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ATA N.º 25/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 9 de dezembro de 2021 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 25/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 9 DE DEZEMBRODE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 9 de 

dezembro de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 24/2021 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

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

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, por 

não ter participado na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Alteração nº17 ao Orçamento e alteração nº11 ao Plano Plurianual de Investimentos 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples dos prédios rústicos, na freguesia de 

Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

4. Pedido de parecer de projeto de emparcelamento simples na freguesia de Brinches– Duarte José 

Acabado Ribeiro da Fonseca 

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

urbanos 

6. Proposta de criação de centros de triagem de resíduos e compostagem nas freguesias do município 

7. Proposta de criação do programa de apoio à natalidade “Cheque Bebé” 

8. Proposta de alteração ao procedimento no processo de contratação pública de recursos humanos  

9. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

10. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração nº 17 ao Orçamento e alteração nº 11 ao Plano Plurianual de Investimentos 

ASSINAR DOCUMENTO 

De acordo com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS e do CH, aprovar a 
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alteração n.º 17 ao Orçamento e alteração n.º 11 ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos 

que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Pedidos de isenção de pagamentos de taxa 

2.1. De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação de Festas de 
Vale de Vargo 

 

15196 de 
2021.11.08 

Noite de Fados  
Dia 13/11 

Ruído 20€ 
 

Associação de Estudantes 
da Escola Secundária de 

Serpa 
 

15796 
2021.11.18 

Festa no Pavilhão 
Multiusos de Serpa  

Dia 20/11 

Ruído 20€ 

 

2.2. Carla Sofia Pimenta da Silva 

A Divisão de Cultura e Património informa que, a requerente Carla Sofia Pimenta da Silva, em nome 

individual, solicitou a cedência da sala da Abóbada no Cineteatro Municipal de Serpa, para realização de uma 

reunião de pais com vista à criação de uma associação de pais, realizada no dia 30 de setembro, a qual 

mereceu deferimento, com base em informação técnica acerca da disponibilidade do espaço, parecer que 

contemplava também informação acerca da obrigatoriedade no cumprimento das regras de saúde pública no 

âmbito da Covid-19. 

 

Nos termos do nº 3, artigo 20º da Tabela de Preços do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

publicado na 2ª Série do Diário da República, em 9 de junho de 2010, a utilização do espaço tem uma taxa de 

12 euros/hora. 

De acordo com informação dos serviços a utilização da sala foi de 2:00h pelo que o valor da taxa a pagar é 

de 24€. 

A requerente solicitou isenção de pagamento de taxas, pelo que propõem para deliberação em reunião de 

Câmara a aprovação do pedido, com base no n.º 6 do artigo 8.º, capítulo III, do referido regulamento, 

justificando-se a presente proposta pela tipologia da reunião e o seu relevante interesse municipal. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 6 do 

artigo 8.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar a requerente Carla Sofia 

Pimenta da Silva, do pagamento da taxa, respeitante à utilização da Sala da Abóbada do Cine Teatro 

de Serpa, no dia 30 de setembro do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------- 
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3. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples de prédios rústicos, na freguesia 

de Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, nos termos do disposto na alínea a) do 

artigo 6.º, no n.º 1 do artigo 7.º e na alínea b) do n.º 5 do artigo 51.º, da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, 

alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, é requerido por Joana Raquel Prior Neto, representante de 

Quintiliana Carrasco Mestre, na qualidade de cabeça de casal da herança aberta por óbito de seu marido 

Joaquim de São Bento Rogado, proprietária do prédio rústico denominado “Courelas do Pego das Cortes”, 

sito ao artigo 489, da secção P, com a área total de 2,2250 hectares, da freguesia de Pias, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1332/19940705, com a área total de 2,2250 hectares, 

parecer do município na aquisição do prédio rústico contíguo, da mesma natureza, denominado “Courelas do 

Pego das Cortes”, sito ao artigo 490, da secção P, da freguesia de Pias, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 125/19850809, com a área total de 3,2750 hectares, resultando a operação num 

emparcelamento simples com a área total de 5,5000 hectares, enquadrando-se no definido na alínea b) do n.º 

2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o definido no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Serpa:  

Carta de Ordenamento: Prédios afetos, na sua totalidade, a “Espaços agrícolas de regadio”. 

