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ATA N.º 28/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 14 DE 

DEZEMBRO DE 2022 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniu extraordinariamente o Órgão Executivo, no dia 14 de 

dezembro de 2022, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 41.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 4.º do Regimento. ----------------------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea 
o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os 
seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Impostos municipais – Determinação de taxas para 2023 

2. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade e Quarta Alteração ao Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa de 2022 

3. Empreitada de alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo (Parque de Campismo de 

Serpa) – Revogação da decisão de contratar 

4. Pedido de isenção de taxas municipais – Requerente: Villa Marugo, Ldª 

5. Período de intervenção do público 

 

ORDEM DO DIA 
 

1. IMPOSTOS MUNICIPAIS – DETERMINAÇÃO DE TAXAS PARA 2023 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão Financeira, Dr. Rui Costa, 

datada de 6 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 
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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 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 

suprarreferida (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. 
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Dados estatísticos: 

Evolução da Receita IMI 2016 - 2021 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

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€ 

2021 838 988,24€ 66 658,96€ 772 329,28€ 

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

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

Prédios Urbanos 2021 

 
Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção 
total) 

3072 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11634   

  Até 99,99 9050 

100,00 a 199,99 1744 

200,00 a 299,99 619 

300,00 a 399,99 116 

400,00 a 499,99 51 

500,00 a 599,99 14 

600,00 a 699,99 14 

700,00 a 799,99 2 

800,00 a 899,99 4 

900,00 a 999,99 7 

1 000,00 a 1999,99 9 

2 000,00 a 2999,99 4 

Total Prédios urbanos 14706   

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

 

Prédios Rústicos 2021 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção 
total) 

4791  --------   -------- 

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


                                                             Ata n.º 28 – 14/12 

 
 

2022 

 

 5 

Total prédios rústicos não isentos 14463     

  0 a 0,99 10198 

1 a 4,99 3203 

5 a 99,99 1015 

100 a 199,99 33 

200 a 299,99 7 

300 a 399,99 5 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19254     

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

 

1.2. Apoio ao Movimento Associativo 

Pela Informação Interna 15841/2022, 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”. 

 

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;  
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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: 

Derrama (Receita 

Liquida) 

 

2021 2020 2019 2018 2017 

99 157,58€ 80 505,25€ 102 967,53€ 170 206,57€ 142 239,81€ 

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

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

 

 

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. 

 

 

 

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

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita TMDP – Ano 2019, 2020 e 2021 

Ano Exercício Total 

2019 3 726,89€ 

2020 6 503,55€ 

2021 4 812,59€ 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2020, 2021 e 2022 

Município 2020 2021 2022 

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 
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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; 

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 apresenta 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 
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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 2023, 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”. 

 

Propõe-se para o ano de 2023:  

 

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

seja superior a 150.000 euros; 

 - a aplicação de uma taxa reduzida de derrama, no valor de 1 %0 (um por mil) para os 

mesmos sujeitos passivos, nos anos subsequentes.  

 

 

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.  
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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 2023, 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.» 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para referir que, no essencial, não há alterações 

relativamente à proposta do ano passado, apenas em relação à derrama, é proposta a aplicação de uma 

taxa reduzida de derrama, no valor de 1 %0 (um por mil) para os mesmos sujeitos passivos, nos anos 

subsequentes.  

 

Interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que, em relação à derrama, os eleitos do Partido 

Socialista têm mantido a proposta de isenção total, por considerarem que seria uma mais valia para as 

empresas e para o concelho.  
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Relativamente à participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), 

continuam a insistir nos 3%, principalmente com o atual aumento do custo de bens essenciais, como a 

energia, seria uma forma de apoiar os munícipes.  

No que se refere à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, ao contrário do que foi decidido no ano 

passado, considera que deveria existir uma alteração nesta taxa, também pelo facto de termos uma 

brutal carência nesta área no nosso concelho e isso poderia ser um incentivo para a fixação dessas 

empresas.  

Quanto ao Imposto Municipal sobre Imóveis informa que os eleitos do PS irão votar contra, por 

defenderem que deveria ser incluído o IMI Familiar, pois já muitos municípios aderiram e seria um 

rendimento acrescido para as famílias, numa altura em que mais precisam. ------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão começou por dizer que, em relação ao Imposto Municipal sobre Imóveis, 

embora já esteja na taxa mínima, irá votar contra a proposta apresentada, como forma de protesto, 

manifestando-se totalmente contra este imposto e também por discordar da isenção atribuída aos 

partidos políticos, o que considera totalmente descabido.  

