presente Regulamento, 
em especial o Capítulo II do Título I do Código do Regulamento e Posturas do Município de Serpa, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, nº 107, de 02 de junho de 2010. 
 

Artigo 43.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no quinto dia após a sua publicitação.» --------------------------------- 
 
 

 Deliberação  

Não se registaram intervenções sobre o assunto, tendo a Assembleia Municipal deliberado, 

por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento do Mercado Municipal de 

Serpa, acima transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6. PROJETO DE REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO  

Sobre este assunto, o Órgão Executivo, na reunião de 20 do corrente mês, proferiu a seguinte 
deliberação, que se transcreve:  
 
«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, 

por deliberação de câmara, proferida em reunião, realizada em 14/11/2018, ao abrigo do disposto 

no artigo 33.º, nº 1, alínea k), do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi determinado 

dar início ao procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do 

Movimento Associativo. 

 

Foi publicitado Aviso nº3/DAFRHAJ/2019, de 19/03/2019, para constituição de interessados e apresentação 

de contributos, em cumprimento do disposto no artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, cujo 

prazo decorreu sem que tivessem sido apresentados quaisquer contributos. 

O Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo foi apreciado e aprovado em 

reunião do órgão executivo, realizada em 10/07/2019 e foi publicitado no DR. Nº 157, 2ª série, de 19 de 

agosto de 2019, e nos locais públicos do costume, por edital nº 11/DAFRHAJ/2019, de 16 de julho. 

Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, não foram 

apresentados comentários ou quaisquer contributos. 

Assim, sugere-se que, a câmara municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com 

o disposto no artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º nº1 alínea g), ambos do Regime jurídico 

das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, e regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do regime do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Projeto de 

Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e o submeta a aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 

25º nº1 alínea g), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do 

Movimento Associativo: 

Município de Serpa 
(Projeto de) 

Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 
Preâmbulo 

O movimento associativo tem um papel fundamental na vida social, cultural, desportiva e recreativa do 
concelho de Serpa. As coletividades existentes têm desempenhado um importante trabalho na formação e 
dinamização cultural das comunidades locais ao longo do tempo. 
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Pretende-se que o Conselho Municipal do Movimento Associativo seja uma estrutura de acompanhamento 
e de consulta com capacidade de dar parecer, sempre que solicitada, sobre as ações a desenvolver, 
elaborar diagnósticos da situação e apresentar propostas na área cultural, desportiva e recreativa. 
É necessário que o movimento associativo seja capaz de se assumir como motor de dinamização da vida 
cultural, desportiva e recreativa, sem necessidade de esperar que o Município lhe forneça todos os meios 
de que precisa. 
Considera-se imperioso proceder à atualização e elaboração do presente Regulamento do Conselho 
Municipal do Movimento Associativo, através do qual se pretende reforçar e dinamizar o associativismo no 
Concelho de Serpa, introduzindo alterações e formalidades que não foram cumpridas aquando da 
aprovação em 1999. 
Em cumprimento do disposto no artigo 99.º do Código de Procedimento Administrativo, que prevê a 
existência de uma nota justificativa fundamentada que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios 
das medidas projetadas, refira-se que, não é mensurável o custo com a aprovação do presente 
Regulamento, por não se verificar a introdução de outros procedimentos além dos que estão a ser usados 
e não se verificar a existência de encargos, despesas ou custos acrescidos na tramitação e na adaptação 
dos mesmos e, que o benefício se traduz no envolvimento da comunidade associativa, mensurável pelo 
bem-estar e melhor qualidade de vida que se pretende proporcionar com as ações a desenvolver. 
Decorrido o prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos sem que tivessem sido 
recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído interessados, considerando as razões expostas 
e, no uso das competências previstas no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa; tendo em 
consideração os artigos 99.º, 100.º e 101.º,todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, foi o “Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do 
Movimento Associativo” apreciado pela Câmara Municipal, na reunião de 10 de julho de 2019. 
O Projeto de Regulamento foi objeto de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 
101.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de 30 (trinta) dias, contados da sua 
publicação no Diário da República, não tendo sido apresentados quaisquer contributos ou observações. 
De harmonia com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.º n.º 1, alínea g), 
ambos do Regime Jurídico Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais e aprova o regime do associativismo autárquico, o presente Regulamento foi 
apreciado na reunião da Câmara Municipal de Serpa, realizada no dia … / … / ……, e aprovado pela 
Assembleia Municipal na reunião ordinária realizada no dia … / … / … 
 

PARTE I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Lei Habilitante 

O Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo é elaborado de acordo com o disposto 
nos artigos 112.º, n.º 8 e 241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa; artigos 99.º, 100.º e 101.º, 
todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
bem como artigo 33.º, nº 1, alíneas k), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com as alterações em vigor. 

Artigo 2.º 
Âmbito 

1. O presente Regulamento o estabelece o quadro geral de constituição e de funcionamento do Conselho 
Municipal do Movimento Associativo, adiante designado por CMMA. 

2. O CMMA tem por âmbito geográfico o território que compreende o concelho de Serpa. 
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PARTE II 
Disposições Específicas 

Artigo 3.º 
Objetivos 

O CMMA é um órgão consultivo instituído pelo Município de Serpa, criado para promover um maior 
envolvimento e participação do movimento associativo na definição dos planos de intervenção municipais 
na área cultural, social, desportiva e recreativa. 
 

Artigo 4.º 
Competências 

Compete ao CMMA designadamente: 
1. Dar parecer e apresentar propostas sobre ações a desenvolver na área desportiva, social, cultural e 

recreativa. 
2. Contribuir para a concretização dos programas e ações definidos nos documentos de planeamento 

municipais. 
3. Colaborar na definição das linhas gerais de atuação do Município em matéria de cultura, desporto e 

recreio. 
4. Contribuir para uma relação permanente entre as atividades do Município e a comunidade, no domínio 

em causa, acompanhando o desenvolvimento de atividades e promovendo a cooperação entre os 
agentes. 

5. Colaborar na definição de critérios para a distribuição de apoios. 
 

Artigo 5.º 
Composição 

1. O CMMA tem a seguinte composição: 
a) O Presidente do Município de Serpa, que preside ao conselho; 
b) O Vereador responsável pela área do movimento associativo; 
c) Um representante da Assembleia Municipal; 
d) Um representante de cada Junta de Freguesia/União de Freguesia; 
e) Um representante de cada coletividade e associações do concelho. 

2. Eventualmente poderão ser convidadas a participar nas reuniões, personalidades individuais, de acordo 
com os assuntos a tratar, sem direito a voto.  

3. A composição do CMMA poderá sofrer alterações, justificáveis pela dinâmica associativa do concelho. 
 

Artigo 6.º 
Tomada de Posse 

Os membros do CMMA tomam posse assim que estiverem designados e iniciam funções de imediato. 
 

Artigo 7.º 
Mandato 

1. Os membros do CMMA são designados pelo período de um ano, renovável. 
2. O mandato dos membros do CMMA considera-se prorrogado caso não seja comunicada ao seu 

presidente, por escrito, a designação dos respetivos substitutos, até 30 dias antes do fim do período 
referido no número anterior. 

3. Os membros do CMMA poderão renunciar ao mandato antes do seu término, devendo para o efeito, 
apresentar o respetivo pedido devidamente fundamentado ao presidente, com a antecedência mínima 
de 60 dias. 

