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ATA N.º 26/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 29 DE 

NOVEMBRO DE 2022 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniu extraordinariamente o Órgão Executivo, no dia 29 de 

novembro 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. Opções do Plano 2023-2027 
Plano de Atividades 2023 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2023 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2023 
Mapa de Pessoal para 2023 

2. Quinta alteração ao loteamento municipal da Zona Nascente, em Serpa 

3. Período de intervenção do público 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Opções do Plano 2023-2027 
Plano de Atividades 2023 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2023 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2023 
Mapa de Pessoal para 2023 
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1. Nota Introdutória 

As grandes opções do plano que agora apresentamos dão continuidade ao projeto autárquico do 

mandato iniciado em outubro de 2021, constando no plano de atividades para o ano de 2023 e no Plano 

Plurianual de investimentos as atividades e os projetos em curso e planificados para os próximos anos. 

Foram definidos três grandes eixos estratégicos em que assentam as opções programáticas: um 

concelho de qualidade de vida e coesão social e territorial, um concelho de forte identidade, dinâmico e 

atrativo e uma gestão municipal ao serviço da população. É este o caminho que estamos a fazer, é este 

o nosso compromisso, sempre numa perspetiva da melhoria da qualidade de vida da população e do 

desenvolvimento sustentável do concelho e sempre privilegiando a transparência da gestão e a 

proximidade. A planificação das atividades mais relevantes para 2023 está baseada nestes eixos e, tal 

como temos feito até aqui, tem em consideração propostas e sugestões feitas, num compromisso 

assumido com a população do concelho de Serpa e com os diversos agentes do território. Em 2022 

avançámos para a concretização de muitos dos projetos e dos investimentos já previstos, alguns com 

financiamento externo assegurado e que atualmente estão em curso. Em 2023, daremos continuidade a 

este trabalho, sendo que já estamos a preparar alguns projetos para o Portugal 2030 e outras fontes de 

financiamento. É importante referir, também, que neste exercício de preparação dos projetos e de 

planificação das ações, queremos aproveitar ao máximo as oportunidades existentes, tanto mais que, 

por força das circunstâncias em que vivemos, poderá haver projetos que tenham de passar do Portugal 

2020 para o 2030, com elegibilidade dos custos acrescidos que estamos a verificar, sobretudo na 

componente da obra ao nível das revisões de preços. Estes são tempos complexos. As consequências da 

pandemia e a guerra na Ucrânia estão a criar situações preocupantes em todos os domínios. Esta 

realidade, até pela sua imprevisibilidade, obriga a um permanente exercício de reajuste e adequação e 

demonstra a necessidade de estarmos preparados para os muitos desafios e situações novas. A 

intervenção municipal tem sido determinante a todos os níveis e continuaremos a trabalhar nesse 

sentido, reforçando também a necessidade de nos mantermos inequivocamente rigorosos na defesa de 

serviços públicos essenciais, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, e da adoção de medidas 

politicas nacionais realistas e verdadeiramente promotoras de desenvolvimento. E uma das questões 

centrais é a falta de investimento para estas regiões de interior, com a extinção de serviços, as 

dificuldades em termos de acessibilidades (rodoviárias, ferroviárias e, também digitais) ou o impacto das 

alterações climáticas. Trata-se de criar sustentabilidades para estes territórios, criando também 

condições para a fixação de população. As conclusões dos Censos 2021 não constituem surpresa, 

comprovam sim aquilo que há muito assistimos, num desequilíbrio territorial que reclama por politicas 

territoriais realistas e adequadas. É também neste quadro que continuamos a encarar com preocupação 

o processo de transferência de competências, tanto mais que se prevê, em 2023, a transferência em 

matéria de ação social. O exemplo na área da educação, faz-nos manter aquilo que sempre foi nossa 

posição: não é mais do que GOP 2023-2027 – Grandes Opções do Plano 2023-2027 e Atividades mais 

relevantes para 2023 4 um processo de transferência de encargos, obrigando as autarquias locais a 

assumirem novas responsabilidades sem os correspondentes meios. Pelo que continuaremos a defender 

uma verdadeira descentralização, com reposição e aumento da capacidade financeira das autarquias 

locais para poderem exercer de forma adequada as competências que já detêm, com a criação das 

regiões administrativas e reposição das freguesias que foram extintas. O trabalho que fazemos tem 
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como objetivo primeiro a construção de um concelho cada vez melhor para viver. Isto passa por 

melhorar as condições de vida da população, atraindo projetos que possam criar emprego e, também, 

por tornar o concelho de Serpa mais atrativo, quer para quem nos visita, quer – e sobretudo, porque 

este é um dos grandes desafios que temos de enfrentar – para gerar dinâmicas de fixação de pessoas. 

