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 ATA N.º 26/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 21 de 

dezembro de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro. 

Aprovação da Ataº 25/2021 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 9 de dezembro, 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. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2022 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização, relativa às reuniões da Câmara Municipal 

para 2022: 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2022 

Mês jan. fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 5a) 2a) 2a) 13 11 8 6 3 14(a) 12(a) 9(a) 7(a) 

Dia 19  16 16 27(a) 25(a) 22a) 20(a) 17 (a) 28 26 23 21 

Dia   30(a)     31     

Nota: as reuniões assinaladas com a)são públicas 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 5 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

fevereiro 2 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

março 2 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

março 30 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 27 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

maio 25 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 22 Santa Iria 17H30 Centro Cultural de Santa Iria 

julho 20 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 17 Vale do Poço 17H30 Local a designar oportunamente 

setembro 14 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

outubro 12 Vila Nova S.Bento 17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

novembro 9 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 7 Vila Verde de 

Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 
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2. Impostos e Taxas Municipais para 2022 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa 

Municipal dos Direitos de Passagem 

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 dezembro: 

 

«1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

1.1. Regime Geral: 

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, na sua atual redação, 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 colecta 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, ou 

prédios em ruínas, como tal definidos em diploma próprio ou de prédios urbanos parcialmente devolutos, 

incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não constituídos em propriedade horizontal, apenas 
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sobre a parte do valor patrimonial tributário correspondente às partes devolutas. Para tal compete às Câmara 

Municipais a identificação dos prédios ou frações autónomas em ruínas e sua comunicação à Direcção-Geral 

dos Impostos. 

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 - 2020 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

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€ 

2019 810 924,16€ 65 114,13€ 745 810,03€ 

2020 823 531,00€ 64 962,19€ 758 568,81€ 

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

inhttps://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar) 

 

Prédios Urbanos 2020 

 Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção 

total) 

2815 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11836   

  Até 99,99 9309 

100,00 a 199,99 1695 

200,00 a 299,99 619 

300,00 a 399,99 113 

400,00 a 499,99 48 

500,00 a 599,99 14 

600,00 a 699,99 13 

700,00 a 799,99 2 

800,00 a 899,99 4 

900,00 a 999,99 6 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar
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1 000,00 a 1999,99 10 

2 000,00 a 2999,99 3 

Total Prédios urbanos 14651   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

Prédios Rústicos 2020 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção 

total) 

4775  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 14404     

  0 a 0,99 10239 

1 a 4,99 3132 

5 a 99,99 985 

100 a 199,99 33 

200 a 299,99 7 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19179     

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

1.2. Apoio ao Movimento Associativo 

Pela Informação Interna 11063/2021, foi proposta pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, a redução de 50% do valor do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), às entidades proprietárias de 

imóveis, registadas no Conselho Municipal do Movimento Associativo. A isenção fica limitada a um único edifício 

por entidade. 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da câmara municipal “aprovar as taxas do município e fixar o respetivo valor”; 

De acordo com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, compete ainda à Assembleia Municipal aprovar “as isenções e sua 

fundamentação”. 
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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, “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.  

De acordo com o disposto no artigo 5º, do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, os 

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, beneficiam dos 

seguintes incentivos, relativamente ao lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento (IRC), 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de Serpa: 

a) Isenção total da taxa da Derrama, por um período de 5 anos, para todos os sujeitos passivos cujo 

volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150.000€; 

b) Aplicação de uma taxa reduzida de Derrama no valor de 1‰ (1 um por mil), para os mesmos sujeitos 

passivos, nos anos subsequentes. 

As deliberações acima referidas devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara Municipal à Autoridade 

Tributária até ao dia 31 de dezembro do respetivo período de tributação. 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 

 

Dados estatísticos: 

Volume de Negócios 

2020 2019 2018 

Lucro Tribut. 

Derr. 

Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. 

Menor 150k s/anexo A 

M22 a)  1.794.033,80  1.316.186,10    

Maior 150k s/anexo A 

M22 a)  5.305.394,09  6.054.755,73    

Maior 150k c/anexo A 

M22 a)  1.425.768,02  1.519.833,28    
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Total (VN maior 150k) a) 80505,25€ 6.731.162,11 102 976,53€ 7.574.589,01  103.448,73 

TOTAL (absoluto) a)  8.525.195.91   8.890.775,11    

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças, in, 

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

 

a) Informação indisponível de momento. Consultado o Portal das Finanças, devolve a mensagem “O 

ficheiro especificado não existe”) 

 

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;  

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”. 

 

 

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

Evolução da Receita TMDP – Ano 2018, 2019 e 2020 

Ano Exercício Total 

2018 2 955,53€ 

2019 3 726,89€ 

2020 6 503,55€ 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2019, 2020 e 2021 

Município 2019 2020 2021 

Aljustrel Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito Não está lançado Não está lançado 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 0,25% 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; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime 

Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro; 

- 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; 
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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 o assunto, o Sr. Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: 

 

1. Imposto Municipal sobre imóveis  

De acordo com a Lei nº 75/2013 (Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, conjugada com o Decreto Lei 287/2003 de 12 de novembro (Código do Imposto 

Municipal sobre imoveis), na sua atual redação, compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixar entre 0,3% e 0,45% a Taxa de Imposto sobre os prédios urbanos a aplicar em cada ano, bem 

como definir áreas territoriais delimitadas 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,  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 anterior) e majorar até 30% a taxa aplicável aos prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os que, face ao seu estado de degradação ou conservação, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens.  

 

Assim, propõe –se que, para o ano de 2022, seja fixada: 

- A taxa de IMI de 0,30%, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei; 

- A redução desta taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- A majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

Propõe-se ainda, na sequência da politica de apoio ao movimento associativo e enquanto reconhecimento do 

relevante trabalho desenvolvido e medida de redução das despesas associadas ao respetivo património imóvel, 

tendo como enquadramento legal o artº  25.º, n.º 1, alínea b) da Lei nº 75/2013, conjugada com o artigo 8º , nº 

2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro:   

- a redução de 50% do valor de IMI às entidades proprietárias de imóveis registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, recaindo esta redução sobre um único edifício por 

entidade.   

 

2. Derrama:  

Tendo em consideração que o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, no artigo 18º , nº 1, estipula que “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” 
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Propõe-se para o ano de 2022: 

- a aplicação de taxa de derrama de 1,5 % para os sujeitos passivos cujo volume de negócios seja 

superior a 150.000 euros  

-  a isenção total da taxa de derrama para todos os sujeitos passivos cujo volume de negócios 

não ultrapasse os 150.000 euros 

 

3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

De acordo com o disposto no artigo 26º, do  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”,  dependendo esta participação de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida 

pelo Município.  

Defendemos que a carga fiscal deve ser reduzida, mas esta redução deve ser feita a nível nacional, promovendo  

a coesão  territorial e com medidas de valorização e de  fixação de pessoas em territórios de baixa densidade 

populacional; Contudo,  por entendermos que quem beneficia com a redução do IRS são os contribuintes com 

maiores rendimentos, não tendo a redução deste imposto efeito nas famílias mais carenciadas e porque esta 

receita municipal reverte em benefício direto dos munícipes, propõe-se que o valor da participação variável 

no IRS  seja de 5%.  

  

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

A Lei das Comunicações Eletrónicas ( Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro) no  n.º 2, do artigo 106º  estipula que 

“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”. De acordo com o n.º 3, da mesma Lei, esta 

taxa 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, sendo este percentual 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 %. Refere-se ainda a alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, relativa 

ao n.º 4 do mesmo artigo, que 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”. 

 

Propõe-se que seja aprovada, para o ano de 2022, a fixação da taxa municipal de direitos de passagem 

em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado municipal. 
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 Intervenções 

Sobre a questão do IMI, no ponto 1.1, a Vereadora Ana Cristina Moisão esclarece que está de acordo com a 

redução do mesmo, contudo, não concorda no ponto 1.2, com a limitação de redução de IMI às entidades 

proprietárias de imóveis registadas no Conselho Municipal do Movimento Associativo, a um único edifício por 

entidade, até porque existem associações de cariz humanitário, como por exemplo os Bombeiros, que não têm 

só um edifício. 

Sobre a questão da Derrama esclarece ainda a Vereadora Ana Cristina Moisão que a choca o valor dos 150 

000 € entendendo ser um valor redutor pois se por um lado, se quer criar valor nos nossos produtores locais 

por outro lado, também se precisa de ganhar grandes empresas. Neste seguimento, questiona se não é 

possível, por um exemplo, uma empresa de painéis solares ficar isenta nos primeiros cinco anos. 

Relativamente à Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) a 

Vereadora defende a participação de redução de 3.5%. Sobre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem nada 

acrescenta. 

 

Em resposta o Sr. Presidente interfere excluindo a discussão dos 150 000€ mantendo a disponibilidade para 

estudar a Derrama como fator de desenvolvimento do concelho.  
 

 

 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;  

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral 

das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro;  

- 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 IMOVEIS 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU, um voto contra do 

eleito do PS e uma abstenção do eleito do CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte 

proposta para o Imposto Municipal sobre Imóveis:  

- A taxa de IMI de 0,30%, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei; 

- A redução desta taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- A majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

-  A redução de 50% do valor de IMI às entidades proprietárias de imóveis registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, recaindo esta redução sobre um único edifício por 

entidade.   
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2.DERRAMA 

 A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e dois votos contra 

dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta para a 

derrama:  

- A aplicação de taxa de derrama de 1,5% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios seja 

superior a 150.000 euros  

- a isenção total da taxa de derrama para todos os sujeitos passivos cujo volume de negócios não 

ultrapasse os 150.000 euros   

 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS) 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e dois votos contra 

dos eleitos do PS e CHEGA, 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 2022, 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. 

 

Declaração de Voto do Partido Socialista 

 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelo eleito do PS: 

 

Relativamente ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, Impostos e Taxas Municipais para 2022 – IMI, Derrama, 

Participação Variável no IRS e Taxa Municipal dos Direitos de Passagem, o vereador eleito do Partido 

Socialista vota contra a proposta apresentada para IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e a favor na 

Taxa Municipal dos Direitos de Passagem. 

O Partido Socialista em Serpa, tem tradicionalmente defendido uma redução nas Taxas e Impostos Municipais 

mas verificamos que relativamente ao ano anterior, os impostos e taxas se mantêm. O IMI familiar não 

consideram. 

Também a isenção da Taxa da derrama para todas as empresas, não acolhe entendimento na proposta 

apresentada pelos vereadores do PS. 

O Vereador Tomé Panazeite»  
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3. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 138 K de Pias, para 

arranque e plantação e olival - Requerente: Vitor Tristão, Unipessoal, lda. 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 6 de dezembro, do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 138k 

de Pias, para arranque de olival e posterior plantação. 

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

Carta de Ordenamento 

- Outros Espaços Agrícolas. 

Carta de Condicionantes 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Rede Elétrica de média/baixa tensão 

 

Parecer Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro) 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de acordo com 

o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição a 

parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de intervenção 

superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer vinculativo a emitir 

pela Câmara Municipal de Serpa. 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. ----------------------------------------------------------- 

  

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 138 K 

de Pias. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------- 

 

 

4. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua Luís de Camões nºs 24 

e 26, em Pias - Requerente: José Rafael Moita Coelho 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 3 do 

corrente mês de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 

Propriedade Horizontal do prédio urbano, sito na Rua Luís de Camões, nºs 24 e 26, em Pias, com o artigo 

matricial urbano n.º 2670, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3346/20090724, com 

a área total de 561,80 m2 e seguinte composição: área coberta 280,20 m2; área de descoberta: 281,60 m2; 

área de construção 442,24 m2.  
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O prédio é composto por duas habitações, que se desenvolvem em rés-do-chão, 1º andar e quintal, perfazendo 

duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via pública, 

reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se 

descrevem:  

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T4, com entrada pelo número de 

polícia 26 da Rua Luís de Camões, em Pias, composta por quatro quartos, uma cozinha, uma sala de estar e 

refeições, duas instalações sanitárias, uma despensa, um terraço coberto, três anexos e quintal. Acesso ao 

quintal através do portão nº 24 da Rua Luís de Camões.  