4. Os membros do CMMA perdem o mandato automaticamente nos seguintes casos: 
a) Extinção do órgão que representam; 
b) Perda da qualidade que determinou a sua designação. 

5. Sempre que houver alteração dos corpos gerentes das coletividades representadas no CMMA, deverá 
ser enviado ao presidente, o novo representante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
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Artigo 8.º 

Organização e Regime de Funcionamento 
1. O CMMA assumirá a função de ligação entre o Município e os agentes promotores da cultura e desporto 

do concelho, no âmbito das ações e atividades municipais, através de emissão de informações e 
pareceres, de acordo com a sua competência.  

2. O CMMA funciona em plenário. 
3. Poderão ser constituídas comissões especializadas a título eventual, sempre que tal se justifique e por 

deliberação do Conselho. 
4. Às comissões poderão ser agregadas, por deliberação do conselho, individualidades de reconhecida 

competência nos assuntos a tratar. 
Artigo 9.º 

Comissão Executiva 
1. O conselho poderá ter uma comissão executiva, composta por um representante de cada freguesia e 

por um elemento eleito pelo conselho, que presidirá. 
2. Compete à comissão executiva praticar os atos internos indispensáveis à dinamização das atividades 

do conselho. 
Artigo 10.º 
Reuniões 

1. O CMMA reúne em plenário, em sessões ordinárias e extraordinárias. 
2. As sessões ordinárias realizam-se anualmente, em dia, local e hora a fixar pelo presidente. 
3. As sessões extraordinárias realizam-se por iniciativa do presidente, por solicitação das comissões 

especializadas ou a requerimento de, pelo menos, um quinto dos membros do conselho ou ainda, pela 
solicitação do Município. 

Artigo 11.º 
Convocatória 

1. As reuniões do plenário, ordinárias ou extraordinárias, são convocadas pelo presidente, com 
antecedência de pelo menos uma semana. 

2. Da convocatória deve constar a data, hora e local de reunião bem como a respetiva ordem de trabalhos. 
Artigo 12.º 

Quórum e Deliberações 
1. O plenário funciona desde que esteja presente a maioria do número dos seus membros com direito a 

voto. 
2. Quando não se verifique na primeira convocação o quórum previsto no número anterior, deve ser 

convocada nova reunião com um intervalo mínimo de 24 horas. 
3. O órgão reunido em segunda convocatória pode deliberar desde que esteja presente qualquer número 

dos elementos presentes. 
4. As deliberações são tomadas por maioria simples, tendo o presidente voto de qualidade. 
5. De todas as reuniões realizadas será redigida ata. 
6. O presidente do CMMA pode publicitar, no final de cada reunião, a ordem de trabalhos e as deliberações 

tomadas. 
 

Artigo 13.º 
Financiamento 

Os encargos financeiros resultantes do financiamento do CMMA são suportados pelo Município, através 
de dotações inscritas no respetivo orçamento. 
 

PARTE III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 14.º 
Disposições Finais 
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1. Os Regimentos específicos determinarão o funcionamento das reuniões do CMMA. 
2. Os Regulamentos específicos determinarão as linhas de atuação das comissões especializadas. 
3. Os casos omissos serão resolvidos pela câmara municipal. 

Artigo 15.º 
Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 10 (dez) dias após a publicitação no Diário da República. 
 
 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, 

todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 

07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 

Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo, acima transcrito. ----------- 

 
 
3.7. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Procedeu-se à análise do assunto respeitante ao projeto do regulamento municipal de apoio ao 
movimento associativo, na sequência da deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo, 
realizada em 20 de novembro do corrente ano:  
 

«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, 

por deliberação de câmara, proferida em reunião, realizada em 14/11/2018, ao abrigo do disposto 

no artigo 33.º, nº 1, alínea k), do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi determinado 

dar início ao procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo. 

 

Foi publicitado Aviso nº4/DAFRHAJ/2019, de 19/03/2019, para constituição de interessados e apresentação 

de contributos, em cumprimento do disposto no artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, cujo 

prazo decorreu sem que tivessem sido apresentados quaisquer contributos. 

O Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo foi apreciado e aprovado em 

reunião do órgão executivo, realizada em 10/07/2019 e foi publicitado no DR. Nº 154 2ª série, de 13 de 

agosto de 2019, e nos locais públicos do costume, por edital nº 10/DAFRHAJ/2019, de 16 de julho. 

Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, não foram 

apresentados comentários ou quaisquer contributos. 

Assim, sugerem que, a câmara municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com 

o disposto no artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º nº1 alínea g), ambos do Regime jurídico 

das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, e regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do regime do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Projeto de 
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Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e o submeta a aprovação da Assembleia 

Municipal.  

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 33º nº 1, alínea k), conjugado com o artigo 

25º nº1 alínea g), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o seguinte Projeto de Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo: 

 

Município de Serpa 
(Projeto de) 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 
Preâmbulo 

A Câmara Municipal de Serpa no âmbito da sua política para a área cultural, recreativa e desportiva, 
assume o movimento associativo enquanto parceiro imprescindível na execução de ações conducentes a 
uma melhor qualidade de vida das populações do Concelho, mediante oferta dum leque diversificado de 
respostas desportivas, culturais, lúdicas e recreativas. 
Considera necessário o estabelecimento de critérios que, aproveitando o potencial do associativismo, 
permita que a cooperação entre o Município e as diferentes associações e coletividades do Concelho se 
paute por regras claras, em que cada parte assuma o seu papel na vida ativa da comunidade, rentabilizando 
recursos e reforçando sinergias. 
Considera imperioso proceder à elaboração do presente “Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 
Associativo”, através do qual se pretende reforçar e dinamizar o associativismo no Concelho de Serpa, 
introduzindo alterações e especificações ao Regulamento aprovado em Assembleia Municipal de Serpa, 
em sessão de 22 de dezembro de 2008, sobre a mesma matéria, decorrentes da avaliação efetuada à sua 
execução. 
A atualização dos valores das comparticipações financeiras é fundamental, atendendo ao tempo decorrido 
da sua determinação e às necessidades sentidas da aplicação de valores que sejam realistas face aos 
tempos atuais, para que se torne possível a concretização das atividades que as entidades se propõem 
realizar. 
Considerando a necessidade de apoio a associações e outras entidades que se proponham concretizar 
programas, projetos ou atividades que prossigam o interesse municipal; a necessidade de serem 
ponderados aspetos de economia, equidade, eficiência e eficácia na atribuição de apoios às associações 
por parte do Município; os princípios da legalidade, transparência e prossecução do interesse público e, 
que nos termos disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas o) e u), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “deliberar sobre as formas 
de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras 
ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos 
dos cidadãos”, assim como “apoiar atividades de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra 
de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 
das doenças”, justifica-se a elaboração do presente Regulamento. 
Dando cumprimento ao disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, que prevê a 
existência de uma nota justificativa fundamentada que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios 
das medidas projetadas, refira-se que, o custo e o benefício da disciplina normativa introduzida pelo 
presente Regulamento, é mensurável através do benefício resultante das ações que comunidade 
associativa consegue concretizar nas ações culturais, recreativas e desportivas, com os apoios recebidos. 
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A existência de encargos ou despesas com a aprovação do presente Regulamento, não se traduz na 
criação novos procedimentos que envolvam custos acrescidos na tramitação e na adaptação dos mesmos, 
revelando-se apenas no aumento das comparticipações cujos valores se devem aproximar da inflação e 
sempre de acordo com as disponibilidades orçamentais. 
Decorrido o prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos sem que tivessem sido 
recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído interessados, considerando as razões expostas 
e, no uso das competências previstas no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa; tendo em 
consideração os artigos 99.º, 100.º e 101.º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, foi o “Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 
Movimento Associativo” apreciado pelo órgão executivo na reunião de 10 de julho de 2019. 
Após o decurso do prazo de audiência e apreciação pública, efetuada ao abrigo do disposto no artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo, por um período, de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação 
no Diário da República, foram introduzidos alguns pequenos contributos apresentados pelos serviços, que 
não alteram nem desvirtuam o sentido do Projeto de Regulamento. 
De harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, alínea g), 
ambos do Regime Jurídico Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, 
estabelece o Regime Jurídico da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais e aprova o Regime do Associativismo Autárquico, o presente 
Regulamento foi apreciado na reunião da Câmara Municipal de Serpa, realizada no dia … / … / ……, e 
aprovado pela Assembleia Municipal na reunião ordinária realizada no dia … / … / …… 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
Artigo 1.º 