Desafio que não é apenas nosso, pelo que continuaremos a exigir ao Poder Central políticas centrais de 

desenvolvimento e coesão territorial. Neste trabalho coletivo, deixo uma referência ao empenho de 

todos os trabalhadores do município, sem os quais todo este trabalho não seria possível.  

João Efigénio Palma  

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

2. Enquadramento Legal  

De acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro compete à 

Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a 

proposta de orçamento. Estes documentos são elaborados nos termos do disposto nos artigos 44º e 46º 

, alínea e) da Lei nº 51/2018, de 16 de agosto (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais), na redação atual, em articulação com as regras do Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 

de setembro com as alterações que lha foram posteriormente introduzidas pelo Decreto-Lei nº 85/2016 

de 21 de dezembro e pelo Decreto-Lei 33/2018 de 15 de maio. Assim, de acordo com o n.º 46 do Ponto 

11 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais a incluir nas Grandes Opções do Plano (GOP) são: a) O 

Orçamento, enquadrado num Plano Orçamental Plurianual (ano correspondente e os quatro anos 

seguintes); b) O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), de igual forma referente ao ano financeiro a 

que as opções do plano dizem respeito e os quatro anos seguintes. Atendendo ainda ao disposto na 

alínea e) do artigo 46-º da Lei n. 51/2018, de 16 de agosto , a proposta das Grandes Opções do Plano é 

composta por um Plano das Atividades Mais Relevantes e por um Plano Plurianual de Investimentos, 

com nota explicativa que a fundamenta e a qual integra a justificação das opções de desenvolvimento 

estratégico, a sua compatibilização com os objetivos de política orçamental e a descrição dos 

programas, incluindo projetos de investimento e atividades mais relevantes da gestão. Considerando 

também o disposto nos números 1,2 e 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, as Grandes Opções do Plano e Orçamento são acompanhadas pelo Mapa 

de Pessoal para 2023, que é previsto anualmente e contém a indicação do número de postos de 

trabalho ocupados e vagos, nas diversas modalidades de contrato de trabalho. Com este 

enquadramento, apresentamos as Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município para 2023 com 

as orientações políticas fundamentais e os programas, projetos e principais ações que a Câmara 

Municipal de Serpa prevê realizar. 
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 Intervenções  

 

Iniciou a sessão o Sr. Presidente da Câmara dizendo que foi enviado aos Srs. Vereadores a 

documentação e estão ao dispor para eventuais dúvidas.  

 

Intercedeu a Sra. Vereadora Paula Pais para questionar ao Sr. Presidente se não vai apresentar primeiro 

o Plano de Atividades e Orçamento. 

 

Explicou então o Senhor Presidente que sobre o ponto nº1 da Ordem de Trabalhos que em termos do 

Plano de Atividades foram elencadas as atividades mais relevantes e mais prioritárias para 2023. Em 

termos de Investimentos há também uma grande preocupação do Executivo em tentar executar as 

obras que estão candidatadas e que tinham apoio garantido, bem como, executar obras que sejam 

possíveis no novo quadro comunitário evitando criar desequilíbrios orçamentais tendo em conta o atual 

aumento de custos. Em termos de orçamento referiu que, se comparamos com o anterior, há uma 

diferença de cerca de 4 milhões de euros sendo que, aproximadamente, 3 milhões estão relacionados 

com o processo das transferências de competências. Em termos de receitas a receber do Orçamento de 

Estado, que é essência do orçamento da autarquia, não estão previstas variações significativas, contudo, 

em termos de custos de pessoal, existirão variações prevendo-se um aumento de, aproximadamente, 

