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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 23 DE 

FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, reuniu ordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, convocado 

de acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º 

do Regimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS  

Nome 

João Pedro Belourico Serejo Marques, que tomou posse como 

membro da Assembleia Municipal, após votação do pedido de suspensão do 
mandato de Sara Abraços Romão  

José Filipe Nogueira Estevens 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa  

Henrique Jesus Robalo Vilallonga 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Elisabete Moreno Rebocho Teixeira 

José Miguel Martins Braga 

António Manuel Godinho Mariano 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Ana Cristina Pereira Gomes Paixão 

Mário José Malveiro Apolinário 

Ângela Sabala Valadas 

Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite 

José Damião Torrão Félix 

Francisco Parelho Mira Galego 

Manuel Valente Romeiro, em substituição de Elisa dos Santos Almeida 

João Francisco dos Santos Batista, em substituição de Manuel 

Francisco Carvalho Soares  

António Manuel Alves Barroso Carvalho Martinho 

Carla Milene Flores Serra 

Madalena Afonso Borralho  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Brinches 

José Augusto Martins Moreira, Presidente da Junta de 
Freguesia de Pias 

José António Monteiro, Presidente da União das Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 
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Maria Manuela Martins Valente Pica, Presidente da União das 
Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila Verde de Ficalho 

 
FALTAS 

Ricardo Paixão Arrais, que foi convocado para substituir Paulo Alexandre Carvalho Pisco 
 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 

na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 

Pires e participaram também os Senhores Vereadores Carlos Alberto Bule Martins Alves, Maria 

Isabel da Palma Estevens, Noel Ricardo Estevens Farinho, Daniel Abraços Veiga, Miguel Graça 

Valadas e Paula Pais Soares ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi necessário completar a Mesa, tendo o lugar sido ocupado pela D.Telma Saião Silva, com o 

acordo de todos os membros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1 Apreciação e votação da ata n.º 5/2016 

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

2.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 1/2017 

2.2. Pedido de suspensão de mandato 

2.3. Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado a 24 de abril de 2016 

2.4. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

2.5. Pedido de reconhecimento de interesse público 

2.6. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

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

2.8. Acordos de execução  

3. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 

encontram justificadas as seguintes faltas: 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Elisa dos Santos Almeida Substituída por Manuel Valente Romeiro 

Manuel Carvalho Soares Substituído por João Francisco Batista 

Paulo Alexandre Pisco Substituído por Ricardo Paixão Arrais 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA n.º 5/2016 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 5/2016, respeitante à sessão 

ordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2016, a qual foi previamente enviada a todos os 

eleitos. A ata foi aprovada com a abstenção dos eleitos que não participaram nessa sessão.  

 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, a Sr.ª Presidente da Mesa abriu um 

período destinado a intervenções sobre este assunto e informou que poderão consultar a 

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi também distribuído por todos os membros, uma cópia das atas das reuniões da Câmara 

Municipal realizadas nos dias 13 e 28 de dezembro de 2016, 11 e 25 de janeiro e 8 de fevereiro, 

após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.  

Não se registaram intervenções sobre o assunto. ------------------------------------------------------------ 

  

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir a Srª Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo, Manuela Pica, para em nome dos eleitos da CDU apresentar a seguinte Moção, a qual foi 

posteriormente entregue a todas as bancadas:  

Moção 

Transferência de Competências 

A descentralização administrativa, conforme a CRP – Constituição da República Portuguesa - tem 

por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-regional e promover 

a eficiência e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações. 
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Descentralização que envolve, entre outros aspetos, a transferência de atribuições e 

competências para as autarquias. 

 

A transferência de poderes e competências para executar (física e financeiramente) ações, 

serviços ou investimentos é mera desconcentração - só há descentralização quando a 

transferência inclua o poder de decidir. 

 

A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios humanos, 

recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas, visa 

uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações, e não 

pode consistir, como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento 

público e alijamento do ónus de insatisfação e incumprimento para o poder local. 