Lei Habilitante 
O Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo é elaborado de acordo com o disposto nos 
artigos 112.º, n.º 8 e 241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa; artigos 99.º, 100.º e 101.º, 
todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, 
bem como artigo 33.º, nº 1, alíneas k), o) e, u) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
Artigo 2.º 

Objeto e Âmbito 
1. O presente Regulamento define os tipos, formas e critérios de concessão de apoios ao Associativismo 

Cultural, Social, Recreativo, Desportivo e Juvenil atribuídos pelo Município de Serpa. 
2. As entidades que poderão beneficiar dos apoios previstos no presente Regulamento são as 

associações com personalidade jurídica, com sede no concelho de Serpa, que possuam Registo 
Municipal e que preencham os demais requisitos exigidos no mesmo Regulamento. 

3. Poderão ser atribuídos apoios a entidades ou grupos informais ou outras pessoas que, não estando 
inscritas no Registo Municipal do Movimento Associativo, por não preencherem os requisitos 
necessários para o efeito, apresentem propostas de atividades de manifesto interesse para o concelho. 
 

Artigo 3.º  
Registo Municipal do Movimento Associativo 

1. As associações que pretendam apresentar candidaturas aos programas de apoio previstos no presente 
Regulamento devem requerer a inscrição no Registo Municipal do Movimento Associativo. 

2. A inscrição no Registo Municipal do Movimento Associativo obedece aos seguintes requisitos: 
a) Possuam sede ou mantenham atividade anual, contínua e regular no concelho de Serpa. 
b) Estejam legalmente constituídas. 
c) Possuam a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social e que 
não se encontrem em situação de dívida para com a Câmara Municipal de Serpa. 
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d) Tenham a situação dos órgãos sociais regularizada, de acordo com os seus estatutos. 
3. A inscrição deve ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição, a fornecer pelo Município, devidamente preenchida. 
b) Cópia do Cartão de Identificação da Pessoa Coletiva (NIPC). 
c) Cópia dos Estatutos da Associação atualizados. 
d) Cópia da última ata de tomada de posse dos órgãos sociais. 
e) Cópia da ata de aprovação pela Assembleia Geral, do Relatório de Atividades do ano transato, do 
Plano de Atividades, do Orçamento e de Relatório de Contas. 
f) Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social e 
Autoridade Tributária. 

4. O processo de inscrição da associação só terá lugar se forem apresentados todos os documentos 
referidos no ponto anterior. 

 
Artigo 4.º 

Instrução do Processo de Registo 
1. Os processos que não forem instruídos de forma correta ou por falta de documentos, deverão ser 

completados no prazo que lhe for concedido, não inferior a 15 dias, sob pena de, findo esse prazo serem 
devolvidos às associações, com explicação dos motivos de recusa da inscrição. 

2. Caso se verifique alguma alteração aos documentos apresentados, referidos no número dois do artigo 
anterior, as associações deverão remeter os documentos atualizados. 

3. O incumprimento na entrega dos documentos atualizados determina a suspensão da inscrição da 
associação em falta, que se considera sanada com a entrega dos referidos documentos. 

 
Artigo 5.º 

Deferimento 
O deferimento do pedido de inscrição deverá ser objeto de decisão pelo Presidente da Câmara Municipal 
ou do Vereador do respetivo Pelouro, no prazo de 30 dias após a receção da documentação e apreciação 
pelos serviços competentes. 

Artigo 6.º 
Natureza dos Apoios 

1. Os apoios previstos no presente Regulamento assumirão um dos seguintes tipos: 
a) Apoio à atividade regular; 
b) Apoio a atividades pontuais. 

2. Para efeitos do número anterior são considerados apoios pontuais:  
a) Destinados à aquisição de bens e equipamentos; 
b) Aquisição de viaturas; 
c) Cedência de instalações para sede ou eventos pontuais; 
d) Apoio à construção ou reabilitação de imóveis; 
e) Apoio técnico e logístico (jurídico, elaboração de candidaturas, elaboração de gestão financeira, 
apoio execução de atividades, entre outros); 
f) Apoio à gestão das associações; 
g) Cedência de transporte, de acordo com regulamento em vigor, respeitante à utilização e cedência 
de viaturas municipais. 

3. A apresentação da candidatura não garante a atribuição do subsídio ou apoio, dependendo a mesma 
da avaliação do pedido efetuado e da relevância das atividades inerentes, assim como da 
disponibilidade financeira do Município. 

Capítulo II 
Apoios à Atividade Regular 

Artigo 7.º 
Atividade Regular 
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Os apoios definidos no presente capítulo destinam-se a contribuir para a concretização das iniciativas 
regulares, atividades inscritas em Plano Anual de Atividades, pelas associações candidatas e poderão 
assumir a forma de comparticipação financeira, apoio técnico, material ou apoio logístico. 

 
Artigo 8.º 

Candidaturas 
1. Podem candidatar-se aos apoios as associações que promovam atividades culturais, sociais, 

desportivas e recreativas de manifesto interesse para o concelho e que se encontrem inscritas no 
Registo Municipal do Movimento Associativo. 

2. Podem ainda candidatar-se aos apoios as associações que, tendo sede fora do Município de Serpa, 
promovam iniciativas de considerada relevância para o Concelho e se encontrem regularizadas. 

3. A apresentação da candidatura não garante a atribuição do subsídio ou apoio, dependendo a mesma 
da avaliação do pedido efetuado e da relevância das atividades inerentes, assim como da 
disponibilidade financeira do Município. 

Artigo 9.º 
Prazos de Candidatura 

1. As candidaturas aos apoios financeiros destinados à execução do plano de atividades anual e /ou por 
época desportiva deverão ser apresentadas nos seguintes prazos: 
- De 1 a 30 de novembro para as associações cujo período de atividade coincide com o ano civil. 
- De 1 a 31 de agosto para as associações cuja atividade se rege por época desportiva. 

2. Os apoios materiais, logísticos e técnicos para as ações regulares são atribuídos através de 
apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 (dois) meses de antecedência, relativamente à data 
de realização da atividade. 