50,00€ mensais por funcionário e aumento do subsídio de almoço. Ainda em termos de remunerações, 

e por força do SIADAP, irão existir progressões obrigatórias, mas também decorrentes da opção do 

município em aplicar a opção gestionária aos trabalhadores. Essa opção, e porque é entendido que deve 

ser aplicada à generalidade dos trabalhadores, faz com que a sua aplicação aos trabalhadores recebidos 

por força da transferência de competências, seja suportada na integra pelo orçamento da autarquia, por 

não estar prevista no âmbito da já referida transferência de competências. Ainda sobre o mapa de 

pessoal, a previsão é que existam algumas alterações de forma a dar resposta ao bom funcionamento 

dos serviços. Está já prevista no orçamento aquelas que são as necessidades que os responsáveis dos 

diversos serviços listaram, contudo, há que ter algum cuidado com o peso destes custos no orçamento 

da autarquia. É uma matéria que deve ser coordenada e gerida da melhor forma. No mapa de pessoal 

em concreto vão existir ainda alguns contratos a termo que vão cessar assim como outros contratos que 

vão iniciar. 

 

Tomou de seguida a palavra o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que as últimas palavras que o Sr. 

Presidente referiu, vão de encontro a uma postura que os eleitos do PS têm tido, nos últimos tempos, e 

que se essa postura tivesse sido adotada, atempadamente, o Sr. Presidente não estaria agora a referir 

como consequência o aumento de encargos com os funcionários, tal como o que ao quadro do pessoal 

diz respeito, quando refere o peso que estes podem acarretar para o orçamento. Para além disso, este 

ano, e para justificar a falta de obra planificada, não pode o Presidente culpabilizar o aumento dos 

materiais. Essa resposta frequentemente dada pelo presidente não pode servir sempre de desculpa para 

a baixa execução. Sobre a nota introdutória do documento, mencionou que a dada altura é dito que ”… 

uma das questões centrais é a falta de investimento no interior, com extinção de serviços, dificuldades 

nas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias e o impacto das alterações climáticas. Trata-se de criar 

sustentabilidades para estes territórios, criando também condições de fixação da população, e que as 
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conclusões dos censos de 2021 não constituem surpresa comprovam sim um desequilíbrio territorial 

que reclama por políticas territoriais realistas e adequadas…”. Neste seguimento, perguntou o Sr. 

Vereador o que é que a Câmara tem feito nesta área. Referenciou outro parágrafo no documento onde 

está mencionado que “…o trabalho que está a ser feito tem como objetivo criar um concelho melhor 

para viver..” e neste seguimento perguntou, mais uma vez, o que é que tem sido feito para atingir este 

objetivo por parte da Câmara. Por fim, destacou um outro parágrafo onde fala no “…gerar de dinâmicas 

para fixação de pessoas..” e, neste contexto, perguntou quais as ações que têm sido levadas a cabo pela 

Câmara. Relativamente à posição do PS, aludiu o Sr. Vereador que não irão apresentar qualquer 

proposta para o PPI de 2023. De seguida toma como exemplo outros municípios vizinhos e refere que, 

as reuniões preparatórias são realizadas com todos os vereadores eleitos. As propostas são 

apresentadas e discutidas previamente. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que andar-se-á sempre na discussão do “copo meio cheio meio vazio”, 

fazendo notar que o orçamento da autarquia depende quase exclusivamente das verbas transferidas 

pelo orçamento do Estado e das verbas provenientes das receitas próprias, nomeadamente dos 

impostos municipais. Para além destas verbas, a autarquia apenas tem como fonte de receitas os 

financiamentos de fundos comunitários e o recurso aos empréstimos, pelo que a capacidade de 

intervenção da Câmara estará sempre condicionada pelo montante dessas receitas. Considerou ainda o 

Sr. Presidente que a autarquia tem feito muito por este concelho, ao longo do tempo, nomeadamente o 

desenvolvimento das três zonas de atividades económicas, nos três pólos mais importantes do 

concelho. Realçou ainda a realização de ações na área da dinamização cultural, social e no apoio às 

famílias. Referiu que gostaria, obviamente, de ter feito mais, mas se não houver correspondência do 

Governo Central não é possível ir mais além. Alertou também para que se o Governo não criar condições 

para melhor saúde, melhores acessibilidades e mais segurança, por si só, a autarquia não terá condições 

para muito mais. Entendeu que o Executivo tem cumprido aquilo que é a sua obrigação, mas acredita 

que poderá fazer mais com o apoio do Governo Central e, por isso, reivindica esse apoio. Sobre a 

discussão do documento o Sr. Presidente enfatizou que, no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, 

foi enviado ofício em setembro a solicitar propostas e reenviado novamente um email com o mesmo 

teor mas que, até à data, não foi recebida qualquer resposta da oposição, pelo que foi a própria 

oposição que se auto excluiu, ao não apresentar qualquer proposta. 