 

A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em 

que o Poder Local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, 

com os inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz do principio da 

subsidiariedade e complementaridade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 

populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. 

 

Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das 

atribuições e competências que envolva os níveis de administração central, regional e local. 

 

Devem manter-se no Estado, para além dos que são próprios do exercício da soberania, os 

poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que coloquem todos os cidadãos 

em plano de igualdade no acesso aos bens e serviços constitucionalmente garantidos nos 

domínios económico, social e cultural. 

 

A inexistência de autarquias de nível intermédio – as regiões administrativas – que não são 

substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução inter-municipal, constitui um obstáculo a uma 

efetiva descentralização que é urgente resolver. 

 

Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições (financeiras, de 

autonomia e de organização) para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de condições para 

responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das 

competências em relação às águas que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas 

multimunicipais.  

Exigem ainda a reposição das freguesias. 

A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram 

encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências 

consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessário e 

a verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. 
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Face aos projetos de diplomas do governo agora concluídos sobre transferência de competências 

e sobre a orgânica das CCDR, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 23 de fevereiro de 

2017 delibera: 

 

a) Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e 

regional. 

b) Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto factor indispensável 

a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de 

administração, a uma reforma democrática de administração, à defesa da autonomia dos 

municípios. 

c) Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria 

financeira, orçamental, organizacional, material e humana. 

d) Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia 

comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno 

exercício, presente e futuro». ------------------------------------------------------------------------------- 

 

A sessão foi interrompida por cinco minutos para análise da moção apresentada e após ter sido 

retomada, usou da palavra o Sr. António Mariano que começou por dizer que a posição da bancada 

do Partido Socialista será a abstenção, não pelo facto de não concordarem com muito do que está 

escrito, mas tendo em conta que é um debate que ainda está em curso, que ainda ontem o 

Primeiro-ministro se pronunciou acerca dos poderes que vão ser dados às autarquias, por isso 

abstêm-se, fazendo votos que muito do que foi escrito nesta moção seja em breve concretizado.  

 

Interveio também o Sr. Presidente da Mesa, José Filipe Estevens, que disse que de facto trata-se 

de um processo que ainda está em curso, mas têm que existir algumas medidas preventivas e ir 

começando a alertar desde já, pois trata-se de uma lei-quadro que engloba as transferências e 

alterações a nível da CCDR e o problema é que as transferências, quando não são acompanhadas 

dos meios financeiros, transferem o problema e não transferem a solução. Agora que está em fase 

de discussão e preparação é que nós podemos intervir, depois da lei aprovada já nada se pode 

fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Votação: a Moção apresentada pelos eleitos da CDU, foi aprovada por maioria, com as 

abstenções do PS e PSD e os votos a favor da CDU. ------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Manuel Baiôa que começou por dizer que faleceu no dia 7 de 

janeiro, o Dr. Mário Soares, figura marcante na luta contra a ditadura e na edificação da democracia 

pluralista portuguesa, por isso, a bancada Socialista gostaria de apresentar um voto de pesar e 

solicitar a todos um minuto de silêncio em sua memória. ----------------------------------------------------- 

 

Aprovado o voto de pesar e conforme proposto, seguiu-se um minuto de silêncio em memória do 
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Dr. Mário Soares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção o Sr. Henrique Vilallonga, para relatar uma situação ocorrida no dia 13 de 

fevereiro, no estaleiro municipal, que tem como protagonista e responsável o Sr. Vereador Daniel 

Veiga que, com a sua atuação, violou os seus deveres e os seus direitos enquanto eleito local. O 

Sr. Vereador entrou num espaço reservado aos trabalhadores municipais, logo de acesso 

condicionado, sem se apresentar ou fazer anunciar, tirou várias fotografias sem autorização para 

o fazer e publicou-as numa rede social no mesmo dia, acompanhadas de diversos comentários. 