 
Artigo 10.º 

Instrução das Candidaturas 
A instrução de candidatura obedece ao preenchimento dos seguintes requisitos: 

a) Registo Municipal no Movimento Associativo; 
b) Apresentação de plano de ação do ano ou época desportiva a que diz respeito a candidatura em 
questão, com descrição dos projetos, ações e/ ou atividades inscritos; nº de participantes/atletas; 
orçamento detalhado e comparticipações financeiras previstas, aprovado pelos órgãos sociais 
competentes. 
c) Apresentação de relatório de execução técnico e financeiro, detalhado, do ano / época desportiva 
anterior aprovado pelos órgãos sociais competentes, sob pena de retenção do apoio. 

 
Artigo 11.º 

Análise das Candidaturas 
1. As candidaturas serão apreciadas pelos serviços competentes que se devem pronunciar no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data limite da sua apresentação. 
2. No decurso da análise das candidaturas os candidatos podem ser convocados para prestar os 

esclarecimentos tidos por necessários. 
3. Os serviços devem apresentar, ao órgão executivo, um parecer fundamentado, elaborado tendo em 

conta os requisitos formais da apresentação da candidatura e de acordo com os critérios para atribuição 
dos apoios definidos no presente Regulamento, contendo proposta objetiva sobre a concessão ou não 
concessão do apoio solicitado e, em caso afirmativo os termos do apoio, designadamente o respetivo 
valor financeiro. 

4. A decisão da Câmara Municipal, proferida com base no parecer dos serviços, não vinculativo, será 
posteriormente comunicado às Associações. 
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Artigo 12.º  

Critério para Atribuição dos Apoios 
1. No caso das entidades de carácter desportivo, o montante dos apoios financeiros terá como base os 

critérios específicos definidos no Anexo I; 
2. Os montantes e os critérios específicos definidos no referido anexo, podem ser revistos anualmente, 

mediante mera deliberação da Câmara Municipal de Serpa. 
 

Artigo 13.º 
Prazo Para Atribuição de Apoios 

Os apoios à execução da atividade regular, para concretização de planos de atividades, serão definidos 
pela Câmara Municipal: 

a) Até ao dia 31 de janeiro para as associações cujo período de atividade coincide com o ano civil; 
b) Até ao dia 30 de outubro para as associações cuja atividade se rege por época desportiva. 

 
Artigo 14.º 

Pagamento das Comparticipações Financeiras 
1. As comparticipações financeiras atribuídas às associações cujo período de atividade coincide com o 

ano civil, efetivar-se-ão em quatro prestações, nos seguintes meses: 
- 1.ª prestação - janeiro – 25% correspondente ao valor do ano anterior; 
- 2.ª prestação - abril - 25%. 
- 3.ª prestação - julho – 25%. 
- 4.ª prestação - outubro – 25%. 

2. As comparticipações financeiras às associações cuja atividade se rege por época desportiva, efetivar-
se-ão em quatro prestações, nos seguintes meses: 
- 1.ª prestação -outubro – 25% correspondente ao valor da época anterior; 
- 2.ª prestação – dezembro - 25%. 
- 3.ª prestação – fevereiro – 25%. 
- 4.ª prestação - maio – 25%. 

3. O pagamento da segunda e seguintes prestações das comparticipações financeiras pressupõe a 
apresentação dos documentos referidos no artigo 10.º. 

4. A decisão sobre o pagamento das prestações, em situações diferentes das previstas na presente 
norma, deve ser submetida a reunião do órgão executivo. 

 
Capítulo III 

Apoios Pontuais 
Secção I 

Dos Apoios em Geral 
Artigo 15.º 

Projetos e Ações Pontuais 
1. Consideram-se projetos e ações pontuais os que não foram incluídos em Planos de Atividades, por 

decorrerem da oportunidade da sua execução. 
2. O presente capítulo é aplicável, excecionalmente, e em situações devidamente fundamentadas, a 

projetos e ações desenvolvidos por grupos informais.  
3. Os apoios definidos no presente capítulo podem assumir a forma de apoios financeiros à aquisição de 

bens e equipamentos; apoio mediante cedência de transportes e utilização de viaturas; cedência de 
instalações (para sede ou eventos pontuais); apoio à construção ou reabilitação de imóveis e apoio 
técnico e logístico (jurídico, elaboração de candidaturas, elaboração de planos e gestão financeira, 
apoio execução de atividades, entre outros). 
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Artigo 16.º 
Formalização da Candidatura 

1. A candidatura a apoios pontuais deve ser requerida e devidamente fundamentada e deverá descriminar 
os objetivos a atingir, as ações a desenvolver, o número de participantes, os meios humanos, materiais 
e financeiros necessários, assim como a respetiva calendarização e orçamento. 

2. A candidatura deve ainda ser instruída com os documentos indicados no artigo 10.º, caso seja aplicável 
e a entidade seja titular dos mesmos. 

3. Os pedidos de apoio devem ser formalizados, com pelo menos, 2 (dois) meses de antecedência, 
relativamente à data da realização da atividade, sob pena de não serem atendidos. 

 
Artigo 17.º 

Atribuição de Apoio Financeiro  
1. Os apoios financeiros, concedidos no âmbito dos Programas previstos neste capítulo serão atribuídos 

em duas tranches, a primeira de 25% antes da realização do evento e a restante após o seu término, 
mediante à apresentação de documentos comprovativos das despesas realizada. 

2. As entidades contempladas com apoios a eventos especiais ficam obrigadas a enviar à Câmara 
Municipal, no prazo de 30 dias após a sua realização, um relatório síntese do evento. 

 
Secção II 

Apoios Específicos 
Artigo 18.º 

Apoios à Aquisição de Bens e Equipamentos 
1. Estes apoios podem assumir a forma de comparticipação financeira ou género. 
2. Os pedidos podem ser apresentados ao longo do ano civil com a antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias relativamente à sua necessidade. 
3. Para o efeito, a entidade deverá apresentar requerimento, conforme o disposto no artigo 16.º, 

acompanhado de orçamento. 
Artigo 19.º 

Cedência de Transporte 
O pedido de cedência de utilização de viaturas municipais, as condições da sua utilização, bem como os 
encargos das entidades beneficiárias e isenções segue as regras definidas no Regulamento de Utilização 
e Cedência de Viaturas do Município de Serpa. 

 
Artigo 20.º 

Apoio à Aquisição de Viaturas 
1. Para formalizar o pedido de apoio financeiro para a aquisição de viaturas, a entidade deverá apresentar 

pedido, acompanhado de orçamento e dados da viatura pretendida. 
2. O Município poderá apoiar até 75% do valor da viatura, não ultrapassando o valor de 20 000,00 € (vinte 

mil euros). 
3. A candidatura à aquisição de viatura só poderá ser apresentada de 4 em 4 anos, pela mesma entidade, 

e a atribuição do apoio depende da disponibilidade financeira. 
 

Artigo 21.º 
Cedência de Instalações 

1. O Município poderá apoiar a entidade requerente, através de cedência de instalações para a sede ou 
eventos, mediante disponibilidade. 

2. O pedido formulado para cedência de instalações para eventos pontuais, deve ser efetuado, mediante 
requerimento, instruído de acordo com o disposto no artigo 16.º, com uma antecedência mínima de 30 
(trinta) dias.   
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Artigo 22.º 
Apoio Técnico e Logístico 

1. Poderão ser formalizados pedidos de apoio para a cedência de palcos, estrados ou outros materiais e 
equipamentos, bem como apoio técnico (jurídico, elaboração de candidaturas, elaboração de planos e 
gestão financeira e outros), estando o deferimento sempre dependente da disponibilidade de recursos 
do Município. 