Esta fração tem a área total de 412,75 m2, a área bruta de construção de 212,65 m2 e a área descoberta de 

200,10 m2.  

 

Fração B – Constituída por 1.º andar, destinada a habitação, tipologia T4, com entrada pelo número de polícia 

26 da Rua Luís de Camões, em Pias, composta por quatro quartos, uma cozinha, uma sala de estar e refeições, 

duas instalações sanitárias, uma despensa, um terraço coberto, dois anexos e quintal. Quintal sem acesso pela 

Rua Luís de Camões.  

Esta fração tem a área total de 289,69 m2, a área bruta de construção de 208,19 m2 e a descoberta de 81,50 

m2.  

 

São comuns às Frações A e B  

- Vestíbulo de entrada e acesso comum, com área de 21,40 m2. 

Constituem ainda direito de ambas as frações: as paredes exteriores, a estrutura do edifício, toda a cobertura 

da habitação e toda a rede predial de águas e esgotos fora de cada uma das frações, mas pertencente à 

construção, conforme definido no artigo 1421.º do Código Civil.  

As Frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 

diretamente com as zonas comuns e destas com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. 
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5. Pedido de licenciamento de uma operação de loteamento na Rua Quirino Mealha e Rua de 

Paimogo em Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

Em informação datada a 25 de novembro, do corrente ano, e sobre o assunto supra, a Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território informa: 

 

A. Análise 

1. Âmbito do pedido:  

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 

Licenciamento de operação de loteamento no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

consagrado pelo Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  

 

2. Caracterização do pedido:  

Trata-se do pedido de licenciamento de uma operação de loteamento para a constituição de 1 lote destinado 

a habitação e área remanescente, com acessos através da Rua Quirino Mealha e Rua de Paimogo, em Vales 

Mortos.  

O prédio urbano onde se pretende intervir, encontra-se descrito na CRSerpa sob o art.º n.º3950/20180424, 

inscrito na matriz predial sob o artigo n.º4110 – P, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

descrito com Área Total de 5405 m2, Área Coberta de 105 m2 e Área Descoberta de 5300 m2.  

A área do prédio objeto da intervenção abrange uma área de 405,00 m2, estando definida como 

remanescente, a restante área de 5.000,00 m2.  

A proposta prevê a criação de 1 Lote destinado a Habitação, com área total de 405,00 m2, onde já se encontra 

edificada uma habitação, definida com área de construção/implantação de 105,00 m2.  

 

 

3. Enquadramento no PDM de Serpa:  

A área de intervenção do loteamento localiza-se, de acordo com o disposto no Regulamento do PDM de Serpa, 

em “Solo Urbano: Espaços Urbanos de Baixa Densidade” (Art.º 46º), estando os índices previstos para esta 

zona, definidos no Quadro Regulamentar do Solo Urbano constante no Anexo 4 do Regulamento.  

Verifica-se que a proposta cumpre com os índices previstos no Regulamento do PDM de Serpa para a zona 

onde o projeto se insere: “Solo Urbano: Espaços Urbanos de Baixa Densidade”: 
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4. Áreas de cedência ao domínio público:  

A operação de loteamento proposta deverá prever as seguintes áreas de cedência ao domínio público, de 

acordo com o definido na Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março:  

- Espaços Verdes e de Utilização Coletiva: 28m2  

- Equipamento de Utilização Coletiva: 35m2  

- 1 lugar de estacionamento privado + 1 lugar para estacionamento público 

 

 

A proposta não apresenta áreas de cedência ao domínio público.  

Em Memória Descritiva, é indicado: “O arruamento de acesso às construções existentes que darão origem ao 

Lote 1, nomeadamente a Rua Quirino Mealha, já se encontra dotado de espaços verdes e lugares de 
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estacionamento, não sendo necessária a dispensa de área comum ao Município, sendo previamente aceite a 

negociação de um valor simbólico para o efeito.”  

De acordo com o previsto no Art.º59º do Regulamento de Taxas do Município de Serpa, a Taxa de 

Compensação a calcular para a operação de loteamento proposta é a seguinte: 

TC = (A) x (CL) x AC  

TC = 492,00 x 0,006 x (28 + 35) = 185,976 Euros  

5. TRIU:  

 

Não há lugar ao pagamento de taxas referentes à TRIU, uma vez que o lote que se pretende constituir, já se 

encontra dotado de infraestruturas.  

 

6. Análise do pedido:  

a) Foram entregues os elementos solicitados através do Ofício n.º 3281, de 14-07-2021;  

b) Em resposta ao Ofício mencionado, o Técnico informa que, relativamente à Taxa de Compensação aí 

apresentada, referente às áreas de cedência ao domínio público, a “Requerente nada tem a opor à taxa 

apresentada, aguardando, assim, as devidas referências para pagamento.”;  

c) Foram entregues os elementos instrutórios constantes na Portaria n.º113/2015, de 22 de abril;  

d) Foram entregues os Termos de Responsabilidade da Autora e do Coordenador do projeto da operação de 

loteamento, a atestar o seu cumprimento com as normas legais e regulamentares aplicáveis.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de Licenciamento da operação de loteamento reúne as 

condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de 

Câmara.  

Após a aprovação do pedido de licenciamento da operação de loteamento, deverá enviar-se n/Ofício à 

Requerente, c/conhecimento ao Técnico responsável pelo projeto, a informar desse facto, e que, de acordo 

com o definido no n.º1 do Art.º76º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, dispõe 

do prazo de 1 ano para requerer o respetivo alvará.  

Das taxas a contabilizar para a emissão do respetivo alvará, deverá constar o valor correspondente à Taxa de 

Compensação (Art.º59º do Regulamento de Taxas do Município de Serpa):  

TC = (A) x (CL) x AC  

TC = 492,00 x 0,006 x (28 + 35) = 185,976 Euros 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pedido de 

licenciamento de uma operação de loteamento, na Rua Quirino Mealha e Rua de Paimogo, em Vales 

Mortos, da requerente Maria da Piedade da Silva Correia. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade nos prédios rústicos em Pias, Brinches e União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 7 de 

dezembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

constituição de compropriedade, decorrente da partilha por ÓBITO de Rosalina Maria Rogado Pereira e 

Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, dos seguintes prédios: 

 

1.º - Prédio rústico denominado “Zambujeiro”, sito ao artigo 9, da secção T, da freguesia de Pias, com a área 

total de 1,375 hectares; 

2.º - Prédio rústico denominado “Zambujeiro”, sito ao artigo 154, da secção U, da freguesia de Pias, com a área 

total de 2,25 hectares; 

3.º - Prédio rústico denominado “Texugueiras”, sito ao artigo 44 da secção P, da freguesia de Pias, com a área 

total de 2,5375 hectares; 

4.º - Prédio rústico denominado “Texugueiras”, sito ao artigo 56 da secção P, da freguesia de Pias, com a área 

total de 12,95 hectares; 

5.º - Prédio rústico denominado “Texugueiras”, sito ao artigo 27 da secção P, da freguesia de Pias, com a área 

total de 4,3125 hectares; 

6.º - Prédio rústico denominado “Courelas de Vale Bom”, sito ao artigo 137 da secção P, da freguesia de Pias, 

com a área total de 4000 m2; 

7.º - Prédio rústico denominado “Courelas de Vale Bom”, sito ao artigo 150 da secção P, da freguesia de Pias, 

com a área total de 9125 m2; 

8.º - Prédio rústico denominado “Courelas de Vale Bom”, sito ao artigo 193 da secção P, da freguesia de Pias, 

com a área total de 2,55 hectares; 

9.º - Prédio rústico denominado “Cangueiro”, sito ao artigo 408 da secção I, da freguesia de Brinches, com a 

área total de 3000 m2; 

10.º - Prédio rústico denominado “Cangueiro”, sito ao artigo 59 da secção I, da freguesia de Brinches, com a 

área total de 5,4 hectares; 

11.º - O direito a um/terço indiviso do prédio rústico denominado “Lagares”, sito ao artigo 1297 da secção R, da 

freguesia de Pias, com a área total de 12,1875 hectares; 

12.º - O direito a um/terço indiviso do prédio rústico denominado “Herdade dos Lagares”, sito ao artigo 1 da 

secção B, da União de Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área total de 130,225 hectares. 
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Os prédios rústicos identificados de 1.º a 10.º ficarão adjudicados aos herdeiros, António Manuel Rogado 
Salvador Pinheiro, Maria José Rogado Salvador Pinheiro Frank, Luís Miguel Rogado Pereira Salvador Pinheiro 
e Maria Antónia Rogado Salvador Pinheiro, em partes iguais. 
 
Os direitos prediais identificados em 11.º e 12.º serão adjudicados aos herdeiros, Diogo Salvador Pinheiro 
Fialho e a Martim Salvador Pinheiro Fialho, em partes iguais. 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

23 
 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

24 
 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

25 
 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

26 
 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

27 
 

 

7. Reconhecimento de nome de rua (Rua da Zurreira, em Pias)  

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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de "Rua da Zurreira", em Pias, à seguinte via de circulação:  
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8. Anúncio 105695/2021 – Direito de preferência do prédio no Largo dos Condes de Ficalho nºs 16 

e 18 em Serpa – Requerente: Carmo Afonso 

Nº Pedido - 105695/2021; Data do Anúncio: 03-12-2021; Data de Disponibilização no Site -03-12-2021 

Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação - Carmo Afonso 

 

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação  

Matilde Maria de Mello  

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação  

António Ressano Garcia Lamas  

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 2079 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma _ ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 294 m2 
Área Total - 229.75 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Largo dos Condes de Ficalho, n.º 16 e 18 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 160.720 – Moeda Euros 

Data previsível do negócio - 06-12-2021 

Observações - ---- 

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 6 de dezembro do corrente ano 

informa que, considerando a localização do prédio (Largo dos Condes de Ficalho, n.ºs 16 e 18, em Serpa, na 

(extinta) Freguesia de Santa Maria), a área bruta privativa (294,00 m2) e o valor (160.720,00 Euros), submetem 

à consideração Superior a avaliação sobre o interesse da Autarquia em exercer o direito de preferência sobre 

o imóvel.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito no Largo dos Condes de Ficalho nºs 16 e 18, em Serpa, pelo valor proposto de 160.720,00€ 

(cento e sessenta mil setecentos e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9. Anúncio 105704/2021 – Direto de preferência do prédio no Largo dos Condes de Ficalho s/n, em 

Serpa – Requerente: Carmo Afonso 

Nº Pedido - 105704/2021; Data do Anúncio - 03-12-2021; Data de Disponibilização no Site - 03-12-2021 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Carmo Afonso 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação  

Matilde Maria de Mello  

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação  

ANTÓNIO RESSANO GARCIA LAMAS  

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 2071 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 40 m2 
Área Total - 40 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Indústria   
 
Localização do Imóvel 

Endereço - Largo Conde de Ficalho 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço – 3.280 Moeda Euros 

Data previsível do negócio - 06-12-2021 

Observações - ---- 
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Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 6 de dezembro do corrente ano, 

considerando a localização do prédio (Largo dos Condes de Ficalho, s/n, em Serpa, na (extinta) Freguesia de 

Santa Maria), a área bruta privativa (40 m2) e o valor (3.280,00 Euros), considera que a Autarquia não terá 

interesse em exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito no Largo dos Condes de Ficalho s/n, em Serpa, pelo valor proposto de 3.280,00€ (três mil 

duzentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Plano Estratégico de Médio Prazo para a diminuição de Perdas de Água nos Sistemas de 

Abastecimento Público do Concelho de Serpa 

O dirigente da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação interna, refere que o Plano Estratégico 

de Médio Prazo para a diminuição de Perdas de Água nos Sistemas de Abastecimento Público do Concelho de 

Serpa, apresentado pela empresa Hidrozono a pedido da autarquia, resulta de um trabalho conjunto com o SAS 

- Serviço de Água e Saneamento da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, decorrente da necessidade de 

um enquadramento macro para a atividade do serviço, de resposta ao PENSAAR 2020 e preparação de 

resposta ao quadro do PENSAARRP 2030. 

