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ATA N.º 25/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

20 DE NOVEMBRO DE 2019   

   

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 

de novembro de 2019, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º 

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

 

Aprovação da Ata n.º 24/2019 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 24, relativa à reunião realizada no dia 13 de novembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 

2. Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa  

3. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 

4. Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 

5. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente intermédio 

para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e proposta de designação do respetivo 

júri  

6. Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de viaturas  

7. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do município de Serpa – Anos de exercício 

2019, 2020 e 2021 – Nomeação de Auditor Externo  

8. DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Apoio a crianças com necessidades 

educativas especiais – Reforço da verba do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova  

9. Declaração de caducidade do processo de obras no Loteamento Municipal de Vila Verde de 

Ficalho, Lote 44 – Requerente: Juan Francisco Vasquez Vasquez 

10. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos 

11. Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Poço do Lobo)  

12. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

13. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA  
 

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 

Total Prédios urbanos 14068   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar
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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.  

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. 
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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 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;  

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp
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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 

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; 
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- 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% 

 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). 
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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: 

 

 

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 
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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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2. Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa  

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.  

 

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  
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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 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. 
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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 

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; 
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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. 
 
 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.  
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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; 
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 
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com este mantenham vínculo de parentesco ou afinidade, nem vínculos laborais ou, tratando-se de pessoa coletiva, 
vínculos de natureza societária.  
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. 
 
 

 
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; 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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 
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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; 
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. 
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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. 
 

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. 

 
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 
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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: 

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 
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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. 

 

3. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
 

 

 

4. Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 

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 Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e o submeta a aprovação da 

Assembleia Municipal.  
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 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 
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mensurável através do benefício resultante das ações que comunidade associativa consegue concretizar nas ações 

culturais, recreativas e desportivas, com os apoios recebidos. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 
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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). 

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 
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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.   

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). 
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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. 

 

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. 
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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 750,00 € - Competição 1 000,00 € - Competição 
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Regular Regular 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 

 

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 
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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. 

 

 

5. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente intermédio 

para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e proposta de designação do respetivo 

júri  

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; 
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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. 

 

 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. 
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6.Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 

viaturas  

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:  

 

«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 
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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.» --------------------- 

 

 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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7. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do município de Serpa – Anos de 

exercício 2019, 2020 e 2021 – Nomeação de Auditor Externo  

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.----------------------------------------------------- 

 

 

8. DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Apoio a crianças com 

necessidades educativas especiais – Reforço da verba do protocolo estabelecido com a 

Associação Aldeia Nova  

O Gabinete de Ação Social e Educação, através de informação datada de 31 de outubro, refere que a 

DGESTE informa que foi autorizada a contratualização de uma assistente operacional para apoio a 

crianças com NEE - Necessidades Educativas Especiais, no Pré-Escolar de Vila Nova de S. Bento, ao 

abrigo do Acordo de Cooperação no âmbito da educação pré-escolar, para o ano letivo 2019-2020. 

 

Os dados para validação deste acordo só foram possíveis de submeter na plataforma da DGESTE a partir 

do dia 30/10, pelo que face a esta informação, foram submetidas para aprovação 16 assistentes 

operacionais - 15 para apoio em sala de aula e 1 para apoio a crianças com NEE, para o Agrupamento de 

Escolas nº 2 de Serpa e conforme esta autorização do Ministério da Educação. 

 

Apesar do Município ter conhecimento que também já foi solicitado por parte do Agrupamento de Escolas 

nº 1 de Serpa Assistentes Operacionais para apoio a crianças com NEE –, para apoio no JI de Pias e 

Serpa, mas como não obtivemos ainda a resposta por parte da DGESTE, não nos foi possível submeter 

estes dados na plataforma. 

 

Assim, o recurso humano indicado neste ofício deve ser recrutado pelo município com a máxima 

celeridade, cujos honorários serão posteriormente reembolsados pela DGESTE, tal como acontece com as 

restantes assistentes operacionais protocoladas para apoio em sala de aula. O reembolso só se pode 

efetivar a partir da data em que a assistente operacional iniciar funções. 
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Os dados submetidos para o Acordo carecem de aprovação por parte do Ministério da Educação, que 

posteriormente remete o mesmo ao município para aprovação e assinatura. 