2. Os pedidos enunciados devem ser efetuados com uma antecedência mínima de 30 dias. 
3. No caso de existirem solicitações dos mesmos apoios logísticos para a mesma data, e sendo impossível 

satisfazê-las a todas, decidir-se-á tendo em conta os seguintes critérios, por ordem decrescente de 
prioridade: 
a) Número de apoios logísticos anteriormente concedidos. 
b) Data de entrada da solicitação na Câmara Municipal. 
c) Relevância da atividade para a comunidade local e enquadramento da mesma em sede de 
Protocolo com este Município. 

 
Capítulo IV  

Protocolos de Cooperação 
Artigo 23.º 

Contratualização 
1. As comparticipações financeiras atribuídas no âmbito deste Regulamento deverão ser objeto de 

celebração de protocolos entre o Município de Serpa e as Associações apoiadas, através dos quais se 
discriminam os direitos e obrigações de ambas as partes. 

2. Os apoios a conceder, de natureza não financeira serão, preferencialmente, estabelecidos mediante a 
celebração de Protocolos de Cooperação entre o Município e as Associações, concretizando os 
objetivos e meios da cooperação entre ambos (o Município coopera, mediante apoio financeiro, em 
género ou logístico com a associação para que esta concretize os seus objetivos e, a associação retribui 
com atividades de interesse para a comunidade local, nomeadamente atividades enquadradas em 
projetos da Câmara Municipal de Serpa). 

 
Artigo 24.º 

Duração e Espécies de Protocolos 
1. Os protocolos de cooperação poderão assumir a forma de geral ou específico, consoante definam, 

respetivamente, uma cooperação global entre o Município e uma ou mais associações ou, cooperações 
pontuais ou temáticas entre o Município e uma ou mais associações. 

2. Os protocolos devem ter a duração correspondente ao projeto ou programa a desenvolver, podendo 
abranger excecionalmente mais do que um ano civil, nomeadamente quando digam respeito a obras. 

 
Capítulo V 

Disposições Finais 
Artigo 25.º 

Incumprimento 
O não cumprimento, por parte das entidades, das ações objeto da candidatura, não devidamente justificado, 
confere à Câmara Municipal de Serpa, o direito de anular, total ou parcialmente, os apoios anteriormente 
definidos, e ainda em curso, bem como à exigência do reembolso das quantias entregues e poderá 
comprometer a atribuição de apoios em futuras candidaturas. 

Artigo 26.º 
Alteração 

A Câmara Municipal reserva-se o direito de, ouvido o Conselho Municipal do Movimento Associativo, propor 
a alteração ou atualização do presente Regulamento. 
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Artigo 27.º 
Omissões 

Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, designadamente no 
que respeita à apreciação de prática de atos, por parte de representantes das entidades que se candidatem 
a apoios objeto do presente regulamento, que não respeitem os princípios de ética, comportamentos cívicos 
e desportivos. 

 
Artigo 28.º 
Revogação 

É revogado o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, aprovado em reunião da 
Assembleia Municipal de Serpa, de 22 de dezembro de 2008. 

 
 

Artigo 29.º 
Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após publicação em Diário da República. 

 

ANEXO I 

1- CRITÉRIOS DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO 
1.1- FUTEBOL FORMAÇÃO – COMPETIÇÕES DISTRITAIS 
ESCOLAS, PETIZES E TRAQUINAS 

Uma equipa por escalão – Atividade pontual por 
concentração 

250,00 € Participação nas provas oficiais do calendário 
da Associação Futebol de Beja 

Atividade regular com campeonato 500,00 € Participação nas provas oficiais do calendário 
da Associação Futebol de Beja 

BENJAMINS E INFANTIS  

Constituição da equipa 500,00 € - Competição regular 

Deslocações época desportiva 50,00 € Por cada deslocação 

Atleta (valor individual) 50,00 € Por atleta federado (máximo 18 atletas) 

Prémio objetivo 250,00 € - Apuramento 2ª fase/fase campeão 
500,00 € - Campeão distrital 

 
1.2- FUTEBOL FORMAÇÃO - COMPETIÇÕES DISTRITAIS, REGIONAIS E NACIONAIS 
INICIADOS, JUVENIS E JUNIORES - FUTEBOL DE 11 

 DISTRITAL REGIONAL NACIONAL 

Constituição da equipa 500,00 € - Competição 
Regular 

750,00 € - Competição 
Regular 

1 000,00 € - Competição 
Regular 

Deslocações época 
desportiva 

50,00 € - Por cada 
deslocação 

120,00 € Por cada 
deslocação 

175,00 € Por cada 
deslocação 

Atleta 
(valor individual) 

50,00 € - Por atleta 
federado (máximo 25 
atletas) 

50,00 € - Por atleta 
federado (máximo 25 
atletas) 

50,00 € - Por atleta federado 
(máximo 25 atletas) 

 
Premio objetivo 

250,00 € - Apuramento 
para 2ª fase 

250,00 € - Apuramento 
para 2ª fase 

500,00 € - Manutenção 

1 000,00 € - Campeão 
distrital 

1 500,00 € - Campeão 
Regional 

2 500,00€ - Campeão 
Nacional 

 
 
1.3-FUTEBOL – COMPETIÇÕES DISTRITAIS E NACIONAIS 
FUTEBOL DE 11 - SÉNIORES 

 DISTRITAL NACIONAL 

1ª Divisão Distrital 11 000,00 €  
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Prémio Objetivo 

2 500,00 € - Campeão distrital  

1 000,00 € - Vencedor Taça do Distrito 
de Beja 

 

 
2ª Divisão Distrital 

7 500,00 €  

500,00 € - 2ª Fase  

 
Prémio Objetivo 

500,00 € - Subida à 1ª divisão  

1 000,00 € - Campeão Distrital  

Campeonato de Portugal 
ou Equivalente 

 50 000,00 € 

 
Prémio Objetivo 

 2 500,00 € - Manutenção 

 5 000,00 € - Campeão Nacional 

 
2-CRITÉRIOS DE APOIO AO DESPORTO NÃO FEDERADO 
2.1-FUTEBOL DE 11 - SENIORES 

 
 

Futebol – INATEL 

2 500,00 € - Competição regular 

250,00 € - Fase de apuramento (2ª fase) 

250,00 € - Participação na fase nacional 

Prémio Objetivo 1 000,00 € - Campeão Regional 

Futebol Veteranos – Recreação e Lazer  500,00 € - Atividade regular 

 
3-CRITÉRIOS DE APOIO AO DESPORTO FEDERADO 
3.1-OUTRAS MODALIDADES COLETIVAS (ANDEBOL, BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL) COMPETIÇÕES 
DISTRITAIS 
ESCOLAS, BAMBIS  

Uma equipa por escalão – atividade pontual por 
concentração 

250,00 € - Participação nas provas oficiais do calendário 
da respetiva Associação 

Atividade regular com campeonato 500,00 € - Participação nas provas oficiais do calendário 
da respetiva Associação 

 
3.2-OUTRAS MODALIDADES COLETIVAS (ANDEBOL, BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL) 
COMPETIÇÕES DISTRITAIS, REGIONAIS E NACIONAIS 
INFANTIS, INICIADOS, JUVENIS E JUNIORES 