Carta de Condicionantes: Prédios afetos, na sua totalidade, à “Reserva Agrícola Nacional - RAN” e ao 

“Perímetro hidroagrícola”. Uma pequena parte dos prédios encontra-se afeta à “Reserva Ecológica Nacional - 

REN”. O prédio com o artigo 489-P é atravessado, em duas zonas, por “Recursos hídricos – Cursos de água” 

e confina, a norte, com a Estrada Nacional EN392. O prédio 490-P é atravessado por uma linha de “Rede 

elétrica de média / baixa tensão” e confina a sul, com a “Rede Ferroviária”. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º 219/2016, 

de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro.  

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõe-se que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida.  

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação:  

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo;  

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos 

termos do disposto no art.º 51 da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de 

setembro.  
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Anexam à informação ortofotomapas com a indicação da situação inicial e final dos prédios 489-P e 490-P, 

freguesia de Pias, que deverão acompanhar a certidão. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao projeto de emparcelamento simples, nos termos acima descritos. ---------------------------------- 
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4. Pedido de parecer de projeto de emparcelamento simples, na freguesia de Brinches– Duarte 

José Acabado Ribeiro da Fonseca 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 16 de novembro do corrente 

ano, informa que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º5 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015, de 27 de 

agosto, alterada pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro, é requerido por Duarte José Acabado Ribeiro da 

Fonseca, na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado “Monte Gato e Nascédios”, inscrito na 

matriz predial sob os artigos n.º237 - secção H e n.º309 – secção H, da Freguesia de Brinches, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2965/20210923, com a área total de 2,9 hectares, 

parecer do município na aquisição dos prédios rústicos contíguos, da mesma natureza, inscritos na matriz 

predial sob o artigo n.º238 - secção H, da Freguesia de Brinches, com a área total de 1,075 hectares, e sob o 

artigo n.º239 - secção H, da Freguesia de Brinches, com área total de 1 hectare, resultando a operação num 

emparcelamento simples com a área total de 4,975 hectares, enquadrando-se no definido na alínea b) do n.º 

2 do artigo 51.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro.  

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o definido no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Serpa:  

Carta de Ordenamento: afetos a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrícolas de Regadio”  

Carta de Condicionantes: afetos a: “Perímetro Hidroagrícola”, “RAN: Reserva Agrícola Nacional” e, em parte, 

a “Recursos Hídricos: cursos de água”  

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º219/2016, de 

9 de agosto, alterada pela Portaria n.º19/2019, de 15 de janeiro.  

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro, e para efeitos 

doestabelecido no n.º2 do art.º9.º do mesmo diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado e se proceda à emissão da certidão requerida.  

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação:  

a) informar que, de acordo com definido no n.º2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo;  

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos 

termos do disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019, de 3 de 

setembro.  

 

Anexam a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que deverão 

acompanhar a certidão.  



                                                                                                               Ata n.º 25/2021 – 9 de dezembro 

 

8 
 

 



                                                                                                               Ata n.º 25/2021 – 9 de dezembro 

 

9 
 

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao projeto de emparcelamento simples, nos termos acima descritos. ---------------------------------- 
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5. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, prestada pelo Dirigente da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«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 ano anterior 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-005132/2021, de 27/07/2020, da ERSAR, “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 2020, foram as seguintes: 

 

Serviço Taxa de Cobertura dos Gastos  Taxa de Cobertura dos Gastos 

Totais por via Tarifária 

Abastecimento de Água 41,68% 41,17% 

Águas Residuais 24,13% 24,06% 

Gestão de Resíduos Urbanos 28,53% 25,72% 

 

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. 

10 – Em face de quanto antecede é proposta uma alteração geral do tarifário em vigor, de acordo com a taxa 

de 5%, no sentido de ir melhorando, também por esta via, o grau de cobertura de gastos. 