Considera que este imposto deveria contribuir para melhorar a sustentabilidade das cidades, renovar as 

infraestruturas básicos, entre outras situações e não tributar de forma excessiva os terrenos para 

habitação.  

Em relação à proposta de 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, pergunta qual o motivo de ser apenas sobre um único edifício, qual foi o critério 

adotado e porquê apenas 50%. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente refere que aceita a posição manifestada, mas lembra que se trata de uma legislação 

nacional e na Assembleia da República é que se podem apresentar as propostas de alteração, pois na 

autarquia temos que nos sujeitar àquilo que é a legislação nacional.  

Em relação à questão sobre o movimento associativo, refere que a realidade no nosso concelho, é a 

existência de uma grande maioria das associações sem edifício próprio, funcionando a sua sede em 

instalações cedidas pela autarquia e nesta proposta não estão incluídas as IPSS, uma vez que elas já 

estão isentas por legislação nacional.  

Quanto à definição de 50%, é uma forma de levar as associações a fazerem algum esforço e terem a 

noção do custo que é imposto à generalidade das pessoas, pois a autarquia já apoia com cedência de 

instalações, para a maior parte delas, com pagamento de eletricidade, luz, cedência de transporte, para 

além dos subsídios anuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para, em relação à Derrama, informar que vai votar 

contra a proposta, por discordar com o valor apresentado, que lhe parece insuficiente, pois deve ser 

dada mais atenção às pequenas e médias empresas do concelho e a sua importância na criação de 

postos de trabalho.  

Questionou ainda sobre os dados estatísticos que foram apresentados, nomeadamente a diferença de 

valores entre 2018 e 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente respondeu que os dados estatísticos foram recolhidos do portal da Autoridade 

Tributária e a diferença poderá estar relacionada com a situação pandémica verificada nesse período de 

tempo, o que levou a uma diminuição significativa do lucro das empresas. --------------------------------------- 

 

Sobre a participação variável no IRS, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que, após as pesquisas que 

efetuou, concluiu que as autarquias da CDU, na sua maioria, apresentam sempre a retenção máxima, 

por considerarem que esse valor ajuda os mais desfavorecidos e impulsiona a justiça social, mas na sua 

opinião, serve para ajudar os mesmos de sempre.  

Gostaria de saber qual o valor recebido do IRS tributado aos munícipes no ano anterior. 

Pergunta ainda qual foi a evolução da receita da Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP), entre 

2020 e 2021 e informa que, na votação desta taxa irá abster-se. ----------------------------------------------------- 

 

Relativamente à receita de IRS para o município, respeitante ao ano anterior, o Sr. Presidente informa 

que não tem presente essa informação, mas que irá obtê-la junto dos serviços e posteriormente enviará 

essa informação. Já no que respeita à evolução verificada nos valores da TMDP, informa que não dispõe 

de informação que lhe permita formar conclusões sobre a razão da alteração verificada de ano para ano, 

mas que irá também obter essa informação e informar posteriormente.  

Ainda em relação às questões abordadas pelos Vereadores do PS, diz que não concorda com o principio 

da isenção total de derrama, entendendo, no entanto, que a isenção de derrama poderá ser utilizada 

para discriminar positivamente as empresas que desenvolvem atividades relevantes para o concelho, 

nomeadamente as dedicadas aos nossos produtos mais emblemáticos do nosso concelho.  

Sobre a devolução do IRS, diz que as taxas de IRS são taxas progressivas, para que, aqueles que mais 

ganham, participem mais nas despesas, como determina a nossa Constituição, pelo que a aplicação da 

possibilidade defendida pelo Partido Socialista contraria a progressividade das taxas de IRS, fazendo 

com que os que mais ganham, mais IRS recebam devolvido.  

Em relação à TMDP, diz que não teriam oposição à não aplicação da taxa, se isso se refletisse 

diretamente no valor dos serviços a suportar pelos munícipes, mas a realidade é que só iria beneficiar as 

empresas prestadoras deste serviço e não seria dessa forma que se incentivava a fixação de pessoas no 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que o poder local está sempre à espera que o poder central legisle, 

mas na sua opinião, naquilo que lhe é possível, deve atuar e arranjar mecanismos de ajudar as pessoas, 

para que, aqueles que ganham pouco, passem a ganhar mais e nessa perspetiva, o PS sempre defendeu 

a diminuição da taxa de comparticipação no IRS. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a justiça social se faz também motivando as pessoas a melhorar as suas 

condições de vida, não é apenas dando dinheiro que se consegue justiça social. --------------------------------- 
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 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 e três votos 

contra dos eleitos do PS e 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.   

