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EDITAL N.º 55/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 27 
de setembro de 2019: 
 

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com oito votos contra do PS, 1 abstenção do PPD-PSD/CDS-PP e 1 

abstenção do PS e 16 votos a favor dos eleitos da CDU: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2019, das competências transferidas por via dos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

2. Rejeitar, a assunção em 2020, das competências transferidas por via dos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto publicados que o Governo tem em elaboração; 

- Decreto-Lei 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo. 

relativo à autorização de exploração das modalidades afins de jogos  

- Decreto-Lei nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para as entidades 

intermunicipais no domínio da promoção turística; 

- Decreto-Lei nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das vias de comunicação; 

- Decreto-Lei nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

- Decreto-Lei nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos das 

entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos programas de captação de 

investimento; 

- Decreto-Lei nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 
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- Decreto-Lei nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

- Decreto-Lei nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da habitação; 

- Decreto-Lei nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

- Decreto-Lei nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio do estacionamento público. 

- 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. 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 

interiores e no domínio do transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

3. Reclamar: 

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

de vigência destes diplomas; 

- 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.  
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA 
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PROJETO DE REGULAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 

LIGEIROS DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE EM TÁXIS 

Nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, artigos 99º, 100º e 101º, todos do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo 

com o disposto no artigo 25º nº1 alínea g),ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento de Transporte Público de Aluguer 

em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, Transporte em Táxis. 

 

 

 



 

5 

 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SERPA – MEDIDAS PREVENTIVAS  

Nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, a Assembleia Municipal, deliberou por 

maioria, com a abstenção do eleito do PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU e PS, aprovar as 

seguintes Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa: 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

Nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º2, 

do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos eleitos do PS e PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a segunda alteração 

ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa.  

 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERPA  

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 18 do 

corrente mês de setembro: 

 

«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que por 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 26 de junho de 2019, foi aprovada a minuta e a 

celebração do Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa, 

considerando que, de acordo com o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”. 

A matéria foi presente à referida reunião da Câmara Municipal atenta a urgência na celebração do 

Protocolo, do qual decorre o reforço dos apoios concedidos à referida Associação, com efeitos a 1 

de janeiro do corrente ano. 

Sucede que: 

A respetiva Cláusula 4 prevê a atribuição de outros benefícios (redução/isenção de taxas e tarifas) a 

pessoas singulares, mais concretamente aos funcionários da Associação, de acordo com os 

seguintes termos: 

“a) Redução de 50% de todas as taxas devidas no âmbito de processos de natureza urbanística, 

para construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de habitação própria 

permanente, assim como da Taxa de IMI; 

b) Redução das tarifas de abastecimento de Água, Gestão de Resíduos Urbanos e Saneamento de 

Águas Residuais, nos mesmos termos dos beneficiários de Tarifa Social; 

c) Isenção do pagamento de quaisquer taxas ou preços, no acesso a recintos culturais ou 

desportivos. 

Atenta a matéria e os beneficiários dos apoios, conclui-se que a competência para apreciação e 

deliberação é da Assembleia Municipal de Serpa, de acordo com os seguintes fundamentos: 

- 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”. 

Mais se informa que, apesar do Protocolo já ter sido outorgado pelas partes intervenientes, os 

benefícios indicados na referida Cláusula 4, ainda não foram atribuídos.  
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Em conformidade com o exposto e de acordo com os citados preceitos legais, propõe-se que a 

presente matéria regresse à apreciação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação sobre o conteúdo da Clausula 4, do Protocolo de Cooperação 

com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa.  

 Deliberação 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 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, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, o teor do exposto na cláusula 4 do Protocolo de Cooperação com a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, na sequência na deliberação da Câmara 

Municipal, proferida na reunião realizada no dia 26 de junho do corrente ano.» 

 

 Deliberação 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 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, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da cláusula 4 do Protocolo de 

Cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa. -------------------------------------------------- 

 

 

 

E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume.  

 

Serpa, 7 de outubro de 2019 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
 

JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