11 - Por ultimo, importa ainda referir que, por imposição legal, o município fica obrigado a repercutir sobre os 

consumidores as Taxas de Recursos Hídricos (Abastecimento de Água e Águas Residuais) e Taxa de Gestão 

de Resíduos, que revertem a favor do Estado e para as quais se calculam os seguintes valores por m3 de 

água consumido: 

- Taxa de Recursos Hídricos (Abastecimento de Água) - 0,0190€; 

- Taxa de Recursos Hídricos (Águas Residuais) - 0,0300€; 

- Taxa de Gestão de Resíduos - 0,0120€. 
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para explicar os motivos da presente atualização do 

tarifário, referindo a sua exigência por parte da ERSAR e que o não cumprimento impossibilita a autarquia de 

conseguir aprovação de candidaturas para melhoramentos na rede do concelho.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu que, em relação aos consumidores não-domésticos, na tarifa variável é 

apresentada alteração para apenas dois escalões (até 50 met3 e >50 met3), enquanto que no tarifário 

anterior existiam quatro escalões, e considera que esses quatro escalões eram mais vantajosos para o 

consumidor e para além disso, estão também a ser aumentados os preços dos sacos para os consumidores 

do projeto Payt/PAP. Disse ainda que, em anos anteriores, têm votado favoravelmente a alteração do 

tarifário, por compreenderem a sua exigência por parte da ERSAR e a necessidade de reestruturação da 

nossa rede, devido às constantes roturas, mas, os problemas com o consumo excessivo na freguesia de 

Brinches arrastam-se há anos, sem que se tenha ainda conseguido detetar o problema e considera que não 

se deve fazer o perdão de dividas relativas ao pagamento de água, pois deve existir alguma estratégia de 

cobrar aquelas dividas, dado que a relação é nominal e atendendo a estas situações, não concorda que se 

esteja a pedir mais um esforço financeiro aos consumidores nesta altura, poderia a Câmara aguardar para 

fazer a atualização do tarifário, quando fosse mais oportuno, por isso, os eleitos do PS irão votar contra, 

porque considerarem que não é a altura ideal para esta subida dos preços.  

Na sua opinião, para se conseguir atingir as metas exigidas pela ERSAR não basta apenas subir os preços, é 

preciso arranjar outras estratégias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a atualização foi devidamente ponderada e a Câmara acompanha a preocupação 

sobre os problemas que podem causar aos consumidores e por mais que se faça para detetar as perdas de 

água, não há hipótese de se adiar sistematicamente este assunto, pois a intervenção na rede de águas é 

muito dispendiosa e é necessário atingir as metas para se conseguirem futuros financiamentos. ----------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para perguntar quem são os beneficiários do tarifário social 

doméstico, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que tem a ver com os rendimentos das 

famílias e é aplicado diretamente, de acordo com a listagem que a autarquia recebe da Autoridade Tributária 

e Aduaneira e acrescentou ainda que, em relação aos anteriores quatro escalões, a ERSAR tinha definido 

apenas um escalão, a autarquia é que decidiu apresentar proposta de dois escalões e em relação ao preço 

dos sacos, são valores concertados no âmbito da Resialentejo, similares nos vários municípios e tem apenas 

a ver com o lixo indiferenciado, pois não são pagos os sacos para o lixo reciclável.  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite referiu o facto de algumas fugas de água permanecerem demasiado tempo 

sem reparação, o que leva a grandes quantidades de água perdida e se houvesse mais piquetes para 

intervencionar, essas perdas não seriam tão evidentes. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que talvez fosse necessário mais do que um piquete, mas é necessário gerir em 

termos orçamentais e por isso os serviços definem a gravidade da fuga, com o objetivo de definir a estratégia 

e saber onde atuar primeiro em casos de fugas em simultâneo. -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatros votos a favor dos eleitos da CDU e três votos 

contra dos eleitos do Partido Socialista e Chega, aprovar a seguinte alteração ao tarifário de 

abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos, para o ano de 2022: 

 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

  
Calibre <= 25 mm 

                                           
0,0476     

    Calibre > 25mm 
                                           

0,0952     

  - Tarifa Variável 

  
0 a 5 m3 

                                           
0,4417     

  
6 a 15 m3 

                                           
0,8835     

  
16 a 25 m3 

                                           
1,6809     

    > 25 m3 
                                           

4,6624     

Consumidores Não-Domésticos 

   Tarifa Fixa (valor diário) 

  
Calibre <= 25 mm 

                                           
0,0952     

    Calibre > 25mm 
                                           

0,1905     

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                                           
1,6809     

    > 50 m3 
                                           

1,1657     

        

Tarifário Social Doméstico 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
0 a 5 m3 