 

Interveio novamente o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que a resposta do Sr. Presidente não foi 

convincente. Sobre a não apresentação de propostas, reforça o já referido anteriormente e acrescenta o 

constante voto contra a todas as propostas já apresentadas. Referiu a título de exemplo, a proposta das 

“mini” Zonas de Atividades Económicas apresentada em Reuniões de Câmara anteriores. 

 

Respondeu o Senhor Presidente, salientando mais uma vez o facto de que, o PS é que não apresentou 

propostas e que as “mini” Zonas de Atividades Económicas é um projeto que o Executivo gostaria de ter 

realmente avançado, referindo que, quando da discussão do Plano de Atividades para 2022, foi desde 

logo salientado que estes investimentos dependeriam da possibilidade de captar financiamentos dos 

Fundos Comunitários para a sua implementação, dado que os mesmos não serão possíveis concretizar 

suportados apenas no orçamento da Câmara. 
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Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que fica chocada quando o Sr. Presidente diz que o 

Partido Socialista não apresentou propostas e que se está a auto excluir. Inicia a sua intervenção 

salientando o facto de ser vereadora eleita desde 2013. Depois prossegue e refere a sua indignação 

relativamente à forma como o envio (tardio) dos documentos a analisar chega aos vereadores da 

oposição, neste caso e este ano, enviados para o email no domingo à noite, o que considera 

inadmissível. Relativamente à falta de apresentação de propostas referiu que, foi uma posição política 

do Partido Socialistas e justifica com o facto de todas as propostas já apresentadas até então, todas elas 

terem caído em saco roto. Algumas até podem ter sido aprovadas mas nunca executadas. Neste 

seguimento passou a ler uma declaração de voto do Partido Socialista apresentada mais à frente deste 

documento. 

Após a leitura da Declaração de Voto, perguntou ainda a Sra. Vereadora Paula Pais, porque é que os 

Contratos de delegação de competências da Câmara Municipal e os Acordos de Execução com as 

Juntas/União de Freguesias ainda não foram efetivados, tendo em conta que estamos no final do ano e 

passou mais de um ano de mandato, referindo da importância destes acordos para as Juntas/Uniões na 

preparação do seu Orçamento. Questionou, também, sobre o ponto de situação da execução da obra do 

Largo de Salvador, em Serpa, do ponto de situação dos arranjos dos caminhos municipais, da não 

menção do Plano Municipal de Segurança no seu eixo no Plano e ainda para o facto dos Campos de 

Jogos, de Vales Mortos, Santa Iria e Vila Verde de Ficalho, não virem mencionados no Plano de 

Atividades para 2023. 

 

Alvitrou, novamente, a Sra. Vereadora Paula Pais o facto de que, todos os anos são pedidas propostas 

pelo Executivo ao PS, contudo, elas nunca são aprovadas e ou implementadas, verificando-se falta 

de vontade política. As propostas são de certa forma valorizadas e verifica-se no executivo algum 

acolhimento, no entanto por serem propostas da oposição são trancadas desde logo. 

 

Considerou o Sr. Presidente que, dificilmente existirá entendimento quanto à análise efetuada pelo 

Partido Socialista, fazendo notar que o Executivo está sempre disponível para ouvir e discutir as 

propostas apresentadas, sem descurar que a prioridade é executar o Plano apresentado pela CDU para o 

qual os eleitores votaram maioritariamente.   

 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Ana Moisão para chamar a atenção de um erro que constou na 

minuta da ata concretamente na assinatura do Presidente em que figura o nome do anterior presidente 

da autarquia. Depois, solicitou esclarecimentos sobre o último parágrafo da mesma minuta onde 

menciona que “no final da reunião, foram aprovados por unanimidade (…)” o que no seu entender não 

corresponde à verdade. 

