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EDITAL N.º 11/GAEOM/2019 

  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 28 
de fevereiro de 2019: 
 

 

1. Primeira revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  
De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira revisão ao Orçamento da 
Câmara Municipal, conforme proposta da reunião de 20 de fevereiro.  
 
 

2. Procedimento para a aquisição de serviços – Apólice de seguros – Repartição de 
encargos 

Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º 
da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a seguinte 
repartição de encargos: 

Anos Montante* 
2019 51.600,00€ 

 2020 103.200,00€ 
2021 103.200,00€ 
2022 51.600,00€ 

* Isento de Iva (art 9, nº 28 do CIVA) 

 

3. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 

Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 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 Assembleia deliberou, por unanimidade, autorizar a 

seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento para aquisição de gasóleo 

rodoviário: 

Anos Montante 

c/Iva 2019 202.800,00€ 

 2020 203.100,00€ 
 

 

4. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

Em conformidade com o artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a 

seguinte repartição de encargos, respeitante ao fornecimento de energia elétrica em mercado 

livre:  
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5. Protocolo de utilização de equipamentos e viaturas celebrado com a Resialentejo – 

Repartição de encargos 

De acordo com o artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º 

da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a seguinte 

repartição de encargos, respeitante ao Protocolo de Utilização de Equipamentos e Viaturas, 

celebrado com a Resialentejo em 17 de agosto de 2016: 

 
Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2019 5.065,78€ 

2020 4.221,50€ 

2021 5.065,78€ 

2022 5.065,78€ 

2023 5.065,78€ 

2024 844,30€ 

 
 

 

6. Serviço público de transporte de passageiros – Proposta de delegação de competências 

De acordo com o estipulado nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do RJSPTP e artigo 25º, n.º 1, alínea k) e 

artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a delegação na CIMBAL, das 

competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de 

passageiros e aprovar a minuta do respetivo contrato interadministrativo.  

 

7. Contratação de dois empréstimos 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a contratação de dois 

empréstimos para a execução de obras de expansão da Zona Industrial de Serpa e execução de 

obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar de Serpa.  

 

8. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de 

Águas Residuais de Serpa 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento Municipal do Serviço 

de Saneamento de Águas Residuais do Município de Serpa. 
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9. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do 

Município de Serpa 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa.  

 

10. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de 

Serpa 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos de Serpa.  

 

11. PERU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

Nos termos do n.º 1 do artigo 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 

32/2012, de 14 de agosto, a Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa.  

 

12. Transferência de competências  

Foi deliberado, por maioria, com 9 (nove) votos contra dos eleitos do PS e 16 (dezasseis) votos a 

favor dos eleitos da CDU: 

 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a 

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-lei 

sectoriais: 

 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019; de 30-01-2019: Desenvolve o quadro de transferência de 

competências para os municípios no domínio da cultura; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da saúde. 

 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já 

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 
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- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação 

das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da 

sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as 

atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se 

adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 

(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados 

e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o 

atual processo institucionaliza. 

 
 

MOÇÃO 
 

Estradas Nacionais no Concelho de Serpa 
 

Pese embora o Estado Central tenha planos para intervir nalgumas estradas nacionais 
(EN) no concelho de Serpa, na realidade nos últimos anos foram realizadas apenas 
algumas obras de manutenção e reparação que são insuficientes. 
 
A quase totalidade das estradas nacionais do concelho de Serpa necessitam de obras de 
beneficiação, tendo em conta o estado de degradação do pavimento betuminoso, que 
apresenta buracos, fissuras e falta de asfalto nalguns locais, resultando num risco 
acrescido de provocar danos em viaturas e de ocorrência de acidente. A EN 386 
(Brinches/Moura), a EN 258 (Moura/Vidigueira) e a EN 255 (Serpa/Pias) necessitam de 
algumas obras de manutenção. 
 
Contudo, as estradas que estão em pior estado e que necessitam de obras de 
manutenção urgentes e de maior vulto, são a EN 265 (Vale do Poço/Serpa/Brinches), a EN 
392 (Vila Nova de S.Bento/Pias/Brinches) e particularmente a EN 260 (ponte do 
Guadiana/fronteira de Vila Verde de Ficalho) que está em forte processo de degradação, 
provocada pelo intenso tráfego, quer de veículos ligeiros e pesados, quer de máquinas 
agrícolas.  
 
A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, 
propõe: 
 

- Que o Governo Central, através das Infraestruturas de Portugal, SA (IP) leve a 
efeito uma rápida e eficiente intervenção para o melhoramento das Estradas 
Nacionais que atravessam o concelho de Serpa, assinaladas como estando em pior 
estado; 
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- Que o Governo Central se comprometa a realizar um levantamento exaustivo das 
carências em termos viários, de todas as estradas nacionais que atravessam o 
concelho de Serpa, de modo a que a médio prazo, haja uma intervenção profunda 
em todas as vias que servem este concelho. 
 

 
(Sendo esta moção aprovada, deverá ser publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal de 
Serpa, enviada para a comunicação social nacional e do distrito, Conselho de Administração das 
Infraestruturas de Portugal, Grupos Parlamentares, Ministério do Parlamento e Infraestruturas, Primeiro 
Ministro e Presidente da República.) 

 

(Moção apresentada pelos eleitos do Partido Socialista e aprovada, por unanimidade) 
 

 

Dia Internacional da Mulher 

 

Em vésperas do Dia Internacional da Mulher, oficializado pela ONU em 1975, a Assembleia 

Municipal de Serpa assinala esta data, recordando a luta das mulheres pelos seus direitos nos 

Estados Unidos da América no início do século XX e homenageando todas as mulheres e homens 

que têm feito da defesa da cidadania e da igualdade de género uma prioridade. 

Neste ano de 2019, hoje e aqui, importa não só salientar a importância de tudo o que foi feito, 

mas também do muito que falta fazer. A situação hoje ainda não é a melhor: permanecem as 

situações de desigualdade e de injustiça e de violência sexual, de assédio, de exploração e 

tráfico. De controlo machista e de marginalização. Hoje, e aqui em Portugal, ainda há juízes que 

protegem homens agressores ou mesmo assassinos das suas mulheres. E, também, que 10 

mulheres foram assassinadas pelos maridos desde o início deste ano: quantas mais terão sido 

batidas e violadas?  

Esta luta intransigente pela igualdade e contra qualquer tipo de exploração e de violência deve 

ser de todos, mulheres e homens, novos e velhos, de todas as profissões e atividades e em todas 

as situações. Dos poderes políticos em grande parte, porque definem as estratégias. Mas dos 

cidadãos, também. De cada um de nós e de todos. Esta é uma responsabilidade da sociedade. 

Porque a sociedade constrói-se com todos e o nosso presente e o futuro são melhores com 

mulheres e com homens lado a lado. Sem discriminação, sem repressão, sem penalização. Com 

equidade e liberdade, com igualdade de oportunidades e de direitos. Todos, mulheres e homens, 

ficamos a ganhar. E ganha a liberdade, a democracia, o desenvolvimento.  

 

(Apresentado pelos eleitos da CDU) 
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                                            Recomendação   
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E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume.  

 

 

Serpa, 6 de março de 2019 

 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