                                           
0,4417     

  
6 a 15 m3 

                                           
0,8835     

  
16 a 25 m3 

                                           
1,6809     

    > 25 m3                                            
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4,6624     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                                           
1,1797     

    > 50 m3 
                                           

0,8160     

 
  

      

ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 

  Tarifa Fixa (valor diário)  

    Único 
                                           

0,0381     

  
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de água 

(numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 0,3534 

  
6 a 15 m3 0,7068 

  
16 a 25 m3 1,3448 

    > 25 m3 3,7299 

Consumidores Não-Domésticos 

  Tarifa Fixa (valor diário)  

    Único 
                                           

0,0762     

  
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de água 

(número inteiro por defeito)] 

  
1 a 50 m3 1,3447 

    > 50 m3 0,9326 

Tarifário Social Doméstico 

  Tarifa Fixa (valor diário)  

    Isento 
 

  
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do consumo de água 

(numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 0,3534 

  
6 a 15 m3 0,7068 

  
16 a 25 m3 1,3448 
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    > 25 m3 3,7299 

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 0,9413 

    > 50 m3 0,6528 

        

RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Único 
                                           

0,0381     

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3682     

Consumidores Não-Domésticos 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Único 
                                           

0,0571     

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3682     

Tarifário Social Doméstico 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,3682     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  Tarifa Fixa (valor diário) 

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                                           

0,2578     

Consumidores Projeto PAYT / PAP 

  - Tarifa Variável 
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Saco Pequeno 

                                           
0,3150     

    Saco Grande 
                                           

0,5250     

 
 

6. Proposta de criação de centros de triagem de resíduos e compostagem nas freguesias do 

município 

Através de email com entrada na autarquia em 3 do corrente mês de dezembro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão 

apresenta a seguinte proposta, que se transcreve: 
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 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Presidente lembrou que o Município faz parte da Resialentejo com quem está 

contratualizada a recolha destes resíduos e o assunto é também tratado em articulação com as Juntas de 

Freguesia e não se podem criar outros locais, pois os locais são definidos com a Resialentejo.  

A autarquia tem três bio-trituradores, podendo os munícipes contactar a autarquia ou as Juntas de Freguesia 

para que seja feita a recolha e posterior tratamento dos resíduos pela Resialentejo, que por sua vez, faz a 

entrega aos municípios do composto orgânico para adubagem. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou que a autarquia tem um serviço personalizado para recolha 

dos resíduos verdes porta-a-porta, para posterior tratamento nos bio-trituradores e que tem em curso um 

programa para deposição temporária de resíduos nas freguesias, com colocação de dois contentores de 30 

met3 fechados, para evitar a colocação indiscriminada e depois a empresa fará o transporte para a 

Resialentejo.  

Falou ainda do projeto EURECA no comércio, para recolha e reciclagem e também o reforço dos ecopontos 

no concelho. Lembra ainda das suas intervenções em anteriores reuniões da Câmara, em que já tinha dado 

conhecimento das intervenções da autarquia nesta área, designadamente as sessões de esclarecimento com 

os comerciantes, em colaboração com as Juntas de Freguesia, para sensibilização sobre a reciclagem e 

deposição dos resíduos.  

Face ao exposto, diz que basicamente, as propostas apresentadas pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, são 

aquelas que a Câmara já tem em andamento, embora com outras designações, mas a autarquia continua no 

terreno a acompanhar estas situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, se tudo isso já está a ser feito pela autarquia, a quem pode ser 

atribuída a culpa sobre a deposição de lixos que existe nos parques desportivos de Brinches e de Vila Verde 

de Ficalho, porque motivo se acumula esse lixo, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho respondido que a 