Com este modo de proceder, o Sr. Vereador violou os seus direitos enquanto eleito local, de poder 

circular em locais públicos de acesso condicionado na área da sua autarquia, quando necessário, 

ou em efetivo exercício das suas funções e violou vários deveres de eleito local, nomeadamente, 

não observou as normas legais e regulamentares, ao publicar fotografias numa rede social com 

diversos comentários, sem dar conhecimento prévio ao órgão autárquico em que está eleito. Não 

salvaguardou nem defendeu os interesses públicos da autarquia, não respeitou o fim público dos 

poderes em que está investido e não atuou com justiça e imparcialidade, conforme é seu dever.  

Com este modo de proceder, também pôs em causa o bom nome e a dignidade profissional dos 

trabalhadores do estaleiro municipal, que todos os dias dão o seu melhor pelo serviço público que 

prestam à população do concelho e em particular da responsável pelo referido espaço e também 

deputada municipal, a Srª Cristina Paixão.  

Estes atos e este modo de agir, mereceram a reprovação dos trabalhadores municipais envolvidos, 

expressa num abaixo-assinado, subscrito por 121 trabalhadores dos estaleiros municipais, já 

entregue ao Sr. Presidente da Câmara e deveria também merecer a censura e reprovação moral 

por parte desta Assembleia Municipal se tal fosse possível, para que este tipo de atitudes e de 

atos não se repitam. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ainda sobre este mesmo assunto, interveio a Srª Cristina Paixão, para dizer o seguinte: 

«Em 28 anos de serviço como funcionária da Câmara Municipal de Serpa, tenho primado por 

desempenhar sempre as minhas funções nos vários serviços por onde já passei, tendo em conta, 

sempre, os meus deveres como trabalhadora, que derivavam do anterior estatuto disciplinar dos 

trabalhadores da Função Publica e que agora fazem parte integrante da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Publicas, tendo em conta também o Código de procedimento administrativo e a lei que 

estabelece o regime Jurídico das autarquia locais e, consequentemente, o despacho que é feito 

no inicio de cada mandato com as delegações de competências da câmara para o Presidente e 

deste para os respetivos vereadores. 

Como tal, o tratamento que diariamente coloco no meu relacionamento profissional com os vários 

munícipes e eleitos não faz qualquer tipo de diferenciação quer de força política, raça, credo ou 

outra.  

Quando assumi a responsabilidade do parque de Máquinas em Novembro de 2009, o executivo 

da altura achou por bem introduzir algumas regras, nomeadamente, na proibição da entrada de 

viaturas no Parque de Máquinas que não sejam da Autarquia, com exceção de cargas e 
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descargas, tendo sido dada, simultaneamente, orientação para que todas as pessoas que 

entrassem no parque, tivessem que passar pela portaria para que fossem anunciadas aos 

respetivos encarregados do assunto a ser tratado ou encaminhados à responsável do parque, por 

forma a não circularem sem acompanhamento por aquele espaço. Desde essa altura que 

tentamos (portaria, responsável do parque e funcionários) não quebrar esta regra que, como todas 

as regras, mesmo com autorização têm exceções.  

Nunca, como responsável do parque de máquinas, deixei de falar, receber ou acompanhar quem 

quer que a mim se dirigisse. 

Apesar de ser eleita como independente, pela CDU a este órgão, neste caso, não me incomodou 

se a intenção da ação levada a cabo pelo Sr Vereador Daniel Veiga visava apenas o poder político, 

segundo palavra suas “à posteriori”, porque considero a política como algo que necessita de 

seriedade e maturidade por parte dos que a praticam. 

Contudo, para todos os funcionários do parque, o que nos incomodou foi a forma como a ação foi 

levada a cabo, que colocou em causa: 

1º - o trabalho da portaria, uma vez que a funcionária deixou entrar o eleito sem o ter anunciado 

ao responsável do parque; 

2º- o meu trabalho, porque circulou e observou livremente tirando as suas ilações sem pedir os 

esclarecimentos devidos, expondo desta forma, em praça publica, a arrumação do parque através 

de fotos publicadas no “facebook”, tendo sido tendencioso quando fechou a objetiva do seu 

telemóvel para mostrar  o que estava mais desarrumado, mas nunca abandonado. 