Respondeu o Sr. Presidente que a primeira questão correspondia a um pequeno lapso, agradecendo, 

desde logo, o alerta da situação. Sobre a segunda questão, informou que existe a necessidade de 

aprovar a Ata em minuta, para que alguns assuntos possam produzir efeitos imediatos e não seja 

necessário aguardar pela aprovação da ata na próxima sessão. Relativamente ao facto de estar por 



                                      Ata n.º 26 – 29/11 

 
 

2022 

 

 9 

“unanimidade”, esclareceu que o que é aprovado por unanimidade é a “ata em minuta”, sendo que se 

poderá verificar uma outra redação, que não levante dúvidas sobre o que efetivamente é aprovado. 

 

Interveio novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão para dizer que, encara a situação presente com 

desânimo total. Referiu que, no anterior ano, no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, entregou 

propostas que foram discutidas e, na continuidade das várias Reuniões de Câmara, apresentou mais 

algumas tendo sido elas todas chumbadas, com a exceção de uma que irá ser apreciada, talvez, na 

próxima Reunião de Câmara. Referiu ainda que, esta situação causa desânimo porque sempre se 

colocou à disposição de qualquer partido, para trabalhar, quer do Partido Socialista quer do Partido 

Comunista. Para além da disponibilidade que manifestou em participar em grupos de trabalho, 

considerou que ao longo do tempo não houve abertura para isso. Disse ainda que o Partido Comunista 

não quer trabalhar com o Partido Chega e gostava que as coisas funcionassem de outra forma uma vez 

que, gostaria de dar o seu contributo nos variados projetos do Concelho. Referiu que, em muitos outros 

concelhos, no âmbito do Estatuto do Direito de Oposição, são realizadas reuniões de trabalho com 

vários eleitos partidários e até foi convocada pela União de Freguesias de Serpa para participar num 

grupo de trabalho.  Achou ainda que existem barreiras políticas e por isso não apresentou propostas. 

Aludiu que, em todas as autarquias onde o Partido Chega tem eleitos no Distrito de Beja, o partido foi 

notificado para apreciação das propostas referente ao Estatuto do Direito de Oposição, e perguntou 

qual o motivo do Executivo da CDU não ter utilizado mesmo método democrático. 

 

Sobre o envio do documento que está em análise referiu que o mesmo foi tardio e vergonhoso tendo 

sido a ordem de trabalhos enviada na sexta-feira, pelos serviços, pelas 15h00, e que da ordem de 

trabalhos apenas constava o seguinte:  

 

1. Opções do Plano 2023-2027 

Plano de Atividades 2023 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2023 

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

execução do orçamento para 2023 

Mapa de Pessoal para 2023 

figurando ainda a seguinte mensagem “Nota: documento a enviar diretamente pela Unidade de Gestão 

Financeira, para acesso através de link…” 

 

Referiu ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão que as documentações de 106 páginas para análise foram 

enviadas domingo, dia 27, cerca das 23h00, e foi com muito esforço, pois também tem vida profissional, 

que conseguiu ler e analisar todos os documentos que lhe foram enviados. Todavia, mencionou que este 

método operandi é vergonhoso e demonstra um total desrespeito pela Oposição. Disse ainda que não 

sabe se a prática era esta nos anteriores mandatos, mas não irá tolerar este tipo de situação. 

Referiu ainda que, este orçamento e GOP que foi apresentado não espelha de todo aquilo que o Chega 

gostaria de ver implementado no Concelho. Um orçamento isotérico, que basicamente é uma previsão e 
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ao longo do ano vamos à moda do que tem sido feito e prática nesta casa, com correções todos os 

quinze dias. Um orçamento baseado em propaganda. 

 

No seguimento, solicitou a Sra. Vereadora alguns esclarecimentos sobre a alínea 5, do Eixo 2 - 

Património, no que diz respeito às “Intervenções de Conservação e de Reabilitação do Património 

Edificado “. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que, o Executivo sente muita preocupação com todo o Património, e por 

isso, pretende criar condições para intervir no património edificado elaborando um projeto de 

requalificação da igreja do cemitério, em Serpa, trabalhando com as entidades competentes para 

intervir nas Muralhas e na Nora. Reiterou ainda a disponibilidade do município para celebrar protocolos 

com as entidades detentoras desse património, tendo em vista a recuperação do mesmo, 

nomeadamente a Igreja de São Bento em Vila Nova de São Bento, frisando que para tal, é necessário 

também que existam financiamentos. Referiu ainda que, o Património é uma das riquezas do Município 

sendo ele também um fator de dinamização económica e turística.  