 

 

2.DERRAMA 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três 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 aplicação de uma taxa reduzida de derrama, no valor de 1%0 (um por mil) para os mesmos 

sujeitos passivos, nos anos subsequentes. 
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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 três votos 

contra dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta do valor 

da participação variável no IRS de 5%  

 

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

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

a abstenção do CHEGA, propor à Assembleia Municipal, que seja aprovada, para o ano de 2023, 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. 

 

 

2. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade e Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal 

do Município de Serpa de 2022 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

Assessoria Jurídica e Fiscalização, Dr. Rui Costa, datada de 7 do corrente mês de dezembro, que se 

transcreve:  

 

«De acordo com o disposto no artigo 159º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são suplementos remuneratórios, “os acréscimos 

remuneratórios devidos pelo exercício de funções em postos de trabalho que apresentam condições mais 

exigentes relativamente a outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas 

carreira e categoria.” 

Acrescenta o n.º 6, do mesmo dispositivo que “os suplementos remuneratórios são criados por lei, 

podendo ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho”. 

Apesar da previsão legal (de resto muito anterior à citada LTFP), apenas pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 (LOE2021), foi finalmente assegurado o 

pagamento do Suplemento de Penosidade e Insalubridade no ano de 2021, e, ainda assim, em 

condições que ficam muito aquém das legitimas expectativas dos trabalhadores. 

Considerando o carácter, por natureza transitório, da Lei de Orçamento de Estado, foi finalmente 

aprovado e publicado o Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro, que procedeu “à fixação de um 

suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 

insalubridade (…)” 

Assim, determina o respetivo artigo 2º, que “o suplemento de penosidade e insalubridade previsto no 

presente decreto-lei aplica-se aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional 

que desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, 

higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, exumações, transladações, cremação, 

abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de canis e recolha de cadáveres animais, bem como de 

asfaltamento de rodovias, de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da 
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probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de 

saúde”. 

Por comparação com o artigo 24º, da citada LOE2021, verifica-se um alargamento do âmbito de 

aplicação, passando a contemplar igualmente os trabalhadores que desempenhem funções nas áreas de 

“limpeza de canis e recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias”. 

 O suplemento é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja reconhecido um 

nível de insalubridade ou penosidade baixo, médio ou alto, sendo o seu valor diário abonado nos 

seguintes termos: 

a) Nível baixo de insalubridade ou penosidade: € 3,36; 

b) Nível médio de insalubridade ou penosidade: € 4,09; 

c) Nível alto de insalubridade ou penosidade: € 4,99 ou 15 % da remuneração base diária, sendo 

abonado o que corresponda ao valor superior. 

Ainda de acordo com o artigo 3º, do citado Decreto-Lei n.º 93/2021, “nas autarquias locais a 

competência para definir quais as funções que efetivamente preenchem os requisitos de penosidade e 

insalubridade, bem como o seu nível, pertence ao órgão executivo, sob proposta financeiramente 

sustentada do respetivo presidente da câmara municipal (…)” 

A referida proposta é precedida da audição dos representantes dos trabalhadores e de parecer 

fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho, devendo indicar, expressamente, a 

qualificação do nível de insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto. 

Considerando que no ano de 2021 se solicitou à empresa Interprev- Segurança, Higiene e Saúde, Lda., a 

avaliação de riscos profissionais dos postos de trabalho associados bem como a emissão de Parecer 

sobre o nível de penosidade e insalubridade; 

Junta: Doc. 1 – Parecer da Interprev. 

E que sobre estes documentos se pronunciaram, posteriormente, as técnicas municipais de Segurança e 

Saúde no Trabalho; 

Junta: Doc. 2 – Parecer das Técnicas Municipais. 

Bem como os representantes dos trabalhadores, mais concretamente o STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional. 

Junta: Doc. 3 – Parecer do STAL. 

Verifica-se em 2022, a necessidade de proceder a idêntica avaliação, circunscrita ao alargamento de 

âmbito verificado no Decreto-Lei n.º 93/2021, ou seja, relativamente aos trabalhadores que 

desempenhem funções nas áreas de “limpeza de canis e recolha de cadáveres animais, bem como de 

asfaltamento de rodovias”. Não havendo Canil Municipal, sob a direta responsabilidade do Município de 

Serpa, resta avaliar os postos de trabalho onde se executem trabalhos de “asfaltamento de rodovias”. 