Sendo o presente documento o resultado de intensa troca de informação com a entidade que o produziu, reflete 

de forma substancial a visão e proposta de programa de ação a médio prazo do SAS para cumprimento de 

objetivos que se entendem por essenciais para a melhoria da qualidade de serviço e equilíbrio financeiro, 

nomeadamente no capítulo da sustentabilidade da gestão do serviço, patente na ficha anual da avaliação da 

qualidade do serviço da entidade gestora. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Refere o Sr. Presidente que o Plano foi realizado por uma empresa externa com o objetivo de tentar delinear 

estratégias, para tornar mais eficiente a gestão do fornecimento de água, no concelho de Serpa. Por um lado, 

tenta dar resposta à entidade reguladora e, por outro lado, pretende dar resposta a outras situações tais como 

são a substituição de contadores; o controle das águas gastas em jardinagem; reduções de caudais; entre 

outras. Em suma, este Plano pretende propor um conjunto de medidas eficientes.  

Acrescenta o Vereador Tomé Panazeite que deveremos cada vez mais lutar pelo valor da água, contudo, 

questiona se este Plano contempla especificamente as substituições de ramais. 

O Sr. Presidente responde que este Plano visa a resolução de várias situações e dá como exemplo a 

intervenção numa determinada rua que implicará a verificação de condutas; de canalizações; entre outras…  

Pergunta também a Vereadora Ana Cristina Moisão, e tendo em consideração que a eficiência da água é uma 

questão sempre tão importante, se a situação de Brinches vai ao encontro das medidas criadas por este plano. 

Sobre a questão colocada o Vereador Francisco Godinho responde que sim e que, inclusivamente, entre as 

páginas 24 e 26 do próprio documento existe um plano de investimento que poderá ser eventualmente alterado, 

se assim houver necessidade.  

Mais informa o Vereador Francisco Godinho que, a partir de 4 de janeiro, irá dar início uma campanha para 

verificação de possíveis fugas de água em Brinches com o objetivo de substituir o máximo de contadores. 

Relembra ainda que, muitas vezes e por variadas razões, é difícil aceder aos contadores no interior das casas 
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dos munícipes, sendo que irá ser criada uma medida que implica o corte de água ao munícipe, quando não há 

registo do consumo de água por impossibilidade de acesso aos contadores. 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Estratégico de 

Médio Prazo para a Diminuição de Perdas de Água nos Sistemas de Abastecimento Público do Concelho 

de Serpa. O respetivo Plano consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------- 

 

 

11. Proposta de Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural 

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

De acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos 

a favor da CDU e duas abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA, aprovar o teor da Proposta de 

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Serpa:  

 

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal de Serpa 

Preâmbulo 

A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por escritura realizada 

em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, de caráter cultural, recreativo, de 

educação física e desportiva. 

Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, alínea h) dos 

Estatutos. 

Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus associados e 

familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos associados, propõe-se 

estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 

Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das suas 

populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários projetos de 

dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 

concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em ……/….../………, é celebrado o 

presente protocolo, entre: 

Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público com o número 501 112 049, neste ato representado 

por João Francisco Efigénio Palma, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, doravante 

designado Primeiro Outorgante; 

e, 

Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501 632 638, neste 

ato representada por Carla Sofia Pimenta da Silva, na qualidade de Presidente da Direção, doravante 

designada Segunda Outorgante, 
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Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria entre as 

Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda Outorgante. 

 

Cláusula Segunda 

Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 

Ao Primeiro Outorgante compete: 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e recreativos, na parte 

respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos participantes em eventos dessa 

natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e adequados; 

b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da colaboração 

prestada; 

c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de incumprimento das 

obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 

 

Cláusula Terceira 

Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 

À Segunda Outorgante cabe: 

a) Colaborar, com o Primeiro Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, através das formas 

de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos organizados pela Primeira Outorgante 

em que demonstre capacidade para o efeito; 

b) Assegurar o funcionamento do Refeitório, com preços de cariz social, para todos os trabalhadores da Câmara 

Municipal; 

c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 

d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se obriga; 

e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos organizados e 

respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 

f) Prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução do 

presente Protocolo. 

Cláusula Quarta 

Comparticipação Financeira 

1 - O Primeiro Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo presente a 

colaboração prestada, a que esta se obriga, de acordo com o previsto na Cláusula Terceira, no montante anual 

para 2021, de 19 500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros). 

2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a disponibilidade financeira da 

Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 

3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, conforme 

cabimento sequencial n.º ………………. 
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Cláusula Quinta 

Fiscalização 

Compete ao Primeiro Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda Outorgante 

apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 

 

Cláusula Sexta 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Protocolo constitui 

motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte do Primeiro Outorgante e implica a 

devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido utilizados, demonstrados através de 

documentos comprovativos. 

2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo pedido de apoio 

por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 

 

Cláusula Sétima 

Vigência 

O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2021, podendo renovar-se por acordo entre as partes e 

conforme disposições legais aplicáveis. 

 

Serpa, … de ………, de ……… 

 

Pelo Primeiro Outorgante 

_________________________________ 

João Francisco Efigénio Palma  

 

Pela Segunda Outorgante, 

__________________________________ 

Carla Sofia Pimenta da Silva 

 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente destaca o facto de a Associação de Trabalhadores ser uma parceira da Câmara Municipal de 

Serpa tentando sempre promover a melhoria de condições de trabalho, aos trabalhadores da autarquia. Informa 

ainda que este Protocolo é uma situação repetente de outros anos. 

 

O Vereador Tomé Panazeite intervém solicitando, à semelhança de anos anteriores, o envio do relatório de 

atividades de 2021 da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal. Refere ainda que fica contente por 

existir disponibilidade financeira da Câmara para o efeito. --------------------------------------------------------------------- 
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12. Proposta de Protocolo entre a Associação de Futebol de Beja e a Câmara Municipal de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 23 de novembro do corrente ano, apresenta 

proposta de protocolo para o período de 2021 a 2025, no sentido de dar continuidade à parceria entre 

Associação Futebol de Beja e a Câmara Municipal de Serpa. 

. 

PROTOCOLO 

Entre: 

A Associação de Futebol de Beja na qualidade de 1ª Outorgante, representada pelo seu Presidente em 

exercício de funções e a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de 2ª Outorgante, representada pelo seu 

Presidente em exercício de funções, celebram entre si o presente Protocolo de Colaboração, o que o fazem 

nos seguintes termos: 

Cláusula nº 1 

Objeto 

O presente Protocolo de Colaboração tem por objeto estabelecer uma parceria entre a Associação de Futebol 

de Beja e a Câmara Municipal de Serpa que visam a realização de um conjunto de eventos de âmbito local, 

concelhio e distrital cujo principal objetivo é a promoção e o desenvolvimento da prática da modalidade de 

futsal. 

Cláusula nº 2 

Duração do Acordo 

O presente acordo vigorará durante o ano letivo 2021/2025. 

Cláusula nº 3 

Atividades a desenvolver 

No período de vigência do presente protocolo, as atividades a desenvolver são as seguintes: 

1ª Fase - Agrupamento de Escola - apuramento do representante do agrupamento de cada ano 

escolar para a 2ª Fase - Concelhia. 

2ª Fase – Concelhia - apuramento do vencedor de cada ano escolar para a 3ª Fase - Distrital. 

3ª Fase – Distrital - vencedor de cada ano escolar. 

 

Cláusula nº 4 

Responsabilidade dos Outorgantes 

1. São responsabilidades da 1ªOutorgante: 

a) Organizar a calendarização dos “Torneios” em cada fase e executa-los; 

b) Providenciar bolas e apitos para os jogos; 

2. São responsabilidades da 2ªOutorgante: 

a) Informar as escolas sobre o local, o dia e a hora de cada “Torneio”; 

b) Receber e enviar para a Associação de Futebol de Beja as fichas de inscrição de cada equipa; 

c)  Disponibilizar com a devida antecedência o recinto de jogo; 

d) A prestação de todo o apoio técnico necessário na realização dosTorneios; 

e) Proceder à identificação dos alunos; 
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Cláusula nº 5 

Os Torneios de Escolas de Futsal estão definidos através de Regulamento próprio, denominado “Regulamento 

dos Torneios de Futsal no 1.º Ciclo”, disponível no nosso portal: www.afbeja.com, cuja cópia em anexo se junta 

ao presente protocolo. 

 

Este protocolo tem início na data em que for outorgado por ambos as partes. 

O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados por dois representantes de cada 

parte, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

Beja, 15 de dezembro de 2021. 

1ª Outorgante 

O Presidente da Associação de Futebol de Beja 

/Prof. Pedro Manuel Castro Meireles Viana Xavier/ 

 

2ª Outorgante 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

/João Francisco Efigénio Palma/ 

 

 

 Deliberação 
De acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor 

da Proposta de Protocolo de Parceria entre a Associação de Futebol de Beja e a Câmara Municipal de 

Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Proposta de apoio no âmbito de combate à pandemia Covid 19 – Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 25 de agosto do ano 

corrente, refere que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, apresenta à autarquia as 

despesas efetuadas, entre fevereiro e junho de 2021, na compra de material de proteção, usado no combate à 

pandemia causada pela Covid-19, num valor total de 856,17€, solicitando apoio ao município. A Unidade de 

Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 24927/2021.  

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Bombeiros Voluntários de 

Serpa, um subsidio no valor de 856,17€ € (oitocentos e cinquenta e seis euros e dezassete cêntimos), 

correspondente a 50% das despesas efetuadas entre os meses de fevereiro e junho de 2021, para apoio 

no âmbito do combate à pandemia Covid-19. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Pedido de apoio financeiro - Sociedade Recreativa1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa, em 29 de julho do corrente ano, que a 

Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho solicita apoio financeiro para dar continuidade 

http://www.afbeja.com/
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à recuperação da sua sede. A obra que se propõem realizar contempla iluminação, pinturas, isolamento e tintas, 

num valor total de 6.442,67 Euros. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, artigo15º, propõe-se a 

atribuição de um subsídio de 3 221,33€ (três mil duzentos e vinte e um euros e trinta e três cêntimos). A Unidade 

de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 24881/2021.  

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente refere que a Câmara Municipal também apoia em 50% este tipo de Associações, à semelhança 

de outras que constam, por exemplo, no ponto anterior. Mais refere que a comparticipação da Câmara é 

realizada estritamente mediante apresentação de fatura. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1º de Dezembro, um subsidio no valor de 3.221,33€ (três 

mil duzentos e vinte e um euros e trinta e três cêntimos), para apoio na realização de obras na sua sede.  

 

 

15. Proposta de prorrogação de prazo para o Projeto Fortours 

A Divisão de Cultura e Património, em 19 de novembro do presente ano, informa sobre o ponto de situação do 

projeto Fortours II – Fortificações de Fronteira: Fomento do Turismo Cultural Transfronteiriço e propõe a 

prorrogação do prazo para o Projeto acima referido, através da emissão da respetiva declaração. 