3º- por fim, todos os que ali trabalham que se sentiram de alguma forma revoltados e incrédulos 

sobre o tratamento deste assunto, que começa com uma visita muito cordial e dialogante com 

todos os colegas interpolados pelo Sr Vereador na sua visita não autorizada, nem anunciada ao 

parque de Máquinas e materiais da Câmara Municipal de Serpa e terminando, com a lamentável 

edição de fotos difamatórias e/ou comprometedoras naquela rede social. 

Por tudo isto, continuo a solicitar que o Sr. Vereador se retrate, pelo mesmo meio, com um pedido 

de desculpa a todos os funcionários do Parque de Máquinas e Materiais, nos quais eu me incluo.» 

 

Interveio também o Sr. Manuel Baiôa, para dizer que este é um assunto essencialmente político e 

é só a esse nível que deve manter-se, porque o Sr. Vereador é um político e fez uma intervenção, 

que podemos questionar se concordamos ou não, se foi bem ou mal feita, mas tratou-se de um 

ato político e devem apenas ser analisadas as consequências políticas e não a outros níveis.  

Cada político deve ter liberdade total, na defesa do pluralismo de ideias, de criticar quem quer que 

seja, qualquer situação, pois é para isso que existe democracia, para que haja ideias diferentes, e 

se achou que estava desarrumado, é livre de o dizer plenamente e as pessoas que não 

concordam, que justifiquem por que motivo estava desarrumado. ------------------------------------------ 
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Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Mesa disse que, conforme referido na intervenção do Sr. 

Henrique, trata-se de um ato censurável, mas apenas no aspeto moral, pois não pode ter outras 

consequências, pois este órgão não pode, não tem competência para votar uma situação de 

censura. Efetivamente o que foi abordado aqui, foi o não cumprimento de algumas regras que, 

sendo básicas, são também no mínimo de boa educação, pois embora seja um serviço público, 

tem acesso reservado e o Sr. Vereador como qualquer deputado, no exercício das suas funções, 

tem o direito de fazer as visitas que entender, mas com o mínimo de identificação e conhecimento 

ao seu órgão. Contudo, o que se está a fazer neste órgão, é apenas uma apreciação politica, que 

será julgada à posteriori no campo politico e a seu tempo. -------------------------------------------------- 

Voltou a intervir a Srª Cristina Paixão para dizer que o Sr. Vereador terá todo o direito de aceder 

ao parque de máquinas e sempre que quiser, desde que autorizado pelo seu superior hierárquico, 

neste caso o Vereador do respetivo Pelouro, faria da mesma forma que faz para todas as pessoas, 

ou seja, acompanhava-o, tirava todas as dúvidas que eventualmente tivesse e dessa forma 

poderia dirigir-se ao órgão próprio, que é a Câmara Municipal, e poderia expor todas as suas 

questões. Só lamentam o facto de ter sido feito na praça pública e não no órgão competente.  

Sobre o assunto, o Sr. Henrique Vilallonga disse ainda que se está a fazer neste órgão, uma 

apreciação política dos atos praticados e não tem a ver com emissão de opiniões, que se concorde 

ou não. Há uma violação clara do estatuto dos eleitos locais, a que todos estão obrigados e o Sr. 