Para o efeito foi elaborado o “Relatório n.º 4/2022 – Avaliação de Riscos Profissionais, Área de 

Asfaltamento de Rodovias”, do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, subscrito pela Técnica 

Superior Cristina Paixão que se remeteu a parecer dos Representantes dos Trabalhadores na Área de 

Saúde e Segurança no Trabalho (SST), conforme disposto no artigo 18º, da Lei n.º 102/2009, conjugado 

com o n.º 4, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 93/2021. 

Junta: Doc. 4 – Relatório n.º 4/2022 

Da apreciação dos documentos indicados resulta a conclusão unânime de atribuição do nível mais alto 

de penosidade e insalubridade aos trabalhadores dos Município de Serpa que exercem as funções 
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previstas no Decreto Lei n.º 93/2021. Tal já resultava da avaliação efetuada em 2021, relativamente aos 

seguintes postos de trabalho: 

- Cantoneiro de limpeza urbana (22); 

- Cantoneiro de recolha de RSU (11); 

- Motorista de Pesados para Recolha de RSU (5); 

- Pedreiro de Saneamento (4); 

- Coveiro (3+1); 

- Tratorista - Limpeza de Fossas (1); 

- Motorista de Pesados (1) 

E resulta idêntica conclusão relativamente aos postos de trabalho que comportam funções na área do 

asfaltamento de vias, a saber: 

a) Operador de Central de Asfalto (1); 

b) Motorista de Pesados (Asfaltamento) (1); 

c) Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (Asfaltamento) (5); 

d) Cantoneiros (Asfaltamento) (7). 

Importa esclarecer que, relativamente a estes postos de trabalho não será devido o Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade todos os dias de trabalho, mas apenas nos dias que os trabalhadores se 

encontrem efetivamente a desenvolver atividade no âmbito asfaltamento de vias. 

Do exposto resulta um encargo financeiro previsível para 2022, de 62 954,24€, conforme melhor 

discriminado no documento que se junta em Anexo I;  

Neste sentido, importa referir, que aquando da elaboração do Orçamento Municipal de 2022, foi desde 

logo contemplada a verba previsivelmente necessária para fazer face ao pagamento do Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade, considerando os termos do citado Decreto-Lei n.º 93/2021, publicado no 

dia 9 de novembro de 2021. 

No mesmo sentido, considerando que de acordo com o n.º 3, do artigo 3º do mesmo diploma, a 

deliberação da Câmara Municipal produz sempre efeitos a 1 de janeiro do ano a que reporta, o 

Município tem vindo a assegurar mensalmente o pagamento do Suplemento devido, sendo o encargo 

total até novembro de 2022 no valor de 56 541,69€, pelo que se junta a necessária informação de 

cabimento no valor remanescente de 6 412,55€, em Anexo II. 

Por ultimo, determinando o n.º 1, do artigo 3º, a necessidade de identificar “anualmente, no mapa de 

pessoal, os postos de trabalho da carreira geral de assistente operacional cuja caracterização implica o 

exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade”, importa proceder à Quarta Alteração 

ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022, circunscrita ao respetivo Anexo I – Conteúdos 

Funcionais, de forma a contemplar o nível de risco, em função das atividades desenvolvidas. 

Junta: Doc. 5 – Alteração ao Anexo I, do Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

 

Isto posto, propõe-se: 

- Que seja aprovada pela Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do disposto no artigo 3º, do Decreto-Lei 

n.º 93/2021, de 9 de novembro de 2021, a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade a 

62 trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional, cujos postos de trabalho se enquadram 

nas áreas funcionais expressamente identificadas no citado dispositivo legal; 
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- Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, a todos os trabalhadores 

abrangidos, conforme resulta das Avaliações e Pareceres acima referenciados; 

- Que o valor do Suplemento por cada dia de trabalho efetivamente prestado seja de 4,99€ ou 15% da 

remuneração base diária, sendo abonado o que corresponda ao valor superior; 

- Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 01 de janeiro 

de 2022. 

- Que seja aprovado e autorizado o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, a atribuir aos trabalhadores no ano de 2022, até ao montante de 62 954,24€, conforme 

Quadro de Encargos (Anexo I) e Informação de Cabimento com o n.º sequencial 16582 (Anexo II). 