 

Enquadramento 

O projeto acima enunciado resulta de uma candidatura transfronteiriça ao programa operativo INTERREG-V-

A, Espanha/Portugal (POCTEP), que tem como parceiros os municípios portugueses de Serpa, Castro Marim 

e Alcoutim, a Consejeria de Cultura y Patrimonio Historico de la Junta de Andalucia e o Ayuntamiento de 

Aracena como Beneficiário Principal. 

 

A Câmara Municipal de Serpa participa com um projeto de reabilitação da “Atalaia da Torre”, torre de vigia 

medieval situada nas imediações de Serpa (Herdade da Atalaia, União de Freguesias de Salvador e Santa 

Maria). 

Os trabalhos a executar no âmbito do projeto de recuperação e valorização da Atalaia da Torre distribuem-se 

por duas ações:  

a) Restauro de património histórico para conservação e usufruto público, com um orçamento de 

129.000,00€ (cento e vinte e nove mil euros). 

b) Equipamento e reabilitação do património cultural para impulso à dinamização turística, com um 

orçamento de 6.000,00€ (seis mil euros). 

O orçamento total do projeto é de 135.000,00€ (cento e trinta e cinco mil euros), contando com uma 

comparticipação de 75% do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, num montante de 

101.250,00€ (cento e um mil e duzentos e cinquenta euros) e o autofinanciamento da Câmara Municipal de 

Serpa em 25%, num valor de 33.750,00€ (trinta e três mil e setecentos e cinquenta euros).  
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Os trabalhos realizados até ao momento no âmbito do presente projeto incluíram ações de levantamento 

topográfico, arquitetónico e fotogramétrico, ensaios de termografia e percussão e elaboração de caderno de 

encargos para lançamento de procedimento concursal de empreitada de reabilitação, num total de: 10.024,50€ 

(dez mil e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos).  

 

Prevê-se a execução dos seguintes trabalhos em 2022: 

- Empreitada de Conservação e restauro: previsão de 103.880,00€  

- Desenho, execução e instalação de Sinalética Turístico-Cultural: previsão de 6.000€  

- Realização de Jornadas técnicas/colóquio: previsão de 4.000€ 

- Realização de Jornada de Portas Abertas/Educação Patrimonial: previsão de 1.000€ 

- Conceção e edição de Folheto trilingue sobre Rota das Atalaias de Serpa: previsão de 2.500€ 

 

Proposta 

O Diretor Geral do Património Histórico e Documental da Consejería de Cultura e Património Histórico da Junta 

da Andaluzia informou por carta, a 5 de novembro de 2021, o beneficiário principal, o Ayuntamiento de Aracena, 

da intenção de solicitar de prolongamento do projeto 0462_Fortours_II_5_E.  

 

A referida documentação foi remetida ao Ayuntamiento de Aracena, como beneficiário principal, para que 

transmita à Autoridade de Gestão um prolongamento de 6 meses no prazo de execução do projeto 

0462_Fortours_II_5_E, aprovado na segunda convocatória do Programa de Cooperação INTERREG V A 

Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

 

Propõe-se o dia 5 de novembro de 2022 como data de fim da elegibilidade das ações e dos gastos associados 

a estas.  

Assim, o beneficiário principal solicitou a todos os parceiros que enviem um relatório com o ponto de situação 

e uma declaração (a ser assinada pelo presidente da câmara) a propor o prolongamento dos seus respetivos 

projetos. 

Nos anexos 1 e 2 constam os documentos mencionados no parágrafo anterior. 

Submete-se à consideração superior e em caso de aprovação solicita-se a assinatura eletrónica da declaração 

no Anexo 2 e o envio dos referidos documentos para o beneficiário principal - Ayutamiento de Aracena 

(castillo@ayto-aracena.es). 

 

Declaração  

«Com data de 5 de novembro de 2021, uma carta do Diretor Geral do Património Histórico e Documental da 

Consejería de Cultura e Património Histórico foi registada no Ayuntamiento de Aracena relativo a solicitação de 

prolongamento do projeto 0462_Fortours_II_5_E, acompanhada da memoria explicativa da solicitação para 

ampliar o prazo de execução.  

A referida documentação foi remetida ao Ayuntamiento de Aracena, como beneficiário principal, para que 

transmita à Autoridade de Gestão um prolongamento de 6 meses no prazo de execução do projeto 

0462_Fortours_II_5_E, aprovado na segunda convocatória do Programa de Cooperação INTERREG V A 

Espanha – Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

Propõe-se o dia 5 de novembro de 2022 como data de fim da elegibilidade das ações e dos gastos associados 

a estas.  

mailto:castillo@ayto-aracena.es
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Pede-se que se considere este pedido e a memória justificativa onde se detalham e argumentam as causas 

que motivaram a petição, assim como a memória da Câmara Municipal de Serpa relativa ao desenvolvimento 

dos trabalhos neste município.  

Comunica-se ao Ayuntamiento de Aracena que se está de acordo com o solicitado, que notifique o Secretariado 

Conjunto e a Autoridade de Gestão para que seja tido em conta e se aprove a solicitação de prolongamento do 

projeto 0462_Fortours_II_5_E.» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto o Sr. Presidente refere que este é um projeto Interreg e que os trabalhos já estão a ser 

desenvolvidos sendo importante dar continuidade ao mesmo. -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a prorrogação do 

prazo respeitante ao projeto “Fortours II – Fortificações de Fronteira: Fomento do Turismo Cultural 

Transfronteiriço” e proceder à emissão da respetiva declaração. ------------------------------------------------------ 

 

 

16. Proposta de prorrogação do prazo de vigência do Protocolo com a Associação Aldeia Nova 

A dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada a 13 de dezembro de 2021, propõe 

a prorrogação do Protocolo com a Associação Aldeia Nova. 

Foi estabelecido, com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, protocolo para 

colocação de 3 assistentes operacionais – auxiliares de ação educativa (deliberação de reunião de Câmara de 

15/09/2021), de forma a que o que o Município de Serpa assegurasse a oferta das atividades de Apoio em Sala 

de Aula e das Atividades de Animação e Apoio à Família; atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, durante, antes e depois do período diário das 

atividades letivas e respetivas interrupções, com comparticipação da Administração Central, no sentido da 

viabilização do acesso universal a uma educação pré-escolar pública de qualidade, independentemente do 

nível socioeconómico das famílias. 

 

Este protocolo foi estabelecido para o arranque do ano letivo 2021-2022, e até ao final do 1º período, por 

necessidade de reforço de 3 assistentes operacionais (1 para o refeitório do Centro Escolar; 1 para o pré-

escolar de Vila Nova de S.Bento e 1 para o pré-escolar de Vales Mortos) até que os serviços municipais 

concluíssem o processo associado à colocação/vinculação das/os assistentes operacionais em falta para 

resposta às necessidades permanentes. 

Os consequentes isolamentos profiláticos, e algumas situações por doença covid 19, (não só alunos e docentes 

mas também pessoal auxiliar), refletiram a necessidade de manutenção do corpo de auxiliares existente para 

que possamos fazer face às necessidades, nomeadamente nas pausas letivas, e sob hipótese de novos 

isolamentos, assim como a garantia de condições para a manutenção do funcionamento “em bolha”. 

 

Entretanto, a 6 de dezembro de 2021, rescindiram contrato com o município 2 auxiliares, por entrada nos 

quadros do Agrupamento de Escolas nº1, entretanto substituídas por assistentes operacionais alocadas a 

outros serviços municipais. 
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Face ao exposto, e atendendo a que também estão a ser preparados os procedimentos para substituição das 

4 auxiliares que terminam o contrato com o município a 31 de Dezembro de 2021 (com férias a gozar 

previamente), sendo necessário assegurar a pausa letiva do natal,  verifica-se a necessidade de manutenção 

destes 3 Recursos Humanos até 31 de Julho 2022 (o ano escolar termina a 30 de Junho e há limpezas a efetuar 

e férias a gozar) pois a Câmara Municipal de Serpa não dispõe de meios humanos suficientes e qualificados, à 

data, para realização dos serviços em apreço. 

 

Aguardamos ainda autorização da DGESTE aos pedidos efetuados pelos Agrupamentos de Escola, para apoio 

aos alunos com necessidades especiais (2 a 3) o que, ao concretizar-se, sendo uma competência do município 

a contratação, agudizará a situação. 

Informa ainda que os funcionários mencionados têm desenvolvido um bom trabalho nos estabelecimentos de 

ensino onde estão afetos e que são essenciais nos processos comunicacionais escola/família/aluno. 

Para o exposto prevê-se o investimento de 26 173,51 euros nesta renovação de protocolo com a Associação 

Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social (cabimento solicitado na I/11626). 

 

 Intervenções 

Salienta o Sr. Presidente que a proposta acima apresentada, foi a forma encontrada para dar respostas mais 

céleres, a situações inesperadas de surtos de covid-19, uma vez que é imposto à autarquia manter ocorrências 

imprevistas controladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

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

renovar o Protocolo com a Associação Aldeia Nova, nos termos acima propostos. ----------------------------- 

 

 

17. Distribuição de energia Elétrica em Baixa Tensão 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 15 

de dezembro do ano corrente, remete para conhecimento dos órgãos executivo e deliberativo, o ponto de 

situação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica celebrado entre o Município de Serpa e 

a EDP Distribuição, o qual se passa a transcrever: 

 

1. Introdução 

Após apreciação do contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica, celebrado em 23/11/2001, entre 

o Município de Serpa e a EDP Distribuição, pelo período de 20 anos, elabora-se a presente informação. 

2. Enquadramento 

O trabalho fundamental na eletrificação de todo o território continental foi desenvolvido pela empresa pública 

Eletricidade de Portugal-  EDP, E.P. criada pelo Decreto-Lei nº 502/76, de 30 de junho, que se encarregou, em 

regime de exclusividade, da exploração do serviço público de produção, transporte e distribuição de energia 

elétrica, tendo-lhe sido transferidos os bens que faziam parte das empresas nacionalizadas e dos municípios. 
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Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 01 de setembro, foi atribuído aos municípios 

competência para a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, podendo exercê-la em regime de 

exploração direta ou em regime de concessão.  

De acordo com o estipulado nesse diploma a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, em regime de 

concessão só pode ser exercida pelas entidades indicadas nos números 3 e 4 do artigo 1.º das quais se 

destacam a Eletricidade de Portugal (EDP), E.P, empresas públicas de âmbito local ou regional, criadas nos 

termos que venham a ser definidos por lei e as cooperativas. Foi ainda previsto que os contratos de concessão 

entre os municípios e as referidas entidades serão celebrados pelo prazo de 20 anos, renováveis por iguais 

períodos, bem como os prazos e condições de denúncia e de resgate (artigo 3.º e 4.º). 

A legislação do setor elétrico publicada em 2006 -Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece 

as Bases Gerais de Organização e Funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, bem como as bases gerais 

aplicáveis ao exercício de atividade de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à 

organização do mercado de eletricidade e, o Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, diploma que 

desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema elétrico nacional (SEN) 

aprovados pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades 

de produção, de transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de 

eletricidade- veio estabelecer a obrigação de atribuição das concessões da distribuição de eletricidade em BT 

através de concurso público após o termo dos atuais contratos. 

Com a publicação da Lei n.º 31/2017, de 31 de maio, foram aprovados os princípios e regras gerais relativas à 

organização dos procedimentos de concurso para atribuição, por contrato, de concessões destinadas ao 

exercício exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade de baixa tensão. Este 

diploma estabeleceu igualmente que os procedimentos de concurso seriam realizados de forma sincronizada, 

em 2019. 