Vereador tem todo o direito de se deslocar ao parque de materiais, ver e fotografar, mas cumprindo 

as regras, ou seja, identificar-se, anunciar-se, e devidamente acompanhado, visita o que e onde 

quiser, para depois colocar politicamente as duvidas no órgão competente e só depois publicar no 

facebook, e o problema é que foi feito tudo ao contrário e isso é que viola os seus direitos e deveres 

como eleito local nesta autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Interveio ainda o Sr. Francisco Mira para dizer que neste momento, decorre no parque, a 

recuperação e melhoramento dos balneários e instalações sanitárias e questiona se não terá 

despertado interesse ao Sr. Vereador em fotografar estas obras que estão a decorrer. ------------- 

Seguiu-se ainda a intervenção do Sr. Mário Apolinário para alertar para a situação de uns placards 

que estão distribuídos pela cidade e em relação ao Largo de Santa Maria, diz que foi mal colocado, 

ficou torto e já há muito tempo e o panfleto que lá consta é de março do ano passado. Trata-se de 

uma zona muito frequentada por turistas, que se deslocam ao castelo e museu arqueológico e já 

deu conhecimento desse facto a alguns funcionários da Câmara e refere ainda que deveria existir 

uma orientação para facilitar a leitura dos mapas da cidade, para melhor orientação dos turistas.  

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, em relação ao folheto que se encontra 

desatualizado, diz que o placard partiu-se e não se consegue abrir, mas com certeza que já deveria 

ter sido retirado. Quanto aos mapas, refere que habitualmente são colocados com orientação para 

norte. Mas, independentemente de ter existido algum trabalhador que colocou mal o placard ou os 

mapas, diz que a responsabilidade máxima é sempre do Executivo e claro que é impossível dar 

conta de todos os pormenores, mas em última instância a responsabilidade é sempre do 

Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. Rrelatório da atividade municipal – Relatório n.º 1/2017 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 1/2017, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

2). Não se registaram intervenções sobre o assunto. --------------------------------------------------------- 

 

2.2. Pedido de suspensão de mandato 

Através de carta datada de 13 do corrente mês de fevereiro, a Presidente da Assembleia Municipal, 

Sara de Guadalupe Abraços Romão, ao abrigo do artigo 49.º do Regimento desta Assembleia 

Municipal, solicita a suspensão do mandato, por um período previsível de seis meses. O pedido 

relaciona-se com condicionamentos e compromissos de ordem pessoal e familiar inconciliáveis 

com o exercício de funções. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 49.º n.º 2 do 

Regimento, autorizar a suspensão do mandato de Sara de Guadalupe Abraços Romão, por 

um período previsível de seis meses. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorizado o pedido de suspensão, foi efetuada, de imediato, a substituição pelo Sr. João Pedro 

Belourico Serejo Marques, nos termos do artigo 52.º e 54.º do Regimento e n.º 7 do artigo 77.º e 

n.º 4 do artigo 76.º e art.º 79.º da Lei n.º 169/99, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. 

 

 

2.3. Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado a 24 de abril de 2016 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação proferida na reunião 

da Câmara Municipal realizada no dia 11 de janeiro do corrente ano, a seguir se transcreve: 

 

«Os serviços de Gestão Financeira, informam que têm sido efetuados contatos entre o 

Município de Serpa e a AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., no sentido de efetuar 

um aditamento ao acordo de transação 22/AGDA/2016, celebrado em 29 de abril de 2016, 

conforme documento anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------- 

Sobre este assunto, o Sr. Vice-presidente, Carlos Alves, intervém para informar que o 

presente aditamento é de extrema relevância para a autarquia pois representa uma 

diminuição acentuada dos juros a pagar à AGDA, no âmbito da regularização da divida 

àquela entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo PS, submeter a 

autorização prévia da Assembleia Municipal a celebração do presente aditamento.» ----- 

 

Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que, sendo o acordo entre a Câmara e a Águas 

de Alentejo, não fazia sentido estar a colocar-se uma entidade bancária neste acordo, no entanto, 

o próprio acordo permite a possibilidade das Águas de Portugal fazerem um acerto com uma 

entidade bancária, no sentido das condições serem mais vantajosas, quer para as Águas de 

Portugal, que recebem todo o dinheiro de uma única vez, quer para a Câmara Municipal. ---------  

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a Assembleia 

Municipal deliberou, maioria, com as abstenções do PS e os votos a favor da CDU e PSD, 

aprovar o aditamento ao Acordo de Transação, celebrado com a Águas Públicas do Alentejo 

em 29 de abril de 2016, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

 