- Que nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, 

do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, seja remetida a apreciação da Assembleia Municipal de 

Serpa a Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022, circunscrita ao respetivo 

Anexo I – Conteúdos Funcionais, de forma a contemplar o nível de risco, em função das atividades 

desenvolvidas.» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou qual a razão de só agora se ter 

implementado este suplemento, que foi aprovado em 31 de dezembro de 2020.  

 

O Sr. Presidente disse que a Câmara deliberou atempadamente sobre o suplemento, estando em causa 

apenas as atividades, que não foram abrangidas nessa altura, nomeadamente os trabalhadores do 

asfalto, devendo-se o atraso relativamente a estes ao fato de não ter havido condições de se fazer essa 

avaliação e agora será aplicado com efeitos retroativos, pelo que, os trabalhadores não serão 

prejudicados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

- Aprovar, ao abrigo do disposto no artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro de 2021, 

a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade a 62 trabalhadores da carreira geral de 

Assistente Operacional, cujos postos de trabalho se enquadram nas áreas funcionais expressamente 

identificadas no citado dispositivo legal; 

- Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, a todos os 

trabalhadores abrangidos, conforme resulta das Avaliações e Pareceres acima referenciados; 

- Que o valor do Suplemento por cada dia de trabalho efetivamente prestado seja de 4,99€ ou 15% da 

remuneração base diária, sendo abonado o que corresponda ao valor superior; 

- Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 01 de 

janeiro de 2022. 

- Que seja aprovado e autorizado o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, a atribuir aos trabalhadores no ano de 2022, até ao montante de 62 954,24€, conforme 

Quadro de Encargos (Anexo I) e Informação de Cabimento com o n.º sequencial 16582 (Anexo II). 
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Foi ainda deliberado, por maioria, com quatro votos a favor da CDU e três abstenções do PS e CHEGA, 

nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submeter à apreciação da Assembleia Municipal de 

Serpa, a Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022, circunscrita ao 

respetivo “Anexo I – Conteúdos Funcionais”, de forma a contemplar o nível de risco, em função das 

atividades desenvolvidas. 

 

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

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Empreitada de alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo (Parque de Campismo de Serpa) 

– Revogação da decisão de contratar 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 6 do corrente 

mês de dezembro, refere que, após deliberação do Órgão Executivo proferida em 26/10/2022, 

procedeu-se à abertura do Concurso Público, de acordo com o estipulado no artº 19º, nº 1, alínea b) do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, alterado, aditado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redação, para a Empreitada 

de Alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo (Parque de Campismo de Serpa). 

O concurso foi publicado no Diário da República nº 211, II Série, sob o Anúncio nº 13969, de 2 de 

novembro, tendo como prazo para a apresentação de propostas 24 dias de calendário.  

O prazo terminou no passado dia 25 de novembro, com o interesse de 15 potenciais concorrentes, no 

entanto, sem que houvesse apresentação de nenhuma proposta, ficando, portanto, o concurso deserto. 

Face ao exposto, e considerando que a competência é do Órgão Executivo, nos termos do artigo 18º, nº 

1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, remete-se a presente informação para, nos termos 

do artº 79º, nº 1, alínea a) do CCP, determinar a não adjudicação e consequente revogação da decisão 

de contratar, de acordo com o estipulado no artº 80º, nº 1, da mesma disposição legal, no 

procedimento acima identificado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 

artº 79º, nº 1, alínea a) e artº 80º, nº 1, do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, não proceder à 

adjudicação e revogar a decisão de contratar, no que se refere à empreitada de alteração da Área de 

Serviço de Autocaravanismo (Parque de Campismo de Serpa). ----------------------------------------------------- 
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4. Pedido de isenção de taxas municipais – Requerente: Villa Marugo, Ldª 

Em informação datada de 5 do corrente mês de dezembro, a Chefe da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, Arqª Ana Franco, refere que, tendo por base o disposto no artigo 8º  n.º4, 

do Regulamento de taxas e outras receitas municipais “Poderão ser concedidas isenções e reduções 

sobre as taxas devidas pela realização de operações urbanísticas e realização de infraestruturas 

urbanísticas ou beneficiar de uma redução de 50 % por deliberação fundamentada da Câmara 

Municipal, quando requerida ou oficiosamente”. 

Neste âmbito, os requerentes Ugo Uberti Foppa e Maryann Voli, veem na qualidade de proprietários e 

promotores do empreendimento turístico em espaço rural, na classificação Casa de Campo, 

denominado “Quinta Marugo” e titulares do processo de obras SPO 03/2018/249, solicitar 

Isenção/redução da taxa relativa ao alvará de autorização de utilização, no valor de 16.546,40 euros. 