Câmara tem contratualizado com uma empresa a recolha desse lixos e limpeza dos respetivos locais nas 

freguesias e precisamente para evitar a continuidade desse problema, está previsto a aquisição dos 

contentores de 30 met3 para separação desses lixos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que os eleitos do PS irão votar a favor a proposta da eleita do Chega, 

porque não lhe choca o seu teor, uma vez que a Câmara informou que já tem em curso essas mesmas 

medidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou se os resíduos verdes são depois devolvidos às pessoas para 

fertilizantes e questiona se a autarquia não poderia fazer compostagem para vender aos munícipes, fazendo 

disso uma fonte de rendimento, tendo o Sr. Presidente sobre a proposta de comercializar a compostagem, 

referido que a Câmara integra a Resialentejo, para tratamento desse assunto e precisamente para reduzir os 

custos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão diz que fica contente que a autarquia tenha em curso os projetos que referiu e 

que irá ficar atenta à sua implementação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Colocada a votação a proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, foi a mesma recusada, 

obtendo quatro votos contra dos eleitos da CDU e três votos a favor dos eleitos do CH e PS. ------------- 

 

 

 

7. Proposta de criação do programa de apoio à natalidade “Cheque Bebé” 

Através de email com entrada na autarquia em 3 do corrente mês de dezembro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão 

apresenta a seguinte proposta, que se transcreve: 
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 Intervenções  

Começou por intervir o Sr. Presidente dizendo que o problema da natalidade não se resolve com medidas 

avulso, nem medidas setoriais, pois é um problema mais vasto, que tem a ver com as condições de vida das 

famílias, com os apoios prestados às mesmas, com creches gratuitas, com os apoios aos jovens para que 

tenham condições financeiras para se constituir como família, para terem uma casa e filhos com a devida 

dignidade. Refere ainda que em 1981 tínhamos em Portugal uma taxa de natalidade de 15,5% e em 2020 de 

8,2%, o que significa um decréscimo de 7,3%.  

No Baixo Alentejo, em 1981 a taxa era de 13,3% e 8,1% em 2020, um decréscimo de 5,2% em cerca de 40 

anos. 

Quanto ao concelho de Serpa, nesse mesmo período, passámos de 12,4% para 8,7%, com uma perda de 

3,7% da população. Como se pode verificar, o decréscimo da natalidade é um problema a nível nacional e 

tem que se pensar em medidas a nível central para reverter esta situação, pois as medidas avulsas, com 

incentivos setoriais, como cheques bebés, não poderão surtir efeito, quando outras condições necessárias, 

como boas vias de acesso, vencimentos dignos e que dependem de politicas a nível nacional, não são 

implementadas. As soluções têm que ser integradas e quando elas existirem, estaremos dispostos a 

colaborar e dentro daquilo que são as nossas competências, temos prestado o apoio possível, com subsídios 

às creches e a outras entidades na área social e educativa, distribuímos durante anos, os manuais para os 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico e quando o Governo passou a apoiar com os manuais escolares, a 

Câmara continuou a apoiar com a entrega dos cadernos de atividades aos alunos.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que o cheque bebé, junto com outros apoios, não é um fator de decisão, 

mas reconforta as famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que o Partido Socialista tem vindo a propor este apoio à natalidade e 

percebe os argumentos apresentados pelo Presidente, mas também percebe a intenção da Vereadora Ana 

Moisão de se criar um incentivo à natalidade, contudo, esta não seria a proposta do PS, nomeadamente na 

parte dos procedimentos, pois não concorda com a responsabilização dos comerciantes, considera que não 

devem ter tanta responsabilidade nesse processo. Concordam com os apoios à natalidade, mas não nestes 

moldes, pelo que os eleitos do PS irão votar contra a proposta. -------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho diz que, acha curioso que tanto os jovens como os desempregados tenham 

ficado de fora desta proposta, quem não tivesse efetuado descontos durante três anos, não seria abrangido 

pelos incentivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Colocada a votação a proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, foi a mesma recusada, 

obtendo seis votos contra da CDU e PS e um voto a favor do Chega. ------------------------------------------------ 
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8. Proposta de alteração ao procedimento no processo de contratação publica de recursos 

humanos  

Através de email com entrada na autarquia em 3 do corrente mês de dezembro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão 

apresenta a seguinte proposta, que se transcreve: 
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 Intervenções  