2.4. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 25 de janeiro do corrente ano, de acordo com o 

disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos: 
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Intervenções 

O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que se tratou apenas da inclusão de uma rúbrica 

específica para a zona industrial de Serpa e para as zonas de atividades económicas. Não sendo 

previsível que exista algum financiamento para este tipo de investimentos, mas com a possível 

reprogramação dos fundos comunitários ainda este ano e como se está a iniciar o projeto para a 

III fase, fazia sentido abrir esta rúbrica e no futuro ter a possibilidade de vir a beneficiar de algum 

apoio para estas infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos 

do PS e PSD e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a primeira revisão ao Orçamento 

e Plano Plurianual de Investimentos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5. Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

Sobre o assunto acima designado, na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 8 do corrente 

mês de fevereiro, foi proferida a seguinte deliberação, cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

 Exposição do assunto 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de 3 do corrente mês de fevereiro: 

«Pelo documento anexo vem a Requerente, sociedade “Lagar do Vale – Produção e 

Transformação de Azeite Lda.”, requerer a emissão de declaração emitida pela Assembleia 

Municipal de Serpa, comprovando que o projeto a desenvolver, em área da Reserva Agrícola 

Nacional, é considerado de interesse público municipal. 

Isto posto, cumpre informar: 

De harmonia com o disposto no artigo 25º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que aprovou o 

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, “podem ser autorizadas, a título excecional, 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para a realização de ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na RAN”. 

Acrescentam os n.ºs 2 e 3, alínea a), do mesmo dispositivo, que o pedido de reconhecimento das 

ações de relevante interesse público é formalizado através de requerimento apresentado na DRAP 

territorialmente competente e dirigido ao membro do Governo responsável pela área do 

desenvolvimento rural, acompanhado, nomeadamente de “declaração emitida pela Assembleia 
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Municipal do concelho onde se pretende realizar a ação, comprovando que o projeto é considerado 

de interesse público municipal”. 

Para efeitos de emissão da requerida declaração de interesse público municipal, a Requerente 

junta uma memória descritiva e justificativa, com caracterização bastante extensa e pormenorizada 

do projeto a desenvolver. 

Também se confirma a localização do projeto em área do concelho de Serpa, mais concretamente, 

no prédio rustico inscrito na matriz cadastral da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), sob o artigo 25 – Secção 1B, conforme caderneta predial que se anexa. 

 Proposta 

Em face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto no 

artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, apresentar propostas à 

Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, propõe-se que o presente 

requerimento seja apreciado na próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e remetido à 

Assembleia Municipal para deliberação. 

Foi distribuída por todos os eleitos, a memória descritiva do referido projeto, a qual consta de pasta 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para dizer que não são contra um investimento desta 

envergadura, mas gostavam que a sociedade tivesse sede em Serpa, o que não desvirtua o que 

o projeto tem de bom, mesmo não estando sedeada em Serpa. Pensando na defesa do ambiente 

e dos cidadãos, e sabendo as entidades que regulam estes assuntos e de alguma forma são elas 

que decidem se os projetos avançam, e atendendo ao que já existe nos concelhos de Moura, 

Ferreira e Serpa de olival intensivo, considera que se deveria começar já a pensar em planos 

ambientais de prevenção, tentar regular uma faixa à volta das populações que inibisse o arranque 

de árvores centenárias e a cultura de olival intensivo e talvez discutir estes assuntos com outros 

municípios e questiona se no nosso PDM poderia ser incluída essa faixa de proteção. --------------- 