Em 2018 foi publicada a Resolução de Ministros n.º 5/2018, de 11 de janeiro, que aprovou o programa de ações 

e estudos a desenvolver pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em articulação com a 

Direção –Geral de Energia (DGEG) e Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) de modo a 

assegurar o objetivo de lançamento de concurso público para atribuição das concessões em 2019. 

À ERSE foi-lhe atribuída competência, de harmonia com o disposto nos artigos 5.º e 6.º da Lei n.º 31/2017, de 

31 de maio e dos n.ºs 1 e 2 da Resolução de Ministros n.º 5/2018, de 11 de janeiro, para elaborar um estudo 

com os aspetos e parâmetros a fixar no programa de concurso e no caderno de encargos tipo e propor a área 

territorial de cada procedimento de concurso, com base em estudos técnicos e económicos. 

Ao Governo cabe, nos termos do artigo 6.º da referida Lei n.º 31/2017 e dos n.ºs 3 e 4 da Resolução de Ministros 

n.º 5/2018, ora identificada, aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos tipo, além de aprovar a 

minuta dos contratos de concessão. 

Aos municípios cabe, nos termos do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, do artigo 5.º da 

Lei n.º 31/2017, de 31 de maio e dos n.ºs da Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2018, de 11 de janeiro, 

decidir a definição concreta da área territorial, aprovar as peças procedimentais, adjudicar e acompanhar e 

fiscalizar a concessão. 
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Além de outras informações que este Município tem tido conhecimento, por Circular 50/2021/PB, de 23/06/2021 

da ANMP, enviada por oficio com registo n.º E/8031/2021, de 28/06, foi informado que:” Não obstante estar em 

funcionamento um grupo de trabalho criado pelo Governo, que tem como missão a elaboração dos projetos de 

peças do procedimento dos concursos de atribuição das concessões municipais de distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, o mesmo não concluiu ainda os seus trabalhos. Por outro lado, não é expetável que 

os passos subsequentes possam ser dados rapidamente, face à complexidade do processo e ao facto de o 

mesmo carecer ainda de decisões governamentais, de deliberações posteriores dos órgãos municipais e de 

procedimentos morosos de formação dos contratos.” 

 

3.Posição assumida 

Perante a ausência de normativos legais que pudessem conduzir à celebração de novo contrato de concessão, 

bem como à inexistência de estudos económicos e financeiros que permitam estabelecer outras negociações 

com a entidade concessionária, não foi tomada decisão no sentido de não renovação. 

 Assim, considera-se que o contrato de concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 

assinado em 23/11/2001, foi renovado, pelo período de 20 anos, com os seguintes fundamentos: 

- Ao abrigo do estipulado no artigo 11.º nº 2 do contrato de concessão que se transcreve: 

“A presente concessão é feita pelo prazo e nas condições de prorrogação estabelecidas no n.º 1 do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 01 de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, 

de 30 de outubro”; 

- Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 01 de setembro, com a redação 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, de 30 de outubro, que para melhor esclarecimento se reproduz: 

“Os contratos de concessão entre os municípios e as entidades referidas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 1.º serão 

celebrados pelo prazo de 20 anos, renováveis, por iguais períodos, e a sua denúncia, no termo do prazo ou 

das suas prorrogações, deverá ser manifestada com uma antecedência mínima de dois anos”; 

-E, tendo ainda em consideração o disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, com 

a redação em vigor, com a última atualização pelo Decreto-Lei N.º 79/200, de 01 de outubro, que se transcreve: 

“1- As atuais concessões de distribuição de eletricidade em BT, atribuídas e renovadas nos termos do Decreto-

Lei n.º 344-B/82, de 01 de setembro, mantém-se na titularidade das respetivas concessionárias, sem prejuízo 

do estabelecido nos números seguintes. 

2-  A exploração das concessões de eletricidade em BT passa a processar-se nos termos do presente decreto-

lei e da legislação complementar. 

3-Os atuais contratos de concessão, celebrados entre os municípios e as entidades concessionárias, são 

modificados por força das alterações decorrentes do presente decreto-lei e da legislação complementar, 

observando-se o prazo dos contratos atualmente em vigor, contado a partir da data da sua celebração ou da 

sua renovação, nos termos do diploma referido no n.º 1. 

4- A modificação dos contratos deve ocorrer no prazo e nos termos estabelecidos em legislação complementar.” 
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Submete-se a apreciação devendo dar-se conhecimento ao órgão executivo e deliberativo. 

 

 Intervenções 

Refere o Sr. Presidente que a renovação da concessão com a EDP é a essência desta proposta. 

Questiona o Vereador Tomé Panazeite se os cortes de energia são da competência da EDP, embora se saiba 

que a EDP está a trabalhar na melhoria do fornecimento de energia. Refere ainda que Vila Verde de Ficalho 

tem sido alvo de várias situações de corte e importa melhorar a situação. 

O Sr. Presidente informa que a gestão e distribuição da energia é da competência da EDP, que teve 

recentemente uma reunião com a E-Redes (EDP) e que esta informou que estava a trabalhar na resolução dos 

problemas de Vila Verde de Ficalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto acima exposto, o qual será remetido para 

conhecimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Proposta de venda de cd “É Assim uma Espécie de Cante” do Paulo Ribeiro e do Grupo Coral 

e Etnográfico os Camponeses de Pias 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 9 de dezembro, do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, definir o valor de 10,00 € (dez euros), IVA incluído, para venda do CD “É Assim 

uma Espécie de Cante” do artista Paulo Ribeiro e do Grupo Coral e Etnográfico os Camponeses de Pias. 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                           Ata n.º 26/2021 – 21 de dezembro 

 

45 
 

 

19. Eleição da Assembleia da República – Locais para afixação de propaganda eleitoral 

O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de mensagens de publicidade 

e propaganda, estipula o seguinte: 

Artigo 7.º 

Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das forças 

concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 

2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o seu 

território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada partido 

ou força concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2. 

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar 

editais onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não podem ser 

inferiores a um local por 5000 eleitores ou por freguesia. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os locais destinados à afixação de propaganda 

eleitoral, para a Eleição da Assembleia da República, a realizar no dia 30 de janeiro de 2022, são os 

locais habituais, exceto os proibidos por lei. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Pedido de isenção de IMT– Requerente: João António Malveiro Revez 

Perante o pedido formulado por João António Malveiro Revez, para isenção do IMT para a aquisição do prédio 

rústico inscrito na matriz sob o artigo 4 seção AA, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria)  

destinado a exploração agrícola, conforme intenção manifestada no pedido apresentado e invocando o artigo 

6º alínea h) e alínea j) do Código do IMT, o Gabinete de assessoria jurídica emite a seguinte informação, a qual 

se passa a transcrever: 

«1-Enquadramento legal 

1.1- O pedido deve ser apreciado à luz do disposto no Código do IMT, artigo 6º alínea h), com a última 

redação que se transcreve:  

“Ficam isentos de IMT: 

“As isenções de bens situados nas regiões economicamente mais desfavorecidas, quando efetuadas por 

sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, que os destinem ao exercício, naquelas regiões, de 

atividades agrícolas ou industriais consideradas de superior interesse económico e social.” 

Afasta-se o enquadramento do pedido com o fundamento na alínea j) respeitante à primeira instalação de jovem 

agricultor, porquanto não apresenta documentação que o comprove. 

1.2- O reconhecimento da isenção prevista no artigo 6º alínea h) do Código do IMT, será efetuado pela câmara 

municipal competente que previamente deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a sua atribuição, 

conforme se encontra previsto no artigo 10º do Código do IMT, cujos pontos essenciais se transcrevem: 
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“1-As isenções são reconhecidas a requerimento dos interessados, a apresentar antes do ato ou do contrato 

que originou a transmissão junto dos serviços competentes para a decisão, mas sempre antes da liquidação 

que seria de efetuar. 

2-O pedido a que se refere o nº1 deve, quando for caso disso, conter a identificação e descrição dos bens, bem 

como o fim a que se destinam, e ser acompanhado dos documentos para demonstrar os pressupostos da 

isenção, designadamente: 

d) Nos casos a que se referem as alíneas h), i) e l) do artigo 6.º, de documento comprovativo da qualidade do 

adquirente e certidão ou cópia autenticada da deliberação sobre a aquisição onerosa dos bens, da qual conste 

expressa e concretamente o destino destes”. 

3- As isenções a que se referem as alíneas h), i) e j) do artigo 6.º só serão reconhecidas se a câmara municipal 

competente comprovar previamente que se encontram preenchidos os requisitos para a sua atribuição. 

4- Para efeitos do disposto no número anterior, a Direção-Geral dos Impostos solicita à câmara municipal 

competente a emissão de parecer vinculativo. 

7 –São de reconhecimento prévio, por despacho do diretor-geral dos impostos sobre informação dos serviços 

competentes, as seguintes isenções: 

a) As previstas nas alíneas f), h), i), j) e l) do artigo 6.º” 

 

2- Documentos  

O pedido encontra-se instruído com os seguintes documentos: 

-Requerimento em que fundamenta o seu pedido de isenção de IMT, identifica o prédio que pretende adquirir 

e o propósito da sua aquisição justificando o interesse económico e social, nos termos que se reproduz: 

“A manutenção da atividade agrícola deve –se ao fato do sócio-gerente ter decidido manter a exploração que 

vem do tempo dos seus bisavós, a qual cessaria atividade, no decorrer do ano de 2022, pela aposentação do 

outro sócio que atinge a idade de reforma, conduzindo ao abandono e desertificação; 

Trata-se de uma mudança radical de vida do sócio-gerente, já que é licenciado em Matemática, tendo 

abandonado a carreira aos 40 anos, por considerar que o interior e o seu concelho não podem, nem devem 

sucumbir a esta sangria que se mantém ao longo de décadas; 

A exploração encontra-se em Modo de Produção Biológico, respeitando, o ambiente a biodiversidade; 

O resultado da nossa produção (Modo de Produção Biológica de borregos em extensivo) está na sua maioria 

dirigido ao mercado de exportação, pelo que traz riqueza não apenas ao concelho, como ao próprio país.” 

-Cópia do cartão do cartão de cidadão do sócio gerente; 

-Cópia de certidão permanente da sociedade por quotas João Revez&Revez, LDA, subscrita em 05/02/2016, 

válida até 05/05/2021, em que se verifica que o objeto da sociedade é a criação e comercialização de gado, 

cerealicultura e pastagens. 

-Cópia de certidão da conservatória de registo predial de Serpa, respeitante ao prédio que pretende adquirir; 
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-Caderneta predial rústica do prédio que pretende adquirir, emitida em…  

3-Apreciação do pedido 

Perante os documentos apresentados poder-se-á concluir que o sócio gerente manifesta intenção de aquisição 

do prédio rústico acima identificado com o propósito de afetá-lo à atividade agrícola desenvolvida pela 

sociedade que representa, embora não o diga de forma expressa. 

Não apresenta nenhuma ata em que seja deliberada a intenção por parte dos sócios da aquisição do prédio e 

o respetivo valor de aquisição, assim como o destino a que será afeto, contudo como é o sócio gerente e tem 

poderes de representação da sociedade, poder-se-á admitir que o pedido reúne os requisitos para ser aceite e 

poderá merecer a devida apreciação. 

Assente nesse pressuposto, considera-se que a aquisição do prédio rústico ora identificado representa grande 

importância para a atividade desenvolvida pela sociedade que representa e para o desenvolvimento da região 

em que se insere, reconhecida como região economicamente mais desfavorecida, tendo em consideração que 

o concelho de Serpa se encontra na lista das zonas desfavorecidas  aprovadas pela Portaria n.º 5/2019, de 04 

de janeiro, e nesse sentido poderá ser emitido parecer favorável pela câmara municipal. 