Começou por intervir o Sr. Vereador Tomé Panazeite para perguntar quem, habitualmente, faz parte do Júri 

dos procedimentos, tendo o Sr. Presidente respondido que depende das situações, por vezes, recorre-se a 

entidades externas e noutros casos há pelo menos uma pessoa externa e ainda há situações em que são 

todos técnicos da autarquia e em relação aos exames psicotécnicos, recorre-se sempre à contratualização de 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que, nos casos em que existe contratação de empresas, isso implica 

custos acrescidos para a autarquia, mas se é um procedimento habitual, isso é uma boa prática para evitar 

quaisquer desconfianças e assim vai de encontro à proposta que foi apresentada.  ----------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a proposta do Chega vai no sentido de que, em todas as fases dos processos de 

contratação pública, sejam contratadas empresas externas e a Câmara nunca excluiu a possibilidade de 

contratação de empresas para algumas das fases dos concursos, dependendo do tipo e objetivo do concurso, 

mas há situações que não justificam esse recurso a alguém do exterior, além de que todos os concursos têm 

uma fase para consulta e o Júri do concurso é objeto de deliberação da Câmara Municipal, podendo sempre 

o Órgão Executivo pronunciar-se sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves também explicou os procedimentos habituais e as diversas fases dos concursos 

de admissão de pessoal, referindo que a autarquia tem confiança na capacidade técnicas dos seus 

funcionários que compõem o júri e considera que é desprestigiante para os técnicos da autarquia a 

terminologia usada na proposta, nomeadamente, a referência ao compadrio. ------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que também não concorda com os argumentos da proposta, 

nomeadamente essa referência a compadrios e não se revê nessa proposta, mas não lhe choca a 

contratação de alguém estranho ao município, pelo que os eleitos do PS irão abster-se na votação desta 

proposta, tendo o Sr. Vereador Tomé Panazeite acrescentado que aquilo que está em jogo é sempre a 

criação de um posto de trabalho e o importante é arranjar mecanismos para ninguém levantar suspeições 

sobre a forma como decorreu o concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Colocada a votação a proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, foi a mesma recusada, 

obtendo quatro votos contra da CDU, duas abstenções do PS e um voto a favor do Chega. ----------------- 
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9. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

Grupo Parlamentar do PCP – Divulgação de pergunta sobre falta de profissionais no centro de 

saúde de Almodôvar e no distrito de Beja. 
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10. Resumo Diário de Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 229, referente ao dia 7 de 

dezembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.457.423,69€ (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três euros e sessenta e nove cêntimos) e 59.425,85€ (cinquenta e 

nove mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e oitenta a cinco cêntimos), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vereador Tomé 

Panazeite para se reportar ao assunto da munícipe de Santa Iria que solicitou apoio no âmbito do PMARCHS, 

que foi objeto de deliberação em 2017, mas implicava uma comparticipação da munícipe, correspondente a 

25% da obra. Sabendo que a família não tem qualquer possibilidade de comparticipar financeiramente na 

execução da obra, questiona se não haverá outra hipótese de resolver o assunto, face à situação de carência 

evidente e situação de saúde do casal, talvez reduzindo as obras ao minino indispensável, que segundo a 

requerente já seria apenas a intervenção no chão e no telhado.  

O Sr. Presidente disse que poderá a requerente fazer nova candidatura ao PMARCHS, indicando essa 

redução na dimensão da obra e será feita nova avaliação, conforme orçamentos apresentados e respetiva 

comparticipação, nos termos do Regulamento do Programa. ----------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse ainda que o serviço de proteção civil tem acompanhado e apoiado 

desde o inicio, o processo de vacinação no concelho, mas nos últimos dias não esteve presente no pavilhão a 

apoiar esse processo, pelo que, questiona se o serviço irá, ou não, continuar com a sua presença no pavilhão 

multiusos de Serpa, pois consideram que têm feito um trabalho excelente e são essenciais e diz ainda que os 

profissionais de saúde que lá trabalham, têm referido a falta de aquecimento no pavilhão. 

Sobre a obra ilegal em Serpa, junto aos silos, pergunta se houve ou não, ligação à rede para fornecimento de 

água e sobre a obra ilegal que está localizada à entrada de Vila Nova de S.Bento, tendo havido notificação 

para a sua demolição, pergunta quanto tempo está previsto para que a pessoa ainda possa fazer a 

legalização da obra, caso seja possível.  

Diz ainda que, no cruzamento de Vila Nova de S.Bento, em direção ao Cruzeiro, encontra-se outra obra 

clandestina em andamento e pergunta que informação tem a autarquia sobre esta situação.  

Sobre estas construções clandestinas na periferia das localidades, se elas continuam a persistir, considera 

que se deve tomar alguma medida.  