 

 Deliberação  

De acordo com o previsto na clausula 4.ª do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 18 de setembro de 

2019, e para contratação de auxiliar ao abrigo da portaria 272-A/2017, decorrente de despacho do Ministro 

das Finanças de 22 de Outubro de 2019 para colocação na EB2,3 de Vila Nova de S.Bento, para apoio a 

crianças com necessidades específicas, a abranger pelo acordo de cooperação estabelecido ao nível do 

pré-escolar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o reforço da verba (8.195,21 

euros - estimativa de honorários), respeitante à contratualização de recurso humano, de dezembro de 

2019 a Junho 2020, a distribuir da seguinte forma pelos dois anos civis: 

 - 2019: 1.027,08 euros 
 - 2020: 7.168,13 euros 
 

 

9. Declaração de caducidade do processo de obras no Loteamento Municipal de Vila Verde de 

Ficalho, Lote 44 – Requerente: Juan Francisco Vasquez Vasquez 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 5 do corrente mês de 

novembro, refere que, tinha o requerente sido informado, através do nosso ofício de ref.ª 6949, de 02-10-

2019, que se encontrava expirado o prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de 

construção, estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 4546, de 16-05-2018, e concedido o prazo de 10 

dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade do processo de 

licenciamento (licença administrativa), em cumprimento do princípio de audiência de interessados. 

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que 

não exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações 

urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se 

no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 

respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas 

no prazo previsto para o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

urbanística.” 

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As caducidades previstas no 

presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no 

presente artigo, após audiência prévia do interessado.” 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 

licenciamento (licença administrativa), respeitante a obras no lote n.º 44 do loteamento municipal de Vila 

Verde de Ficalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e 

resíduos urbanos  

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, informa o seguinte: 

 

«Na sequência das orientações superiores transmitidas, importa informar: 

1 - De harmonia com o disposto nos artigos 47º e 54º, do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 
Urbanos de Serpa, compete à Câmara Municipal de Serpa fixar anualmente o valor das tarifas de acordo 
com a estrutura tarifária constante do referido regulamento. 

2 – De harmonia com o disposto nos artigos 12º, 72º e 82º, do Regulamento Municipal de Abastecimento 
de Água do Município de Serpa, compete à Câmara Municipal promover a atualização anual do valor 
nominal das tarifas através da utilização do Índice Harmonizado de Preços nos Consumidor. 

3 – De harmonia com o disposto nos artigos 46º e 56º, do Regulamento Municipal de Águas Residuais de 
Serpa, compete à Câmara Municipal atualizar anualmente o valor nominal das tarifas utilizando a taxa de 
variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. 

4 - A alteração anual do Tarifário de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos deve 
ser aprovada até ao final do mês de novembro anterior ao ano a que respeite para produzir efeitos a partir 
de janeiro. 

5 - A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à sua 
aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do novo tarifário. 

6 - De acordo com o ofício referência O-005684/2019, de 18/07/2019, da ERSAR, é recomendada a 
utilização da taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), 
conforme “Boletim Económico de junho 2019”, do Banco de Portugal, estimativa para 2019, no valor de 
0,9%. 

7 – Ainda de acordo com o mesmo ofício, “os tarifários a aprovar devem permitir a recuperação tendencial 
dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados, operando num cenário de 
eficiência e tendo em atenção a necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos serviços 
por parte dos utilizadores”. 

8 - De acordo com os dados disponibilizados pela ERSAR, as taxas de cobertura dos Serviço Municipais 
do Município de Serpa, em 2018, foram as seguintes: 

 

Serviço Taxa de Cobertura dos Gastos  
Taxa de Cobertura dos Gastos 

Totais por via Tarifária 

Abastecimento de Água 50,61% 49,98% 

Águas Residuais 27,97% 27,97% 

Gestão de Resíduos Urbanos 41,36% 39,88% 

 

9 – De harmonia com o disposto no Ponto 25º, alínea c), do Regulamento Tarifário, a tarifa variável do 
saneamento deve corresponder a 80% da tarifa de água “mas considerando que esse objetivo deve ser 
atingido durante o período de convergência, pelo que a tarifa no 1º ano corresponderá apenas a 50% da 
tarifa variável de água”. 
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10 – Em face de quanto antecede propõe-se a alteração do tarifário em vigor, de acordo com os seguintes 
critérios: 

a) A alteração geral das tarifas fixas do Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos, 
de acordo com a taxa de 5%; 

b) A alteração geral das tarifas variáveis do Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos 
Urbanos, de acordo com a taxa de 2,5%; 

c) A alteração extraordinária da tarifa variável das águas residuais, para que, no ano de 2020, 
corresponda a 70% da tarifa variável de água, conforme determinado no citado Ponto 25, alínea c), do 
Regulamento Tarifário. 

d) A manutenção das taxas previstas para o sistema de recolha porta a porta, uma vez que o projeto 
ainda não teve o seu início. 