 

4- Proposta de decisão  

Perante a apreciação efetuada, cabe à câmara municipal pronunciar-se de forma favorável sobre o 

reconhecimento do preenchimento dos requisitos para atribuição de isenção do pagamento de IMT na aquisição 

do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 4 seção AA, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) pela sociedade por quotas João Revez&Revez, LDA, com sede na rua Vereador António Dores Ferro, 

nº 6, 1º esquerdo, em Beja, pessoa coletiva nº 513858903, destinado a exploração agrícola, nos termos 

apresentados em requerimento  apreciado, ao abrigo do disposto no artigo 6.º h) e artigo 10.º nº3 ,ambos do 

Código do  Imposto Municipal sobre Transmissões( IMT) e Portaria n.º 5/2019, de 04 de janeiro, que aprova as 

listas de zonas desfavorecidas. 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

6.º h) e artigo 10.º nº3 , ambos do Código do  Imposto Municipal sobre Transmissões( IMT) e Portaria 

n.º5/2019, de 04 de janeiro, emitir parecer favorável, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para 

atribuição de isenção do pagamento de IMT, na aquisição do prédio rústico inscrito na matriz sob o 

artigo 4 seção AA, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) pela sociedade por quotas 

João Revez&Revez, Lda, destinado a exploração agrícola. ------------------------------------------------------------ 

 

21. Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Isenção de Derrama 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, por 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 3 de março de 2021, foi determinado iniciar o procedimento de 

elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, procedendo-se à respetiva 

publicitação pelo Aviso n.º 3/DAFRHAJ/2021, e concedendo-se o prazo de 30 dias uteis para a constituição de 
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interessados e apresentação de contributos. Decorrido o prazo não foi apresentada qualquer solicitação nesse 

sentido, nem concomitantemente apresentados quaisquer contributos. 

Posteriormente, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 15 de setembro de 2021, foi deliberado 

aprovar o Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, tendo-se procedido à 

respetiva publicitação pelo Aviso n.º 21087/2021 - Diário da República n.º 218/2021, Série II de 10 de novembro 

de 2021, bem como no sitio oficial do Município na internet e afixado nos lugares de estilo, para recolha de 

sugestões nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo. Decorrido o prazo de 

audiência de interessados e consulta pública, não foram apresentados comentários ou quaisquer contributos. 

Em face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 98º a 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o 

disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea g), ambos do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeta à apreciação da Assembleia Municipal, a aprovação do Regulamento 

Municipal da Concessão de Isenções de Derrama.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informa que a proposta acima apresentada, vai dar suporte à proposta de Derrama 

anteriormente, no ponto 2, aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Em cumprimento do previsto no artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, os artigos 98º a 

101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea 

g), da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos 

a favor dos eleitos da CDU e dois votos contra dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a seguinte proposta de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de 

Derrama: 

 

Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama 

«Nota Justificativa: 

De acordo com o disposto no artigo 15º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios dispõem de poderes 

tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, em particular, na concessão 

de isenções e benefícios fiscais. 

Por sua vez, determina o n.º 2 do artigo 16.º, do mesmo diploma que, “a Assembleia Municipal, mediante 

proposta da Câmara Municipal, aprova regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento 

de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios”. 

De acordo com o n.º 9 do mesmo artigo, os pressupostos do reconhecimento de isenções fiscais devem ser 

definidos no estrito cumprimento das normas estabelecidas no regulamento por deliberação da Assembleia 

Municipal, cabendo depois à Câmara Municipal o reconhecimento do direito às isenções. 
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Designadamente, em sede de Derrama, dita o artigo 18.º, n.º 1, do RFALEI, na sua redação atual, que “os 

municípios podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao 

limite máximo de 1,5/prct., 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”. 

Dispõe ainda o artigo 18.º, números 22 e 23, respetivamente, que “a Assembleia Municipal pode, sob proposta 

da Câmara Municipal, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 16.º, deliberar a criação de isenções ou de taxas 

reduzidas de derrama” e “as isenções ou taxas reduzidas de derrama previstas no número anterior atendem, 

nos termos do regulamento previsto no n.º 2 do referido artigo 16.º, 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.” 

Neste contexto, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 3 de março de 2021, foi determinado iniciar 

o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama, procedendo-

se à respetiva publicitação pelo Aviso n.º 3/DAFRHAJ/2021, e concedendo-se o prazo de 30 dias uteis para a 

constituição de interessados e apresentação de contributos.  

 

Decorrido o prazo concedido sem que tivessem sido recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído 

interessados foi o Projeto de Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama aprovado na 

reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 15 de setembro de 2021. 

O Projeto de Revisão 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 publicação do Aviso 

n.º 21087/2021 - Diário da República n.º 218/2021, Série II de 10 de novembro de 2021, não tendo sido 

apresentados quaisquer contributos ou observações. 

De harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.º, n.º 1, alínea g), ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de 

Derrama, foi apreciado na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia … / … / ……, e aprovado pela 

Assembleia Municipal de Serpa, na sessão ordinária realizada no dia … / … / … 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Regulamento aprova as condições e define os critérios vinculativos, gerais e abstratos, para o 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente ao imposto de Derrama. 
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Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação e norma habilitante 

1 — O disposto neste Regulamento abrange o incentivo à atividade económica no Município, tendo em conta 

o volume de negócios das empresas beneficiárias. 

2 — O presente Regulamento tem por norma habilitante a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprova o 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RFALEI). 

 

Artigo 3.º 

Condições gerais de acesso 

As isenções indicadas no presente Regulamento só poderão ser concedidas se os interessados tiverem a sua 

situação tributária e contributiva regularizada, respetivamente perante a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (Segurança Social), bem como a sua situação 

regularizada no que respeita a tributos próprios do Município de Serpa. 

 

Artigo 4.º 

Fiscalização 

Caso a Câmara Municipal de Serpa (CMS) venha a ter conhecimento de factos supervenientes que alterem as 

circunstâncias de atribuição das isenções ou reduções concedidas e que impliquem a caducidade das mesmas, 

dará conhecimento desses factos, mediante transmissão eletrónica de dados, através do Portal das Finanças. 

 

CAPÍTULO II 

Tipologia de isenções e majorações 

Artigo 5.º 

Incentivos à atividade económica 

1- Os 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, 

beneficiam dos seguintes incentivos, relativamente ao lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município de 

Serpa: 

a) Isenção total da taxa da Derrama, por um período de 5 anos, para todos os sujeitos passivos cujo volume de 

negócios no ano anterior não ultrapasse os 150.000€; 

b) Aplicação de uma taxa reduzida de Derrama no valor de 1‰ (1 um por mil), para os mesmos sujeitos 

passivos, nos anos subsequentes. 

2 – A isenção prevista na alínea a), do numero anterior, é aplicável ao imposto de derrama a liquidar nos anos 

seguintes à aprovação do presente Regulamento, bem como, a todos os sujeitos passivos que iniciem a sua 

atividade em ano posterior. 
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3 – De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 16º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais, a isenção 

prevista na alínea a), do n.º 1, pode ser renovada por uma vez, com igual limite temporal. 

 

CAPÍTULO III 

Procedimento 

Artigo 6.º 

Isenções e reduções 

1 — As isenções e reduções previstas no artigo anterior são atribuídas automaticamente e comunicadas pelo 

Município de Serpa, anualmente à AT, até 31 de dezembro, por transmissão eletrónica de dados,  

2 –A isenção prevista no número 2, in fini, do artigo anterior, está dependente da iniciativa dos interessados, 

mediante comunicação à Câmara Municipal do início de atividade, acompanhada dos documentos 

comprovativos. 

Artigo 7.º 

Elementos complementares 

A Câmara Municipal de Serpa poderá solicitar os elementos complementares que considere necessários para 

efeitos de apreciação e admissão dos pedidos de isenção, os quais deverão ser fornecidos pelo interessado no 

prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data de notificação do pedido de elementos, sob pena de 

arquivamento do pedido. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Artigo 8.º 

Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente Regulamento que não 

possam ser solucionadas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e/ou integração de lacunas são 

resolvidas pela Câmara Municipal de Serpa, com observância da legislação em vigor. 

 

Artigo 9.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.» 

 

 

Declaração de Voto do Partido Socialista 

 

A seguir se transcreve a Declaração de Voto apresentada pelo eleito do PS: 

 

Relativamente ao ponto 21 da OT, Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Isenção 

de Derrama, o vereador eleito do Partido Socialista vota contra a proposta de projecto de regulamento, uma 

vez que este não contempla a possibilidade de isenção total, sem condicionantes, da Derrama. 

O Partido Socialista em Serpa tem tradicionalmente defendido a isenção total da Derrama como elemento 
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potenciador e de atratividade do investimento no Concelho. Conscientes de que este não é, de forma alguma, 

o único elemento e nem sequer o principal, mas é um importante sinal inequívoco do interesse da autarquia na 

captação de investimento. 

A criação do regulamento em apreço, poderia contemplar esta hipótese, em adição às apresentadas na 

proposta, deixando em aberto a possibilidade de em sede de Assembleia Municipal ser aprovada uma ou outra 

solução. Deste modo, a proposta apresentada é redutora e resume ao entendimento que a CDU tem sobre esta 

matéria, pelo que o voto do vereador eleito do Partido Socialista é no sentido de rejeitar a proposta. 

 

O Vereador Tomé Panazeite 

 

 

22. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, a Assembleia Municipal, em sua sessão 

realizada no passado dia 16 de setembro de 2021, deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição dos 

encargos relativos à despesa inerente ao Aluguer Operacional de Viatura Elétrica, da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, em função da perceção de novas necessidades e funcionalidades do equipamento, deverá atualizar-

se o valor inicialmente previsto, não só no valor total da despesa inerente do referido aluguer, como também 

na respetiva repartição de encargos nos 48 meses de execução do contrato.  

 

Assim, submetem ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, de acordo com 

as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea 

c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a retificação da deliberação tomada em 16/09/2021, 

para a seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que aos montantes fixados em 2022, 2023, 2024 e 2025, serão acrescidos dos saldos apurados do 

ano que antecede. 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 829,57€ 1.020,37€ 

2022 9.954,84€ 12.244,45€ 

2023 9.954,84€ 12.244,45€ 

2024 9.954,84€ 12.244,45€ 

2025 9.125,27€ 11.224,08€ 

TOTAL 39.850,00€ 49.015,50€ 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, a retificação da 

deliberação proferida na sessão de 16 de setembro de 2021, para a seguinte repartição de encargos, 

respeitante ao aluguer operacional de viatura elétrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Descentralização no âmbito da ação social DL55/2020 de 12 de agosto 

Sobre o assunto supra a dirigente do Gabinete de Ação social emite parecer técnico, em 26 de novembro do 

corrente ano, o qual se passa a transcrever: 

 

“De acordo com as competências previstas no Decreto-Lei 55/2020, de 12 de Agosto, consideram-se 

transferidas para as autarquias locais as competências em matéria de ação social, a partir de 1 de Abril de 

2022, de acordo com o disposto no º4 do artigo 24º do referido decreto-lei, sem prejuízo da comunicação 

prevista no nº 2 do mesmo artigo: “Relativamente ao ano de 2021, os municípios e as entidades intermunicipais 

que não pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-Lei podem fazê-lo mediante 

comunicação desse facto à Direção Geral das Autarquias (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, até 60 dias após publicação, no Diário da República, do despacho previsto no nº3 do artigo 16º e 

das portarias referidas nos artigos 10º e 11º. 

O nº 3 do mesmo artigo, refere ainda que a DGAL, decorridos 30 dias a contar da data de termo da comunicação 

referida, informará o serviço competente da Segurança Social: 

“- De quais os municípios e entidades intermunicipais que não pretendam concretizar a transferência de 

competências em 2021; 

- Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, de quais os municípios e entidades intermunicipais que não 

tenham procedido à comunicação a que se refere o artigo anterior”. 