 

Perguntou a Sra. Vereadora Ana Moisão se essa alínea está relacionada, ou dá resposta, à alínea do 

“Turismo no Apoio às Empresas e à Economia de Turismo” assim como solicitou esclarecimentos sobre a 

alínea de “Gestão Eficiente de Proximidade de Política Fiscal Municipal”.  

 

O Sr. Presidente referiu que na questão do turismo deverá ser criado um apoio concreto às empresas e 

sobre a alínea da Política Fiscal Municipal relembra que estão incluídos os impostos municipais tais 

como o IMI e que, nos últimos anos tem vindo a ser aplicada a taxa mínima possível. Referiu ainda que, 

deverá vir a ser estudada, na área da Estratégia Local de Habitação, algumas formas de tornar mais ativo 

a recuperação do edificado, intervindo naquilo que é possível intervir, nomeadamente na redução das 

taxas municipais e na facilitação de transferência de imóveis.   

 

Perguntou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão quantos funcionários tem a autarquia com qualquer tipo 

de incapacidade e na questão da saúde, como é que a autarquia pretende fazer quando refere no 

documento que quer “continuar a desenvolver ações articuladas entre as varias entidades na promoção 

e valorização da saúde nomeadamente nos rastreios em todas as freguesias”. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que não sabe de imediato dizer o número de funcionários com incapacidade 

na autarquia e sobre a questão da saúde informou que o Município tem colaborado com o Centro de 

Saúde em várias atividades assim como com outras entidades que solicitem, como é o caso da Liga 

Portuguesa no Rastreio do Cancro da Mama. 

 

Questionou novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão o facto de não ter visto os centros de saúde de 

Vales Mortos e Santa Iria no documento. Perguntou se a Requalificação dos casões de Pias é para este 

mandato assim como os Passadiços do Pulo do Lobo. Sugeriu, também, o alargamento dos horários dos 

equipamentos no verão, nomeadamente no castelo. 
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Respondeu o Sr. Presidente que o Executivo teve o cuidado em não colocar projetos que não consegue 

executar e que estão a trabalhar, com a União de Freguesias de Serpa, na elaboração de um plano com 

as necessidades de Vales Mortos e em Santa Iria estão a trabalhar na requalificação da escola. Informou 

ainda que, para este mandato está previsto a elaboração do projeto para requalificar os casões de Pias, 

e os Passadiços do Pulo do Lobo são para terminar este mandato. Sobre o horário do Castelo, respondeu 

que, efetivamente, este não dá resposta à procura, mas uma alteração deste género implicará um 

aumento no pessoal e em vários locais, nomeadamente, no museu do cante e posto de turismo.  

 

Para finalizar, a Sra. Vereadora Ana Moisão deixou uma contestação sobre o documento Mapa de 

Pessoal pois considerou que este deveria vir separado dos restantes documentos previsionais de forma 

a também ser deliberado separadamente. 

 

O Sr. Presidente respondeu que o Mapa de Pessoal tem influência direta nos valores do orçamento pelo 

que é parte integrante dos documentos pelo que não deverá estar separado. 

 

Por fim, a Sra. Vereadora Ana Moisão passou a ler a Declaração de Voto do Partido Chega apresentada 

mais à frente neste documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 Deliberação 

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

setembro, foi deliberado por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 

(três) votos contra dos eleitos do Partido Socialista e do Chega, submeter à Assembleia 

Municipal:  

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2023 conforme 

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

75/2013, de 12 de setembro; 

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

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

junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais que 

respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 

127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem 

de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade 

com a projeção plurianual aí prevista; 

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

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

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior 
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ao montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contratação e o prazo de execução de três anos; 

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

25º, n.º 1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

para 2023. 

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

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Quinta alteração ao loteamento municipal da Zona Nascente, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, datada de 14 do corrente mês de novembro, que se transcreve: 
 

A. «Análise: 

 

1. Âmbito do pedido: 

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

figura de Licenciamento de alteração a loteamento, no âmbito do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado pelo Decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na 

sua atual redação. 

 

2. Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de licenciamento da 5ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona 

Nascente, situado em Serpa. 

O loteamento foi aprovado em deliberação de Câmara de 22 de dezembro de 2004, tendo sido a 

4ª alteração ao loteamento aprovada em deliberação de Câmara de 11 de julho de 2018. 