 DISTRITAL REGIONAL NACIONAL 

Constituição da equipa 500,00 € - Competição 
Regular 

750,00 € - Competição 
Regular 

1 000,00 € - Competição 
Regular 

Deslocações época 
desportiva 

50,00 € - Por cada 
deslocação 

120,00 € Por cada 
deslocação 

150,00 € Por cada 
deslocação 

Atleta 
(valor individual) 

50,00 € - Por atleta 
federado  
(máximo 18 atletas) 

50,00 € - Por atleta 
federado  
(máximo 18 atletas) 

50,00 € - Por atleta federado  
(máximo 18 atletas) 

 
Premio objetivo 

250,00 € - Apuramento 
para 2ª fase 

250,00 € - Apuramento 
para 2ª fase 

500,00 € - Manutenção 

1 000,00 € - Campeão 
distrital 

1 500,00 € - Campeão 
Regional   

2 500,00 € - Campeão 
Nacional 

SENIORES 

 DISTRITAL REGIONAL 

Constituição da equipa 500,00 € - Competição Regular 750,00 € - Competição Regular 

Deslocações época desportiva 50,00 € - Por cada deslocação 120,00 € Por cada deslocação 

Atleta (valor individual) 50,00 € - Por atleta federado (máximo 
18 atletas) 

50,00 € - Por atleta federado (máximo 
18 atletas) 

 
Premio objetivo 

250,00 € - Apuramento 2ª fase 250,00 € - Apuramento 2ª fase 

1 000,00 € - Campeão distrital 500,00 € - Manutenção  

 1 500,00 € - Campeão Regional 
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3.3-OUTRAS MODALIDADES COLETIVAS (ANDEBOL, BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL) 
COMPETIÇÕES NACIONAIS 
SENIORES – 3ª DIVISÃO NACIONAL 

Atleta (valor individual) 80,00 € - Por atleta federado (máximo 18 atletas) 

Por cada equipa participante na competição 400,00 € (até valor máximo de 4 800 €) 

Deslocações época desportiva 150,00 € Por deslocação 

Prémio Objetivo 1 500,00 € - Subida de divisão 

2 500,00 € - Campeão Nacional 

 
 
3.4-OUTRAS MODALIDADES COLETIVAS – (ANDEBOL, BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL) 
COMPETIÇÕES NACIONAIS 
SENIORES – 2ª DIVISÃO NACIONAL 

Atleta (valor individual) 100,00 € - Por atleta federado (máximo 18 atletas) 

Por cada equipa participante na prova 500,00 € (até valor máximo de 6 000 €) 

Deslocações época desportiva 150,00 € Por deslocação 

 
Prémio Objetivo 

1 500,00 € - Subida de divisão 

2 500,00 € - Campeão Nacional 

 
3.4 -OUTRAS MODALIDADES – PATINAGEM ARTISTICA, TÉNIS DE MESA, BOXE, KARATÉ E OUTRAS. 
APOIO A ATRIBUIR DE ACORDO COM O PLANO DE ATIVIDADES (NATUREZA E INTERESSE DA COMPETIÇÃO, 
MODELO COMPETITIVO, DESLOCAÇÕES E NUMERO DE ATLETAS FEDERADOS) 
ENQUADRAMENTO TECNICO 

Monitor 150,00 € 

Grau I 275,00 €  

Grau II 350,00 € 

Grau III 400,00 € 

Grau IIII 450,00 € 

Massagista 350,00 € 

NOTA: 
1. Em função da organização das competições (modelo competitivo e número de jogos, deslocações e distâncias, 

importância da competição) por parte das Associações/Federações, o valor do subsídio mencionado neste anexo, 
após análise dos serviços do Município, poderá anualmente sofrer alteração, condicionando assim o valor total a 
atribuir. 

2. O Clube que tiver constituído e terminado as competições com todos os escalões etários (petizes, traquinas, 
benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores) receberá um prémio em material desportivo no valor de 
1 000,00 € (mil euros). 

3. O Município poderá atribuir apoio financeiro suplementar a modalidades desportivas que considere de especial 
relevância para o Concelho. 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição 

da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 

alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------- 
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3.8. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO 

DIRIGENTE INTERMÉDIO PARA A DIVISÃO DE URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
– PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, na sequência da deliberação proferida 
na reunião do Órgão Executivo, realizada em 20 de novembro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve:  
 
«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, 

considerando que a Câmara Municipal, no exercício das suas competências e no quadro definido 

pela Assembleia Municipal, aprovou o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do 

Município de Serpa, publicado em Diário da República II série, n.º 52, de 14 de março de 2018; 

Considerando ainda que o mesmo Regulamento prevê que as unidades orgânicas são chefiadas 

por um dirigente intermédio, indispensável para garantir o adequado cumprimento e execução das 

competências do Serviço, tendo previsto a seguinte Unidade: 

- Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, cuja coordenação compete a titular de cargo 

de direção intermédia de 2º grau; 

Considerando finalmente, que o preenchimento do cargo, através de recrutamento por 

procedimento concursal, depende de autorização da Câmara Municipal, conforme previsto nos 

artigos 4º e 9º, do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e nos termos dos artigos 20º e 21º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 

adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, competindo à Assembleia Municipal, 

designar o júri do concurso, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 13º, n.º 1, 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do artigo 24º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

remetem à consideração superior proposta para: 

a) Que a Câmara Municipal delibere a abertura do procedimento concursal para provimento, 

em regime de comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2º grau da Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território;  

b) Que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal de Serpa a designação 

do júri do procedimento, com a seguinte composição: 

- Presidente: Arq. Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, da Câmara Municipal de Serpa; 

- 1º Vogal: Eng. Paulo António Dionísio Felizardo, Chefe da Divisão de Ambiente, 

Serviços Urbanos e Obras Municipais, da Câmara Municipal de Mértola; 

- 2º Vogal: Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, da Câmara Municipal de Serpa. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos dos artigos 4º e 9º, 

do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração 

Local pela Lei n.º 49/2012, proceder à abertura do procedimento concursal para provimento, em 

regime de comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2º grau da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 13º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto e do artigo 24º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal 

a designação do júri do procedimento, com a seguinte composição: 

- Presidente: Arq. Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, da Câmara Municipal de Serpa; 

- 1º Vogal: Eng. Paulo António Dionísio Felizardo, Chefe da Divisão de Ambiente, 

Serviços Urbanos e Obras Municipais, da Câmara Municipal de Mértola; 

- 2º Vogal: Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, da Câmara Municipal de 

Serpa.» ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 13º, n.º 1, da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto e do artigo 24º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designar 

o júri do procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço, do 

cargo de Direção Intermédia de 2º grau da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, com a seguinte composição: 

 

- Presidente: Arq. Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, da Câmara Municipal de Serpa; 

- 1º Vogal: Eng. Paulo António Dionísio Felizardo, Chefe da Divisão de Ambiente, 

Serviços Urbanos e Obras Municipais, da Câmara Municipal de Mértola; 

- 2º Vogal: Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, da Câmara Municipal de Serpa. 