 

Por forma a justificar o seu pedido, os mesmos alegam que: 

- Fizeram um avultado investimento de mais de 1000 000€ no concelho de Serpa, entre a aquisição e 

reconstrução. 

- Criaram um centro de retiros/ alojamento único no concelho, com alimentação vegetariana totalmente 

auto-sustentável. 

- O projeto foi apoiado pelo Turismo de Portugal através do P2020, reconhecido pela sua diferenciação 

no mercado e com uma localização com carência a nível turístico. 

- Oferta diferenciada, com piscina natural, cursos de Qigong, trabalho de respiração e meditação. 

- A entidade pretende angariar cliente do mercado Asiático, concedendo este tipo de turismo mais 

exclusivo, podendo trazer mais valias para o concelho, designadamente ao nível de outras empresas 

instaladas no território. 

 

Referem ainda que: 

- O aumento dos materiais e a pandemia, gerou vários contratempos e dificuldade que só foram 

possíveis ultrapassar com um enorme esforço financeiro. 

 

Face ao exposto, considera-se que o pedido em questão se enquadra no âmbito das isenções e reduções 

prevista no âmbito das disposições legais e regulamentares do município. 

Dos argumentos apresentados, verifica-se que houve um avultado investimento, que a oferta é 

diferenciada pelo seu conceito e pelo publico alvo (mercado asiático), contribuindo para aumentar e 

diversificar os futuros visitantes do concelho. 

 

Existe uma preocupação ambiental, no seu conceito de funcionamento que, em parte, foi alargado à 

própria construção.  

Acresce informar que até à presente data o requerente já efetuou o pagamento de taxas de 

licenciamento no valor de 2 581,23 Euros.   

Foi na data de 2022/06/08, presente a reunião de Câmara, pedido semelhante, relativo ao 

empreendimento turístico, Serpa Hotel. 

Assim, propõem que seja o pedido aqui solicitado, remetido para reunião de Câmara para deliberação.» 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do disposto no artigo 8º n.º4 do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar os requerentes 

Ugo Uberti Foppa e Maryann Voli – Villa Marugo, Lda, do pagamento da taxa relativa ao alvará de 

autorização de utilização do empreendimento Turístico em espaço rural, na classificação Casa de 

Campo, denominado “Quinta Marugo”, no valor de 16.546,40 € (dezasseis mil, quinhentos e quarenta 

e seis euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5. Período de intervenção do público 

Interveio a munícipe Maria de Fátima Pós de Mina Serra, residente na Rua João Tiago Coelho, em Pias, 

para chamar a atenção de um problema existente, há muitos anos, na sua habitação. Explica que existe 

uma sarjeta junto da sua casa que, devido à falta de limpeza da mesma, quando chove muito a sua 

habitação fica inundada, o que lhe tem provocado muitos estragos, em roupas, eletrodomésticos e 

mobílias. Apresentou fotos que documentam esses estragos. 

Já expôs esse problema na Junta de Freguesia de Pias e obteve a informação de que foi a reclamação 

enviada para a Câmara Municipal, mas até à presente data ninguém a contactou para se dar seguimento 

ao assunto, tendo em vista uma resolução do problema e diz que, se o assunto não for resolvido, avança 

com um processo por danos e prejuízos causados na sua habitação. ---------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que está prevista uma deslocação dos técnicos da autarquia 

a Pias, durante o dia de amanhã, para verificarem a situação na habitação de um munícipe, por isso, 

solicitou o contacto telefónico da Sr.ª Maria de Fátima e disse que será contactada para que, 

aproveitando a deslocação a Pias, seja também feita uma visita à sua habitação para verificar no local o 

problema exposto e depois será transmitida uma resposta por escrito. ------------------------------------------- 

 

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, foi esta ata aprovada em minuta, por 

unanimidade, relativamente às deliberações dos seguintes assuntos: 

1. Impostos municipais – Determinação de taxas para 2023 

2. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade e Quarta Alteração ao Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa de 2022 

3. Empreitada de alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo (Parque de Campismo de 

Serpa) – Revogação da decisão de contratar 

4. Pedido de isenção de taxas municipais – Requerente: Villa Marugo, Ldª 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h35 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 18 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 

 

 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 

  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 28/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião extraordinária de 14 de dezembro de 2022 

 

 

 

ANEXO 1 - Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade e Quarta Alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

 

 

 
 

 

 