Lamenta que não existam ainda decorações de Natal na cidade, que seria uma forma de atrair visitantes ao 

centro histórico e de ajudar o comercio local com as vendas de Natal. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que a Proteção Civil continua a prestar apoio ao centro de vacinação, 

mas como são apenas dois funcionários, nos últimos dias foi necessário montar as estruturas nas freguesias 

e por isso, não foi possível dar a assistência habitual no pavilhão multiusos de Serpa, mas esta tarde já 

regressaram ao pavilhão e irá continuar lá o seu trabalho de apoio à vacinação e em relação ao aquecimento, 

diz que já está a ser tratado para se repor o aquecimento que existia anteriormente.  
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Sobre a referência às obras clandestinas, diz que vai verificar com os serviços da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território a situação em que se encontram e verificar também com deslocação ao local, a 

referida obra clandestina na estrada do Cruzeiro.  

Informou ainda sobre o ponto de situação da Covid-19 no nosso concelho e informou que a autarquia se tem 

mantido em contacto com o movimento associativo sobre os eventos agendados e os mesmos estão a ser 

cancelados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a situação de ligação da água na obra junto aos silos, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que 

o munícipe foi notificado e fez a reposição da legalidade da obra que existia nessa altura e a água foi ligada 

nessa fase, anteriormente à atual situação de ilegalidade da obra. --------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou sobre a propriedade dos parques infantis do concelho, pois não 

consta do contrato de delegação de competências para as juntas de freguesia, verba para esse efeito e foi 

questionada pela Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho sobre o assunto. Gostaria de saber se a 

responsabilidade é da Câmara ou das Juntas de Freguesia, se existe seguros de responsabilidade civil e se 

são efetuadas inspeções periódicas, pois alguns não estão nas melhores condições.  

Pergunta ainda sobre a situação da gare de Serpa, se já existe informação sobre as questões que colocou 

numa anterior reunião da Câmara. 

Disse ainda que é importante reforçar a Proteção Civil e defende a proximidade nestes processos de 

vacinação e dá o exemplo da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, que disponibilizou uma pessoa 

para ajudar na elaboração dos inquéritos, deixando assim mais disponíveis os profissionais de saúde para 

fazerem o seu trabalho, contribuindo para que o processo seja mais célere. -------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que a situação da iluminação já está resolvida, sendo que desliga 

totalmente após a chegada da última carreira do Expresso, pelo que, importa que os serviços criem condições 

para que, durante a noite, fique uma iluminação mais reduzida, mas que garanta a segurança no local. ---------  

 

Sobre a questão dos parques infantis, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que o parque de Vila Verde de 

Ficalho está junto da escola, mas não está dento do recinto escolar, é considerado do pré-escolar e os que se 

encontram fora dos recintos escolares, são da responsabilidade das Juntas de Freguesia. Informou ainda que 

a autarquia tem uma candidatura em curso para reabilitação dos parques infantis e criação de zonas de 

sombreamento e acrescenta que os mesmos têm seguro.  

 

Seguiu-se a Sr.ª vereadora Ana Moisão que disse que, face ao crescimento dos fluxos migratórios, gostaria 

de saber os esforços que estão a ser feitos, no sentido de saber as condições de habitação desses 

migrantes, se existe algum estudo sobre os meios de segurança disponíveis no nosso concelho.  

Lembrou ainda que no dia 27 de outubro solicitou informação sobre os procedimentos nos pareceres para 

arranque de olival, tendo ficado a Câmara de enviar informação técnica sobre o assunto. 

Solicita o ponto de situação sobre o processo do centro tecnológico agro-alimentar (CETAA). 

Face ao facto de o setor do azeite ter sido forçado a parar, o que representa um grande prejuízo, pergunta 

qual a sensibilidade da autarquia para esta situação. --------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente começou por responder sobre os meios de segurança, referindo que a autarquia tem 

solicitado a reativação dos postos nas freguesias, em contacto com o comando distrital, na tentativa de se 

efetuarem obras para os tornar funcionáveis.  

Sobre a situação da produção de azeite, diz que se tratou de uma falta de planeamento, depois da plantação, 

era necessário acautelar a necessidade de tratamento do bagaço e refere que uma empresa do concelho 

criou uns filtros para as fábricas de bagaço e há uma empresa que pretende tratar o bagaço como 

compostagem. 