 

 
3.9. PROTOCOLO DE PARCERIA PARA INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO DE POSTOS DE CARREGAMENTO 

ELÉTRICO DE VIATURAS 

Sobre o protocolo designado em epígrafe, a Câmara Municipal, na reunião de 20 de novembro do 
corrente ano, deliberou o seguinte, que se transcreve: 
 

«Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 15 do corrente mês de novembro:  
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«Após apreciação do presente processo, cumpre informar: 
- Na sequência dos contatos efetuados veio a Requerente “Códigos e Contudos, Unipessoal Lda”, 
propor a celebração de um Protocolo com o Município de Serpa, para a instalação e operação de 
dois postos de carregamento elétrico de veículos, no Parque de Estacionamento do Largo da 
Corredoura. 
A minuta de Protocolo apresentada prevê as seguintes condições: 
 
1 - A instalação de dois postos de carregamento elétrico de veículos, no Largo da Corredoura, 
ocupando estes uma área sensivelmente igual a três lugares de estacionamento no Parque sendo 
necessária também a obra de construção civil e técnica necessária para ligação à rede elétrica.  

-> Posto duplo normal 2x22 KW; 
-> Posto rápido 50 kW + 43 kw AC. 
 

2 - O Município de Serpa predispõe-se a ceder o usufruto dos referidos parques de 
estacionamento, bem como a parcela adjacente necessária para instalar os dois postos.  
A Códigos e Contudos mediará com um operador a instalação e operação dos postos.  
O período de concessão da utilização do domínio público principia a 1 de setembro de 2019, sendo 
que o período de obras de instalação dos postes finda, em previsão, a 15 de novembro de 2019.  
O período de concessão findará a 1 de setembro de 2039, período de exploração dos postes de 
carregamento por parte da Códigos e Contudos e seu parceiro Operador. 
 
3 - A instalação dos referidos postes de carregamento será realizada por uma entidade 
devidamente licenciada à Operação de Postos de Carregamento emitida pela Direção Geral de 
Energia e Geologia, mediante solicitação da Códigos e Contudos, após concessão.  
 
4 - Será disponibilizado ao Município um carregamento diário, em dias uteis, para ser utilizado nas 
viaturas elétricas que a Câmara Municipal venha a adquirir. Este carregamento será assegurado 
através da disponibilização de um cartão para acesso ao ponto duplo normal com 40 kw diários 
de utilização. 
 
5  - Todos os casos omissos serão resolvidos com base na ética empresarial, boa cidadania e 
códigos em vigor. 
- O pedido foi objeto de apreciação na reunião da Câmara Municipal de 2 de outubro de 2019 e 
aprovado por unanimidade. 
- Não obstante, efetuada agora a sua apreciação, verifica-se que o mesmo Protocolo configura um 
verdadeiro contrato de concessão para utilização privativa de parcela de terreno do domínio 
público municipal, atenta a respetiva natureza e o prazo de vigência de 20 anos. 
- Ora, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea p), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 
Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, compete à Assembleia Municipal “autorizar a 
câmara municipal a celebrar contratos de concessão e fixar as respetivas condições gerais”. 
Em função do exposto, proponho que a pretensão seja novamente presente a reunião da Câmara 
Municipal e posteriormente remetida a deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, para que 
seja concedida a necessária autorização à celebração do contrato de concessão peticionado.»  
 
 
 



ATA N.º6/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –28 DE NOVEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 92 

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e em conformidade com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea 
p), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, solicitar a autorização da Assembleia Municipal para a celebração do seguinte 
contrato de concessão com a “Códigos e Contudos, Unipessoal Lda”:  
 

Protocolo de Parceria para instalação/operação de postes de carregamento elétrico de 
viaturas 

«Objeto: O presente documento serve para protocolar os termos da parceria entre a entidade 
Câmara Municipal de Serpa e a empresa Códigos e Contudos, unipessoal, lda, na instalação e 
operação de postes de carregamento elétrico de viaturas.  

Artigo 1 
Para o efeito descreve-se: serão instalados dois postos de carregamento elétrico de veículos, no 
Largo da Corredoura, ocupando estes uma área sensivelmente igual a três lugares de 
estacionamento no parque aqui existente, sendo necessária também a obra de construção civil e 
técnica necessária para ligação à rede elétrica.  
-> Posto duplo normal 2x22 KW 
-> Posto rápido 50 kW + 43 kw AC  

Artigo 2 
O Município de Serpa predispõe-se a ceder o usufruto dos referidos parques de estacionamento, 
bem como a parcela adjacente necessária para instalar os dois postos.  
A Códigos e Contudos mediará com um operador a instalação e operação dos postos.  
O período de concessão da utilização do domínio público principia a 1 de setembro de 2019, 
sendo que o período de obras de instalação dos postes finda, em previsão, a 15 de novembro de 
2019.  
O período de concessão findará a 1 de setembro de 2039, período de exploração dos postes de 
carregamento por parte da Códigos e Contudos e seu parceiro Operador. 
 
 

Artigo 3 
A instalação dos referidos postes de carregamento será realizada por uma entidade devidamente 
licenciada à Operação de Postos de Carregamento emitida pela Direção Geral de Energia e 
Geologia, mediante solicitação da Códigos e Contudos, após concessão.  

Artigo 4 
Será disponibilizado ao Município um carregamento diário, em dias uteis, para ser utilizado nas 
viaturas elétricas que a Câmara Municipal venha a adquirir. Este carregamento será assegurado 
através da disponibilização de um cartão para acesso ao ponto duplo normal com 40 kw diários 
de utilização. 
 

Artigo 5 
Todos os casos omissos serão resolvidos com base na ética empresarial, boa cidadania e códigos 
em vigor.» 
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 Deliberação  
De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea p), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração 

do contrato de concessão com a “Códigos e Contudos, Unipessoal Lda”, acima transcrito. 

 
 
3.10. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SERPA - ANOS DE EXERCÍCIO 2019, 2020 E 2021 – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO 

A Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 20 de novembro do corrente ano, proferiu a 
seguinte deliberação, sobre o assunto designado em epígrafe: 
 
 

«Foi analisada a informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, datada de 15 do corrente mês de novembro, onde refere que, considerando: 

 Que, por despacho do Sr. Presidente de 11-11-2019, ao abrigo do disposto na alínea a), 

nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e nos termos do artigo 20º, nº 1, 

alínea d) do Código dos Contratos Públicos (adiante designado de CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-

Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, foi autorizada a abertura da prestação de serviços 

do procedimento identificado em “Assunto”, para os anos de exercício de 2019, 2020 e 

2021. 

 

 Que, por despacho do Sr. Presidente de 15-11-2019, a prestação de serviços foi 

adjudicada à empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, pelo valor total de 19.740,00 + IVA, tendo a outorga do contrato ficado 

pendente de posterior deliberação da Assembleia Municipal de Serpa. 
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 Que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 

“O auditor externo, responsável pela certificação legal das contas, é nomeado por 

deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.”; 

 

Propõem que o assunto, seja presente à próxima sessão do Órgão Deliberativo, sob proposta do Órgão 

Executivo, para nomeação como auditor externo a empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

De acordo com o n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a nomeação como auditor externo responsável 

pela certificação legal de contas, para o exercício dos anos de 2019, 2020 e 2021, a empresa 

MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.» ----------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas, para o exercício dos anos de 2019, 2020 e 2021, a empresa MRG 

– Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.  