11 - Por ultimo, importa ainda referir que, por imposição legal, aos valores infra indicados acrescem as 
taxas de recursos hídricos e de gestão de resíduos, que revertem a favor do Estado.» 

 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte alteração ao tarifário de 

abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos, para o ano de 2020: 
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11. Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Poço do Lobo)  

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 11 de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua do Poço do Lobo” à seguinte rua, em Vila Nova de S.Bento: 
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12. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da resposta do Comando Geral da GNR, respeitante à Moção 

aprovada na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 27 de setembro do corrente ano: 
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13. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 218, referente ao dia 19 de 

novembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 306.366,45 € (trezentos e seis mil, 

trezentos e sessenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos) e 186.378,20 € (cento e oitenta e seis mil, 

trezentos e setenta e oito euros e vinte cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente para dar 

conhecimento de uma reunião que se realizou hoje na Câmara, com representantes do Centro de Saúde 

de Serpa, solicitada pelo Dr. Edmundo, Coordenador da UCSP de Serpa, e em que participaram também a 

Enf.ª Ana Isidro e a Coordenadora Técnica Guadalupe Perdigão, e onde foi solicitado à Câmara a 

cedência de duas casas de função para dois médicos que manifestaram disponibilidade em trabalhar no 

concelho, e que, caso não seja disponibilizado o alojamento, teremos menos médicos no nosso concelho. 

Embora a Câmara Municipal não tenha responsabilidades na área da saúde e a questão não possa ser 

colocada desta forma por parte do Centro de Saúde, a Câmara, numa perspetiva de colaboração, como 

sempre tem manifestado, enviou logo por email, para o Conselho de Administração da ULSBA, um pedido 

de reunião urgente, para solicitar explicações sobre o assunto.  

 

O Sr. Presidente convidou ainda os Vereadores para, no âmbito do Cante Fest, que se realiza de 22 a 27 

de novembro, assistirem no dia 27, no Cineteatro Municipal de Serpa, pelas 18.00 horas, à cerimónia 

oficial da comemoração do 5.º aniversário da Inscrição do Cante Alentejano na Lista Representativa do 

Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO. Seguir-se-á a entrega de medalhas aos 

grupos corais signatários da candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade da UNESCO e um concerto pelos grupos corais do concelho e o pianista Ariel Rodriguez, 

com direção de Armando Torrão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para apresentar um Voto de Pesar pelo falecimento de José 

Valadas Mata Seta, natural de Vila Nova de S.Bento, que foi autarca neste concelho e uma pessoa muito 

ligada à divulgação do Cante Alentejano.  

Alertou ainda para a necessidade de se ir fazendo a manutenção dos campos desportivos do concelho, 

porque tem-se verificado uma degradação dos mesmos ao longo dos anos, o que depois torna mais 

oneroso o custo quando se efetua uma intervenção.  

Perguntou também em que situação se encontra o processo da ciclovia prevista para o antigo caminho de 

ferro de Pias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a ciclovia, o Sr. Presidente informa que chegou no final da semana passada, uma proposta da 

PROAP, que está a trabalhar neste assunto em colaboração com as Câmaras Municipais de Moura e Beja 

e é um projeto que consta do nosso plano de atividades, pretendendo-se começar por Pias e fazer os 

primeiros três quilómetros.  
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Quanto à manutenção dos parques desportivos, lembra que é uma das competências que foram 

transferidas para as Juntas de Freguesia, para fazerem as pequenas reparações, no âmbito da 

manutenção diária das instalações e quando é necessária uma intervenção maior, de custo mais elevado, 

a Câmara Municipal assume e paga esses trabalhos. O que é necessário melhorar por parte da Câmara, é 

o acompanhamento da aplicação das verbas transferidas para esse efeito, verificando periodicamente o 

estado em que se encontram os equipamentos e se a manutenção está a ser feita, para evitar a 

degradação dos espaços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos:  

 
o Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 
o Projeto de Regulamento do Mercado Municipal de Serpa  
o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 
o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 
o Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente intermédio 

para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e proposta de designação do respetivo 
júri  

o Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de viaturas  
o Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do município de Serpa – Anos de exercício 

2019, 2020 e 2021 – Nomeação de Auditor Externo  
o DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Apoio a crianças com necessidades 

educativas especiais – Reforço da verba do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova  
o Declaração de caducidade do processo de obras no Loteamento Municipal de Vila Verde de 

Ficalho, Lote 44 – Requerente: Juan Francisco Vasquez Vasquez 
o Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos 
o Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Poço do Lobo)  

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h45 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 artigo 16.º do 

Regimento, 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 Executivo, redigi e subscrevo.  

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

                                                            
         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 

 