 

Neste contexto, é emitido o despacho 9817-A/2021 dos Gabinetes do Ministro de Estado e das Finanças, dos 

Secretários de Estado da Descentralização e da Administração Local e da Segurança Social e da Secretária 

de Estado da Ação Social, a 8 de Outubro de 2021, com respetivo mapa de encargos anuais com as 

competências a descentralizar em matéria de ação social e com os montantes anuais a transferir por município 

(em anexo), para pronuncia dos respetivos órgãos deliberativos no espaço de 60 dias. 

 

O anexo ao presente despacho (a que se refere o artigo 16º do DL 55/2020 de 12 de Agosto) atribui como 

encargo anual ao município de Serpa: 7113 euros para subsídios eventuais e 22 441 euros para despesas com 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 829,57€ 1.020,37€ 

2022 9.954,84€ 12.244,45€ 

2023 9.954,84€ 12.244,45€ 

2024 9.954,84€ 12.244,45€ 

2025 9.125,27€ 11.224,08€ 

TOTAL 39.850,00€ 49.015,50€ 
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1 recurso humano, num total de 29554€ (dum total perspetivado de 874072€ para o distrito de Beja). Sobre os 

montantes associados, o município já se havia pronunciado desfavoravelmente junto do Gabinete da Secretária 

de Estado da Ação Social. 

 

Considera, de facto, o município de Serpa não reunir condições para aceitação desta transferência de 

competências durante o ano civil 2021 e até ao prazo disposto no DL 55/2020 pois, da análise efetuada 

observa-se que, nitidamente e face às competências que se pretende transferir (SAAS e subsídios eventuais; 

RSI/NLI) as verbas enunciadas são claramente insuficientes e carecem de fundamentação e projeção. A título 

exemplificativo, as despesas de caráter administrativo, logístico, com consumíveis, softwares, equipamentos, 

viaturas, mobiliários, deslocações, de entre outras diversas e associadas aos processos também não são 

referenciadas. 

É estabelecido o valor anual de 7112,91€ para subsídios eventuais. O subsídio de carácter eventual é atribuído 

para suprir despesas inadiáveis, como é o caso das despesas de saúde, e para contribuir para a compra de 

bens e serviços de primeira necessidade (alimentos, vestuário, despesas com transportes, habitação, de entre 

outros). O subsídio de carácter eventual pode ser atribuído a famílias ou a indivíduos cujo rendimento seja 

inferior ao valor da pensão social. A atribuição deste subsídio de carácter eventual pode ser alargado por igual 

período “sempre que se justifique na sequência da avaliação da situação do indivíduo e da família”. 

Perante os dados apresentados, desconhecemos se a quantia anual perspetivada corresponde a uma 

estimativa rigorosa de custos e poderá fazer face às necessidades, nomeadamente perante o contexto de maior 

depressão económica e social que se vive, face ao atual contexto pandémico, assim como elevada taxa de 

desemprego no nosso território e vulnerabilidade socioeconómica da generalidade da população. 

O território deste concelho é marcado por uma população envelhecida, com elevada taxa de desemprego, 

trabalhos sazonais associados às campanhas agrícolas, elevada presença de públicos de maior 

vulnerabilidade, nomeadamente migrantes e de etnia cigana (apurados 134 agregados familiares residentes de 

etnia cigana no território de Serpa, de acordo com estudo de 2020, no âmbito do projeto ser(pa) + cidadão – 

ser, participar e construir identidades / mediadores municipais interculturais – não estão recenseadas as 

famílias nómadas). 

 

Propõe-se, ainda, o Governo à transferência do montante anual de 22441,16€ para suporte dos custos 

associados a 1 recurso humano a tempo inteiro para desenvolvimento das competências associadas, a saber 

as determinadas nos artigos 10º e 11º do DL 55/2020 de 12 de Agosto, respetivamente serviço de atendimento 

e de acompanhamento social e acordos de inserção. 

De acordo com a alínea 4 do artigo 5º da portaria 63, nas situações em que o S.A.A.S. é desenvolvido 

diretamente pelo ISS, IP, a transferência de recursos para o município ocorre num dos seguintes termos: 

 a) “é transferido para a C.M. a dotação correspondente às remunerações e demais encargos salariais anuais 

com o(s) trabalhadore(s) 

b)  Proceder-se à transição dos trabalhadores nos termos do nº5 do artigo 14º do DL 55/2020, de 12 de Agosto, 

desde que por acordo entre o trabalhador e o ISS, IP e a Câmara Municipal de Serpa 

Refere o nº 1 do artigo 14º do DL 55/2020 “a transferência das competências concretizadas pe lo presente DL 

envolve a transferência para os municípios das dotações inscritas no orçamento do ministério do trabalho, 

https://www.e-konomista.pt/faturas-de-saude-como-validar/
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solidariedade e segurança social correspondentes aos recursos humanos necessários para o exercício das 

competências transferidas, considerando os atualmente aplicados nos serviços e competências 

descentralizados, sem aumento da despesa pública global e nos termos a definir pelas portarias” (as que regem 

o CLDS, o SAAS e os Acordos de Inserção). 

Refere o nº 6 do artigo 14º do DL 55/2020 “sem prejuízo do disposto na alínea f) o artigo 2 da lei 50/2018, de 

16 de agosto, para cada município transita, pelo menos, 1 trabalhador da carreira e com a categoria de técnico 

superior ou a dotação correspondente às respetivas remunerações e encargos salariais anuais.  

Relativamente à afetação do recurso humano, destacar que o município não dispõe, à data, de recurso humano 

para assunção destas tarefas, pelo que, caso o ISSS não transfira o mesmo, de acordo com as condições atrás 

enunciadas, deverá ser aberto concurso para o efeito, ao que acrescerá toda a capacitação e qualificação 

necessárias ao exercício de funções. Além da morosidade do processo, acrescem custos também eles não 

apurados e associados aos processos de recrutamento. formação e capacitação. 

Não é referenciada a afetação de recurso técnico/administrativo, essencial ao volume processual, não se 

entendendo que se assuma que 1 técnico superior seja suficiente ao desenvolvimento das tarefas associadas 

partir do momento em que a competência seja transferida. 

São, ainda, de acordo com informação de 22 de Abril de 2021 (do Gabinete da Secretária de Estado da Ação 

Social), 207 o nº de processos familiares abertos no RSI e 1253 o nº de processos familiares no AAS. Mesmo 

perante a atualidade dos dados, consideramos a afetação de 1 técnico superior manifestamente insuficiente, 

mesmo que se confirmassem e mantivessem o nº de processos enunciados, conforme exposto relativamente 

ao AAS e a todas as outras matérias que o Estado pretende transferir, nomeadamente na área da Habitação. 

Face ao exposto, consideramos a informação reportada insuficiente à análise dos meios e condições para 

prossecução das matérias de ação social que se pretende transferir para este município, requerendo esta 

matéria uma análise mais aprofundada, conjunta e refletida, sendo óbvio que, nas circunstâncias atuais e à 

data, o Município de Serpa não reúne condições para acolhimento desta descentralização de competências, 

nomeadamente com sustentação nas evidências enunciadas.” 

 

 Intervenções 

Esclarece o Sr. Presidente que a Câmara Municipal deverá tomar uma posição contra a descentralização de 

competências reiterando, sempre que possível, essa posição embora tenha conhecimento que, no dia 1 de abril 

de 2022, irá se efetivar esta descentralização. 

 

Refere o Vereador Tomé Panazeite que esta descentralização deverá ser tomada o quanto antes de forma a 

não atrasar a situação. Refere ainda que tem conhecimento que as autarquias que já assumiram a 

descentralização estão com resultados positivos.  

 

O Sr. Presidente informa que a Câmara já está a trabalhar na transferência de competências nomeadamente 

na área da educação. Informa também que, na reunião tida com a Direção Geral da Educação foram informados 

que para a Câmara Municipal iriam ser transferidos cento e poucos funcionários, atualmente sem seguros, e 

que seria a própria autarquia a ter que assegurar o pagamento desses mesmos seguros, o que implica à partida 

direcionar verbas do orçamento para esse fim, mas que os mesmos serão acautelados. 
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Manifesta o Vereador Tomé Panazeite a compreensão das dificuldades, mas acredita que, se a 

descentralização de competências tivesse sido aceite logo de início, os assuntos já estariam a ser trabalhados 

de outra forma. 

 

O Sr. Presidente sobre esta questão reitera a informação de que, por exemplo, os seguros dos trabalhadores 

serão oportunamente acautelados, mas que é importante a manifestação da nossa opinião. 

 

Sobre o mesmo assunto intervém a Vereadora Odete Borralho informando que a Câmara Municipal de Serpa 

já emitiu duas Pronúncias sobre as propostas apresentadas pelo governo achando que falta regulamentar a 

área social nos termos dos acordos de inserção, por exemplo, uma vez que este assunto deixará de estar na 

Segurança Social para ser transferido para as autarquias. Desde já, refere a Vereadora, que estes assuntos 

específicos implicam um conhecimento técnico e que o governo apenas irá transferir as verbas que atualmente 

estão a ser transferidas não abrangendo, por exemplo, a formação de técnicos para novos assuntos que 

passarão para a competência das autarquias. Mais refere que, houve uma minoria de municípios que aceitou 

a transferência de competências na área da educação e ação social. Alude ainda que, haverão desigualdades 

em termos de condições de trabalhadores e para que não se agrave mais as situações terá, mais uma vez, que 

ir buscar verba ao seu orçamento. 

 

Intervém o Sr. Presidente dando o exemplo da área da Proteção Civil que foi transferida para competência da 

autarquia e que, até à data de hoje, ainda não recebeu qualquer verba. 

 

O Vereador Tomé Panazeite refere que essas preocupações poderiam ter sido diluídas desde que tivessem 

sido aceites no início do processo pois existiria um período de tempo para sanar essas situações. Desta forma, 

ao não vindo a aceitar as competências vão-se arrastar situações que poderiam ter sido oportunamente 

resolvidas. Quanto ao número de municípios que não aceitaram a transferência de competências considera o 

Vereador Tomé Panazeite que não foram assim tão poucos, uma vez que os municípios do PS em Portugal 

são alguns e que todos aceitaram de uma forma geral. 

 

A Vereadora Odete Borralho reitera, mais uma vez, que a Câmara já realizou duas Pronúncias dirigidas ao 

Ministério da Educação sobre os problemas detetados e que, até hoje, ainda não houve resposta. Segundo a 

Vereadora isto quer dizer que o governo não tem agido de boa fé com os municípios uma vez que não existem 

diálogos.  

 

Intercede o Sr. Presidente referindo que as dificuldades que esta autarquia encontra não são diferentes das 

outras autarquias. 

 

Esclarece o Vereador Tomé Panazeite que o mesmo defende a partilha de informação entre autarquias. 
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Para finalizar, a Vereadora Ana Cristina Moisão é da opinião que o tema da descentralização de competências 

é um tema muito sensível e que não é de todo fácil para as autarquias. E uma vez que não tem a mínima 

confiança no governo PS, e tendo em conta o que a Vereadora Odete informou sobre a inexistência de 

regulamentação, espera que os municípios consigam concretizar o melhor desempenho nesta matéria. 