Sobre o CETAA diz que será construído na futura zona industrial agroalimentar de Serpa, tendo já sido 

lançado o concurso para essa zona de expansão, que está na fase de análise de propostas e depois 

poderemos avançar para a construção do CETAA. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho prestou ainda informação sobre o acompanhamento da autarquia na 

situação dos migrantes no nosso concelho e lembrou a adesão em 2015, ao Contrato Local de Segurança, 

num protocolo com o Ministério da Administração Interna e nesse âmbito, têm sido realizadas ações de 

fiscalização, em conjunto com o serviço de Finanças e técnicos de saúde, nos locais onde os migrantes 

habitam, mas essas ações nunca tiveram quaisquer consequências, porque o quadro legal ainda não foi 

adaptado a esta nova realidade e por isso, será muito difícil que certas situações não se venham a repetir, 

mas não será pela falta de chamarmos a atenção para aquilo que se vive no nosso concelho.  Referiu ainda 

os CLAIM, os centros de apoio aos emigrantes que existem no nosso concelho, em parceria com a Rota do 

Guadiana, em que são feitos diagnósticos da situação de habitação e de trabalho dos emigrantes e o CLDS, 

com ações vocacionadas para os emigrantes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Período de intervenção do público 

Dos elementos do público presentes na reunião, interveio o Sr. João Paulo Alcântara, residente em Pias para 

dar uma palavra de apreço à Câmara pelo asfaltamento da estrada da Pipa e perguntar se está previsto mais 

algum trabalho de asfaltamento na freguesia de Pias.  

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que, para além da estrada da Pipa, foi também asfaltada uma 

transversal da zona do Fandanguinho e neste momento estão a ser feitas reparações do asfalto na freguesia 

de Vila Nova de S.Bento, voltando depois a serem feitos trabalhos em asfalto nalgumas artérias da freguesia 

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

Informações enviadas aos eleitos, por email 

30 de novembro de 2021 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião da Câmara Municipal, 
realizada no dia 10 do corrente mês de novembro, respeitante ao pedido de apoio de uma munícipe de Santa 
Iria para reparação da sua habitação, a seguir transcreve-se a informação prestada pelo Gabinete de Ação 
Social e Educação da autarquia: 

«Sobre o Processo PMARCHS em apreço, Processo 2012/ADES-Hab/5, referente a habitação 
localizada no                                                              , propriedade da                       de acordo co
             e de acordo com a informação processual, verifica-se que o rendimento do agregado familiar 
corresponde ao Escalão B definido pelo Regulamento do Programa. 
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Em reunião de Câmara de 15 de novembro 2017 foi deliberada a execução direta da obra no valor 
total de 16.695,00€ (75% a cargo da CMS e 25% da responsabilidade da munícipe). Situação 
relativamente à qual a munícipe manifestou não ter condições para comparticipação. 
Em visita domiciliária realizada pelo técnico Miguel Valadas (em 2019) a munícipe voltou a reforçar 
não ter condições financeiras para assegurar 25% do custo da obra a realizar. 
A intervenção não chegou a realizar-se pelo motivo de incapacidade financeira manifestada. 
Poderá a munícipe apresentar novo requerimento, para reavaliação do escalão de rendimentos, face 
à subida do salário mínimo nacional.» 

 

 

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: 

 

 Alteração nº17 ao Orçamento e alteração nº11 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples dos prédios rústicos, na freguesia de 

Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Pedido de parecer de projeto de emparcelamento simples na freguesia de Brinches– Duarte José 

Acabado Ribeiro da Fonseca 

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

urbanos 

 Proposta de criação de centros de triagem de resíduos e compostagem nas freguesias do município 

 Proposta de criação do programa de apoio à natalidade “Cheque Bebé” 

 Proposta de alteração ao procedimento no processo de contratação publica de recursos humanos  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h15 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 18 

de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 

        O Presidente da Câmara      A Secretária 

                                                             
_______________________________   _________________________ 
   João Francisco Efigénio Palma                                Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 25/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 9 de dezembro de 2021 

 
 
 
 
ANEXO 1–Alteração nº17 ao Orçamento e alteração nº11 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 