O Sr. Presidente respondeu que a questão é pertinente e deve ser tratado em sede de revisões 

do PDM, mas é difícil e só se houver legislação que potencie isso. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal que se pronuncie 

sobre o pedido da sociedade “Lagar do Vale – Produção e Transformação de Azeite Lda.”, 

respeitante à declaração de interesse público municipal, do projeto a desenvolver no prédio rustico 

inscrito na matriz cadastral da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o 

artigo 25 – Secção 1B.» ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para dizer que esta Sociedade pretende instalar um lagar, 

um investimento de cerca de sete milhões de euros, numa primeira fase, pretendendo depois a 

empresa avançar para uma unidade de transformação da amêndoa. O pedido de reconhecimento 

de interesse público municipal é uma forma de acelerar o processo, que passa depois a ser 

analisado diretamente pelo Ministério da Agricultura de uma forma mais rápida, permitindo que 

ainda no final deste ano, possam começar a laborar, pois é um projeto com apoio comunitário e é 

necessário cumprir os prazos da candidatura.  

Refere ainda que este equipamento permite a transformação da azeitona que não será apenas 

oriunda do nosso concelho, mas também de Évora, Beja e algumas explorações de Espanha. 

Serão 7 postos de trabalhos fixos, cerca de 20 sazonais, que ocupam cerca de seis meses por 

ano. A escolha do município de Serpa para a instalação deste equipamento, do nosso ponto de 

vista é positivo, pois representa mais postos de trabalho. Pese embora algumas questões de 

utilização do solo devam ser levantadas, no nosso concelho e de uma forma geral, em todo o 

Alentejo, onde existem sistemas de regadio, mas neste caso, considera que se deve avançar para 

o reconhecimento de interesse municipal desta instalação, que é a primeira fase de um 

investimento total que rondará os 13 milhões de euros, o que de alguma forma, também representa 

um ganho e demonstra que o município de Serpa também consegue atrair investimentos, sendo 

que existem outros aspetos que devem ser abordados e com certeza que no futuro irão ser e é 

por isso que a Camara Municipal teve outras iniciativas e agora já durante a edição deste ano da 

Feira do Queijo, será feita a apresentação e assinatura do protocolo do Centro de Competências 

da Agricultura em modo biológico, para mostrar a possibilidade de outro tipo de utilização do solo, 

que podem ser complementares, desde que hajam regras bem definidas e que as mesmas sejam 

cumpridas e enquanto autarquia não devemos cortar os investimentos, mas sim trabalhar no 

sentido em que eles sejam feitos de uma forma equilibrada e que há muita forma de utilizar a terra.  

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. José Damião para questionar se esta entidade já tem algum projeto 

submetido ao Ministério da Agricultura, no âmbito da produção e comercialização, porque é 

importante saber se os projetos estão concretizados e submetidos, quando se avança para esta 

declaração de interesse municipal, para depois não se correr o risco de que o projeto não se venha 

a concretizar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que nos documentos apresentados pela empresa e distribuídos 

por todos os eleitos, está explicado como irá ser desenvolvido o projeto, com indicação de que a 

maior parte do investimento será suportada por fundos comunitários. ------------------------------------ 
 

 Deliberação 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, declarar de interesse público 

municipal, o projeto a desenvolver pela sociedade “Lagar do Vale – Produção e 

Transformação de Azeite Lda.”, no prédio rustico inscrito na matriz cadastral da União das 
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Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 25 – Secção 1B, cuja memória 

descrita consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------- 

 

 

2.6. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 15 do corrente mês de fevereiro, foi proferida a 

seguinte deliberação: 

«Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica:  

«I - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017 – Nota Explicativa 

1 – Pelo artigo 270º, da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 

2017 (LOE2017), foi aditado o artigo 99º-A, à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas), que veio consagrar um regime de consolidação das mobilidades intercarreiras ou 

intercategorias. 

Nos termos do referido artigo a consolidação só é possível, entre outras condições, desde que exista posto 

de trabalho disponível. Desta forma entende-se oportuno consagrar formalmente no Mapa de Pessoal do 

Município de Serpa, novos postos de trabalho nas carreiras de Técnico Superior e Assistente técnico, 

destinados a trabalhadores que se encontram atualmente em regime mobilidade, com duração prevista até 

final do próximo mês de maio.  