 

 Deliberação  

Em conformidade com o parecer técnico, acima exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com quatro votos a favor dos eleitos da CDU, um voto contra do eleito PS e uma abstenção do eleito do 

CHEGA, propor que a Assembleia Municipal delibere, rejeitar a assunção em 2021 e até ao prazo 

disposto no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, das competências transferidas em matéria de ação 

social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Resumo Diário de Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 237, referente ao dia 20 de 

dezembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.119 760,34€ (dois milhões, cento e dezanove mil, 

setecentos e sessenta euros e trinta e quatro cêntimos) e 54.626,60€ (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte 

e seis euros e sessenta cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, intervém o Vereador Tomé Panazeite questionando se já não 

existe Pulo do Lobo, uma vez que foi confrontado por uns casais que foram de visita ao local e embateram com 

uma vedação que interdita a passagem. Refere ainda que, o nosso legado histórico sempre nos permitiu chegar 

ao Pulo de Lobo e talvez, por isso, devesse existir a proibição de passagem apenas na escadaria permitindo 

assim o acesso a outros locais. Neste seguimento, pergunta o Vereador se será possível melhorar a vedação. 

Outra situação que aponta o Vereador Tomé Panazeite foi uma reunião tida com o Comandante do Territorial 

Beja, de Moura e do Posto de Serpa onde foram abordados vários assuntos, como o Posto de Ficalho que está 

a precisar de melhorias e que a Junta de Vila Verde de Ficalho já se prontificou a ajudar. Para além das questões 

físicas do edifício surge a questão das viaturas que estão a ocupar o pouco espaço existente. Neste seguimento, 

questiona o Sr. Vereador se existe alguma possibilidade da autarquia ajudar criando um espaço de recolha de 

viaturas para aquelas que estão estacionadas no posto e para as outras que estão abandonadas na via pública.  

Outra situação que enumera é o espaço inexistente para estacionamento das viaturas da GNR perguntando se 

é possível criar estacionamentos nos passeios junto ao Posto. Informa ainda que, a criação de rampas é outra 

situação necessária e que à partida a Junta de Freguesia de V. V. de Ficalho está inteiramente disponível para 

ajudar. 

Mediante o exposto, pergunta o Vereador sobre a abertura da autarquia para auxiliar nesta recuperação. 

 

Responde o Sr. Presidente transmitindo que tem conhecimento que na Zona do Pulo do Lobo as pessoas 

circulavam na obra, sem segurança, daí ter-se criado essa zona de proteção, contudo, poderá solicitar-se ao 

gabinete técnico que estude outra possibilidade de contornar a situação. 
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Relativamente à colaboração com a GNR o Vereador Carlos Alves informa que teve uma reunião, há pouco 

tempo, com o Comandante Territorial de Beja e que nunca ninguém falou no Posto de V.V. Ficalho. Refere 

ainda que, o Sr. Presidente também falou com os representantes do Posto de Serpa e manifestou 

disponibilidade para colaborar no que for necessário. Lamenta, contudo, o Sr. Vereador quando as 

necessidades não são manifestadas nos sítios próprios. Expõe ainda a sua indignação uma vez que já 

manifestou a disponibilidade da CMS numa deslocação com a GNR a vários sítios, nomeadamente a Brinches, 

não existindo até à data de hoje qualquer pedido formal da parte da GNR. 

 

Intervém o Vereador Tomé Panazeite salientando que foi ele quem pediu a reunião ao Comando Territorial de 

Beja no sentido de saber as dificuldades da entidade. Refere ainda que, apenas mencionou as dificuldades que 

a GNR expôs e não o que a GNR pediu para transmitir. Segundo o Vereador ninguém está a criticar a postura 

da Câmara Municipal de Serpa, mas, relativamente aos postos que estão a ser utilizados, apenas está a tentar 

sensibilizar a autarquia para criar ou melhorar condições aos militares e, por conseguinte, à Força de 

Segurança. Esclarece ainda que, apenas houve uma intenção de resolver alguns problemas sem melindrar a 

CMS e a GNR e que há que juntar esforços e esta foi apenas a intenção.  

 

De seguida, informa o Sr. Presidente que sobre os Postos de Ficalho e Brinches já foram assuntos falados 

anteriormente e que a questão sobre os carros abandonados na via pública ter-se-á que analisar, reiterando 

sempre a disponibilidade da autarquia para trabalhar, mas acautelando, o facto de, que é necessário que 

cheguem as propostas e preocupações. 

 

Seguem-se as felicitações da Vereadora Ana Cristina Moisão pelo facto de o Sr. Presidente estar disponível 

para ouvir todos. Refere ainda que, embora tenha sido tornado público informa que foi convidada pelo André 

Ventura (CHEGA) para ser cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Beja nas próximas legislativas, não estando, 

por isso, o seu cargo aqui em causa como Vereadora. 

De seguida, questiona a Vereadora se a autarquia tem atribuição de bolsas de estudos; quais são os critérios 

de escolha dos profissionais das Atividades Extracurriculares (AEC); o porquê de não existirem técnicos 

profissionais nas aulas de expressão dramática e finalmente, solicita o ponto de situação do processo do Pulo 

do Lobo. Mais questiona sobre o comunicado que a autarquia emitiu sobre a retirada dos contentores e se 

acham que será a melhor situação. Mais refere que, a situação da Nora é lamentável e pergunta se não há 

possibilidade de se contratar um artesão para recuperação da mesma. Para finalizar, pergunta ao Sr. Presidente 

como correu a ultima reunião com a Associação Humanitária dos Bombeiros e qual a posição do executivo 

relativamente ao levantamento dos carris e os valores que estão associados. 

 

Sobre a primeira questão informa o Sr. Presidente que, a obra do Pulo do Lobo é uma situação que está a 

aguardar parecer de uma entidade externa, mais especificamente de um Gabinete de Advogados, uma vez que 

existe um problema grave com a empresa. Sobre a reunião tida com os Bombeiros o Sr. Presidente informa 

que foram abordadas questões ligadas aos apoios no âmbito do protocolo, comparticipados através de 

aquisições de material, viaturas, entre outras; o preço dos combustíveis e as dificuldades que existem em 

arranjar recursos humanos e cujos incentivos por parte da autarquia já foram vistos em protocolo através da 

isenção do IMI, da água, isenção nos equipamentos da câmara, entre outros. 

Sobre o Ramal de Moura o Sr. Presidente informa que tem uma proposta de protocolo enviado pela Empresa 

Infraestruturas de Portugal e que se encontra a ser analisada. O Sr. Presidente considera que foi um erro 
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abandonar o transporte ferroviário uma vez que é menos poluente e mais seguro. Caso se avance para uma 

ciclovia desistir-se-á da possibilidade da ferrovia. Neste momento, e segundo o Presidente, resta tentar estudar 

a possibilidade de manter os carris com a possibilidade de haver ciclovia ficando um pouco dependente do que 

os municípios de Moura e Beja vão fazer. Em termos de valores vamos pedir aos serviços para analisarem a 

situação. 

 

Segue-se a intervenção da Vereadora Odete Borralho que considerando que as bolsas de estudo são para o 

ensino superior, que a escola é obrigatória até ao 12º ano, todos devem ser apoiados por questões de 

universalidade do ensino. Todavia, e tendo em consideração o investimento cada vez menor do governo, refere 

a Vereadora que existe no programa eleitoral da CDU uma proposta de apoio a jovens para o ensino superior 

a qual ainda está a ser trabalhada. Considera ainda que, se as autarquias fizessem aquilo que ao Estado lhe 

compete então, iriam existir mais diferenças entre as pessoas. Para colmatar esta questão, a Vereadora é da 

opinião que o governo é que deverá criar regras para definir bolsas a nível nacional. 

Relativamente às Atividades Extracurriculares (AEC) a Vereadora Odete informa que estas são geridas pelos 

Agrupamentos de Escolas, pelo que, só a partir de abril serão responsabilidade das autarquias. Mais esclarece 

que as Direções das Escolas deixaram de colocar professores e contrataram uma empresa que administra as 

Atividades sabendo, por sua vez, que empresa está, atualmente, com dificuldades em contratar professores. A 

Associação de Pias já manifestou essa preocupação e a Câmara já manifestou esta posição no Conselho Geral 

não devendo a escola deixar a gestão das Atividades.  

Relativamente à Nora, a Vereadora Odete Borralho considera que deve existir um trabalho de parceria com a 

Direção Geral da Cultura até porque existem outras situações que deverão ser intervencionadas como é o caso 

da Torre de Menagem e do perímetro das muralhas.  

 

Refere ainda o Sr. Presidente que as muralhas são da competência da Direção Regional de Cultura, que não 

dispõe de meios financeiros para intervir nas mesmas.  

 

Sobre a questão da retirada dos contentores o Vereador Francisco Godinho esclarece que, não serão afetadas 

todas as zonas fora do perímetro urbano, mas os contentores isolados. 

 

A titulo informativo, o Sr. Presidente transmite que, relativamente à pandemia, estamos num nível de risco 

moderado e que os números fornecidos não estão totalmente corretos, porque os serviços de saúde não estão 

a retirar as altas médicas. 

 

Para concluir o Vereador Tomé Panazeite manifestou a indignação da Vereadora Paula Pais por a realização 

da Reunião de Câmara ter sido nesta data de 21 de dezembro. 

  

O Sr. Presidente referiu a necessidade da reunião da Câmara ser no dia 21 de dezembro, para respeitar o 

prazo necessário à convocação da Assembleia Municipal, até final de dezembro e à qual terão que ser 

submetidas deliberações desta reunião da Câmara, acrescentando já ter falado com a Sr.ª Vereadora Paula 

Pais e que compreendia a posição da Sr.ª Vereadora. ------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

 

 Periodicidade das reuniões de Câmara Municipal para 2022 

 Impostos e Taxas Municipais para 2022 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa Municipal 

dos Direitos de Passagem 

 Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 138 K de Pias, para 

arranque e plantação e olival. Requerente: Vitor Tristão, Unipessoal, lda.. 

 Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua Luís de Camões nºs 24 e 26, 

em Pias - Requerente: José Rafael Moita Coelho 

 Pedido de licenciamento de uma operação de loteamento na Rua Quirino Mealha e Rua de Paimogo 

em Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

 Parecer sobre constituição de prédios rústicos, nas freguesias de Pias, Brinches e União de Freguesias 

de Serpa - Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Reconhecimento de nome de rua (Rua da Zurreira, em Pias)  

 Anúncio 105695/2021 – Direito de preferência do prédio no Largo dos Condes de Ficalho nºs 16 e 18 

em Serpa – Requerente: Carmo Afonso 

 Anúncio 105704/2021 – Direto de preferência do prédio no Largo dos Condes de Ficalho s/n, em Serpa 

– Requerente: Carmo Afonso 

 Plano Estratégico de Médio Prazo para a diminuição de Perdas de Água nos Sistemas de 

Abastecimento Público do Concelho de Serpa 

 Proposta de Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

 Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Associação Futebol de Beja e a Câmara Municipal de 

Serpa 

 Proposta de apoio no âmbito de combate à pandemia Covid 19 – Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Serpa 

 Pedido de apoio financeiro - Sociedade Recreativa1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho 

 Proposta de prorrogação de prazo para o projeto Fortours 

 Proposta de prorrogação do prazo de vigência do Protocolo com a Associação Aldeia Nova  

 Distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão 

 Proposta de venda de cd no Museu do Cante 

 Eleição da Assembleia da República – Locais para afixação de propaganda eleitoral 

 Pedido de isenção de IMT – Requerente: João António Malveiro Revez 

 Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Isenção de Derrama 

 Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

 Descentralização no âmbito da ação social DL55/2020 de 12 agosto 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h02m 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 

Gertrudes de Fátima Fialho Valente, 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    Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
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Anexos da Ata n.º 26/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata 

Reunião de 21 de dezembro de 2021 
 

 

 

ANEXO 1 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio 138 K de Pias, para 

arranque e plantação de olival. Requerente: Vitor Tristão, Unipessoal, Lda. 

 

ANEXO2– Plano Estratégico de Médio Prazo para a diminuição de Perdas de Água nos Sistemas de 

Abastecimento Público do Concelho de Serpa 

 

 

 

 

 