 

 
3.11. REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O MANDATO 2017-2021 

(SUPLENTES) 

Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 23 de novembro de 2017, 

foram designados os representantes para as diversas associações/entidades. Contudo, para a 

maioria das entidades foi apenas eleito um elemento efetivo, sendo necessário proceder-se agora 

à votação para designação dos elementos suplentes, relativamente às seguintes entidades:  

- Conselho Cinegético Municipal; 

- Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

- Conselho Municipal do Movimento Associativo  

 

As votações foram efetuadas por escrutínio secreto, em cumprimento do estipulado no art.º 55.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sendo feita a chamada para colocação dos boletins de voto 

na urna, por ordem de eleição para este Órgão Deliberativo.  
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Os respetivos boletins de voto são arquivados em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante (ANEXO 4). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio a Sr.ª Maria José Borralho, para apresentar a seguinte proposta de elementos suplentes: 

 Conselho Cinegético Municipal – José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 

Serpa; 

 Associação Nacional de Municípios Portugueses – António Moita, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias; 

 Conselho Municipal de Educação – António Lúcio Travessa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches; 

 Conselho Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Manuel Valente Pica, 

Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo; 

 Conselho Municipal para o Movimento Associativo – Francisco Mira Galego; 

  

 
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do D.L. n.º 202/2004, de 18 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (6ª versão), que estabelece o regime 

jurídico de conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, deve a Assembleia 

Municipal eleger o autarca de freguesia que irá integrar o Conselho Cinegético Municipal de Serpa, 

durante o mandato de 2017-2021.  

Os conselhos cinegéticos e da conservação da fauna municipais, designados, abreviadamente, 

por conselhos cinegéticos municipais, circunscrevem-se à área do concelho e são presididos pelo 

presidente da respetiva Câmara Municipal. São constituídos pelos seguintes vogais: 

a) Três representantes dos caçadores do concelho;  

b) Dois representantes dos agricultores do concelho; 

c)  Um representante das ZCT do concelho;  

d) Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho; 

e) Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; 

f) Um representante da DGRF sem direito a voto;  

g) Um representante do ICN, no caso da área do município abranger áreas classificadas, sem 

direito a voto.  

A composição de cada conselho é fixada por despacho do membro do Governo responsável pelas 

áreas da agricultura e do desenvolvimento rural.  

A duração do mandato dos membros deste conselho é de quatro anos. 

Na sessão de novembro de 2017, foi eleito para este Conselho, com 26 votos a favor, como 

representante efetivo, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José 

Santana Godinho.  

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António Malveiro Monteiro. 
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REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES  

O representante eleito participa nos Congressos da ANMP, que são bienais e poderá participar 
também noutros eventos realizados pela ANMP durante o corrente mandato.  

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos da ANMP, participam nos Congressos: o Presidente 
da Câmara Municipal, ou seu substituto, o Presidente da Assembleia Municipal, ou seu substituto 
e um Presidente de Junta de Freguesia eleito em Assembleia Municipal.  

Em novembro de 2017, foi eleito com 26 votos a favor, como representante efetivo, o Presidente 
da Junta de Freguesia de Brinches, António Lúcio Franco Travessa. -------------------------------------- 

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias, António Fernando Limpo Moita. 

 

REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O regulamento do Conselho Municipal de Educação, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 
7/2003, de 15 de janeiro, foi aprovado na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de 
fevereiro de 2003, e a alteração ao artigo 4.º foi aprovada na sessão de 29 de setembro desse 
mesmo ano.  

De acordo com o disposto no artigo 4.º n.º 1 alínea p) do referido regulamento, deverá proceder-
se à eleição do Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação, 
durante o atual mandato autárquico.  

Na sessão de 23 de novembro de 2017, foi eleita com 26 votos a favor, a Presidente da União de 
Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins Valente Pica.  

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches, António Lúcio Franco Travessa.  

 

REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 

As Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) são centros de coordenação 
e ação local de âmbito municipal, a funcionar sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal. Têm 
como missão coordenar, a nível local, as ações de defesa da floresta contra incêndios florestais e promover 
a sua execução.  

Em reunião realizada no dia 27 de abril de 2005, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, iniciar o 
processo de constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo a mesma 
sido constituída em 24 de maio desse ano.  

 
As comissões municipais têm a seguinte composição: 
a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside; 
b) Um presidente de junta de freguesia designado pela respetiva assembleia municipal; 
c) Um representante da Autoridade Florestal Nacional; 
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d) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., nos concelhos 
que integram áreas protegidas; 
e) O comandante operacional municipal; 
f) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 
g) Um representante da Polícia de Segurança Pública, se esta estiver representada no município; 
h) Um representante das organizações de produtores florestais; 
i) Outras entidades e personalidades, a convite do presidente da câmara municipal. 
 

Foi eleito em novembro de 2017, com 26 votos a favor, como elemento efetivo, o Presidente da 
União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António Malveiro Monteiro. 

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, a Presidente da União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins Valente Pica. 

 

REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

O Conselho Municipal do Movimento Associativo (CMMA) é uma entidade de âmbito municipal, 
com funções de natureza consultiva, criado para que exista um maior envolvimento e participação 
do movimento associativo na definição dos planos de intervenção municipais na área cultural, 
desportiva e recreativa.  

Em setembro de 2017, foi eleita com 26 votos a favor, como elemento efetivo, a Segunda 
Secretária da Assembleia Municipal, Telma Cristina Cardoso Saião Silva.  

Foi eleito com 25 votos a favor, como representante suplente, Francisco Parelho Mira 
Galego. 

 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

No anterior mandato, cada bancada propôs um representante para a Comissão de Utentes da 
Saúde e Outros Serviços Públicos do Concelho de Serpa, a qual foi criada em 2012 e face ao 
início do novo mandato, coloca-se o assunto novamente à apreciação deste órgão. --------------- 
 
O Sr. Presidente da Assembleia sugeriu que, à semelhança do procedimento adotado no anterior 
mandato, cada bancada indique um representante para a Comissão de Utentes.  
 
Foram nomeados, por unanimidade, na sessão extraordinária de 23 de novembro de 2017, os 
seguintes representantes: 
- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 
- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
 
Mantendo o procedimento já adotado anteriormente, foram nomeados, por unanimidade, os 
seguintes representantes suplentes, para a Comissão de Utentes da Saúde e Outros 
Serviços Públicos do Concelho de Serpa: 
 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 
- João Francisco dos Santos Batista (PS) 
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Antes de terminar a sessão, interveio o Sr. Presidente da Câmara para convidar todos os eleitos 
da Assembleia, para o habitual convívio de Natal, promovido pela Câmara Municipal e pela 
Associação de Trabalhadores da Câmara, que se irá realizar no dia 20 de dezembro, pelas 19h00, 
no Salão Polivalente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto 
no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da sessão, foram aprovados em minuta, por 
unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Opções do Plano 2020-2023 
Plano de Atividades 2020 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2020 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2020 
Mapa de Pessoal de 2020 

 Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação do prazo de 
vigência 

 Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 
 Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa 
 Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo  
 Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 
 Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente 

intermédio para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – Proposta de 
designação do Júri 

 Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 
viaturas 

 Aquisição de serviços para auditoria externa às Contas do Município de Serpa - Anos de 
exercício 2019, 2020 e 2021 – Nomeação de auditor externo 

 Representantes da Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021 (suplentes) 
 
O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 22h00 da qual, para 
constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 
Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, 
para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------------------- 
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