A alteração ao loteamento proposta, incide apenas no Lote 30, consistindo na alteração dos dois 

polígonos de implantação do lote (Habitação e Anexos) atualmente definidos na Planta de 

Síntese do loteamento, e o aumento da área total de construção atualmente permitida, para o 

valor de 522,60 m2 (aumento de 27,6 m2, relativamente à área de construção atualmente 

prevista, de 495 m2): 

 

. Alteração dos polígonos de implantação proposta: 

 

  
  

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa: 
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A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento 

do PU de Serpa, na categoria: “RC2: Espaços Residenciais Consolidados - Tipo 2” (artigos 26º e 

27º do Regulamento). 

Verifica-se que a proposta cumpre com os índices e parâmetros previstos no Quadro 

Regulamentar constante no Art.º 22º do Regulamento do PU de Serpa para a categoria onde o 

loteamento se insere: 

 

 
 

. Quadro Urbanimétrico da proposta: 
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4. Áreas de cedência ao domínio público: 

Não há lugar a cedências ao domínio público, uma vez que a proposta de alteração não prevê o 

aumento do número de lotes/fogos constantes no alvará de loteamento, e mantém-se o mesmo 

n.º de lugares de estacionamento/fogo, conforme previsto na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de 

março. 
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5. TRIU: 

Não há lugar ao pagamento das taxas referentes ao reforço das infraestruturas urbanísticas, 

uma vez que a proposta de alteração não prevê o aumento do número de lotes/fogos, 

constantes no alvará de loteamento. 

 

6. Autorização dos restantes proprietários: 

De acordo com o definido no n.º 3 do Art.º 27º do RJUE, a alteração ao loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer a oposição escrita dos titulares da maioria da área dos lotes constantes do 

alvará.  

Foi feita a notificação dos restantes titulares dos lotes constantes do alvará, para sua pronúncia 

no prazo de 10 dias, sem que tenha havido resposta de nenhum dos titulares, no prazo 

estipulado para o efeito. 

 

B. Proposta: 

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 5ª alteração ao Loteamento 

Municipal da Zona Nascente, localizado em Serpa, reúne as condições exigíveis para ser deferido, 

propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de Câmara. 

 

Havendo deliberação de Câmara favorável à aprovação do pedido, e de acordo com o definido no 

n.º 7 do Art.º 27º do Decreto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, a alteração 

da licença dá lugar a aditamento do alvará, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à 

Conservatória do Registo Predial para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os 

elementos em que se traduz a alteração.» 

 

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

de licenciamento da 5ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, localizado em Serpa, 

nos termos acima descritos e de acordo com as respetivas plantas, que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

  

 
 

3. Período de intervenção do público 

 

Tomou a palavra o Sr. António Mariano para dizer que, enquanto foi Vereador eleito, na altura, com a 

Vereadora Paula Pais e com o Vereador Manuel Soares, votaram sempre para que estas reuniões 

fossem públicas. Disse ainda que, todas as reuniões de Câmara são importantes, mas há umas mais que 

outras. Talvez esta seja a reunião mais importante que o Executivo tenha porque apresenta e debate um 

documento muito importante e estratégico para o Concelho e por isso, ficou triste por ver que os 

munícipes não participam. Para finalizar, criticou o facto de ter existido pouca divulgação desta Reunião 

Extraordinária e apelou a uma melhor divulgação das próximas Reuniões de Câmara. 
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O Sr. Presidente agradeceu a intervenção do munícipe e deixou a nota de que irá tentar melhorar a 

respetiva divulgação. 

 

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: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Opções do Plano 2023-2027 
Plano de Atividades 2023 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2023 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2023 
Mapa de Pessoal para 2023 

 Quinta alteração ao loteamento municipal da Zona Nascente, em Serpa 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h20 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                A Secretária 

 

                                                                 
         _________________________        __________________________ 
              (João Francisco Efigénio Palma)                                        (Gertrudes de Fátima Fialho Valente) 
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Anexos da Ata n.º 26/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 29 de novembro de 2022 

 

 
ANEXO 1 – Opções do Plano 2023-2027 

Plano de Atividades 2023 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2023 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2023 
Mapa de Pessoal para 2023 

 

 

ANEXO 2 – Plantas do Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa 

 

 

 

 

 

 