A referida criação de postos de trabalho, tem ainda como objetivo, uma estratégia de motivação e 

valorização do desenvolvimento de competências dos trabalhadores, que tenham adquirido novas 

habilitações adequadas à satisfação de necessidades permanentes dos serviços municipais. 

Considerando o atual contexto legal, afigura-se ainda adequado o recurso ao regime de mobilidade 

intercarreiras/intercategorias, por razões evidentes de economia, eficiência e eficácia impostas aos serviços 

na prossecução do interesse público.  

Desta forma, prevê-se a criação de 7 postos de trabalho, por tempo indeterminado (3 Assistentes Técnicos, 

3 Técnicos Superiores e 1 Técnico de Informática do grau 1), que correspondem à consolidação das 

mobilidades intercarreiras/intercategorias em vigor. 

2 - Prevê-se ainda, a criação adicional de 1 posto de trabalho, por tempo determinado, para dar resposta a 

novas necessidades transitórias na carreira de Assistente Técnico, da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território. 

Do que antecede, resulta a proposta de criação no mapa de pessoal dos seguintes lugares, previstos 

no Anexo I, a seguir justificados: 

 

Grupo de 

Pessoal / 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indetermin. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

Técnico 

Superior 

Relações 

Internacionais 

1  Consolidação da mobilidade intercarreiras  

Serviço Social 1  Idem 
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Engenharia do 

Ambiente 

1  Idem 

Assistente 

Técnico 

Administrativa 3  Idem 

Administrativa  1 Para satisfação de necessidades transitórias 

na área administrativa da Divisão do 

Urbanismo e Ordenamento do Território, tendo 

em vista, o atendimento especializado na área 

urbanística, a título experimental. 

Técnico de 

Informática 

Técnico de 

Informática de 

Grau 1 

1  Consolidação da mobilidade intercategorias 

 

 

Conteúdos Funcionais a aprovar (Não existentes no Mapa atual) 

Área Funcional Técnico Superior 

Relações Internacionais Desenvolver funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; promover o território a nível 

nacional e internacional;  

Propor o estabelecimento de parcerias com entidades regionais, com vista ao 

desenvolvimento; assegurar o apoio municipal e protocolo em exposições e 

certames que decorrem no município;  

Elaborar pareceres, projetos e atividades conducentes à definição e 

concretização das políticas do município na área de protocolo e relações 

internacionais, nomeadamente, acompanhamento dos processos relativos à 

participação do município em organismos nacionais e internacionais, reuniões e 

outros eventos; promover o relacionamento com municípios nacionais e 

estrangeiros; desenvolver processos de cooperação externa. Desenvolver 

vários processos de candidaturas aos FEII (Fundos Europeus de Investimento) 

e nomeadamente no INTERREG V-A (programa transfronteiriço) PDCT - Pacto 

de Desenvolvimento e Coesão Territorial (Cimbal), Alentejo 2020 e Portugal 

2020, bem como em todos os outros assuntos tratados na respetiva Divisão, 

onde se inclui a definição das estratégias municipais para o desenvolvimento.  

Serviço Social Ação escolar - transporte escolar (elaboração do plano de transportes escolares 

e acompanhamento da atividade); ATL´s de Verão (apresentação de proposta 

de planificação das atividades, análise e parecer dos pedidos e 

acompanhamento das atividades ao longo do programa). Acompanhar o projeto 

«Cante nas Escolas», nomeadamente ao seu dinamizador e articulação com as 

escolas. Acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação; 

Apresentar proposta de planificação da Semana da Criança e acompanhar as 

atividades; Acompanhar a manutenção do centro Escolar e monitorização nas 

escolas do concelho, tendo em conta a responsabilidade das Freguesias com o 

protocolo de delegação de competências por parte da autarquia; Apresentar 
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proposta de dinamização do Espaço Brinca e seu acompanhamento; Emitir 

parecer técnico aos pedidos de apoio para a Loja Social e acompanhar a 

atividade da mesma; emitir ainda pareceres a propostas de âmbito educativo. 

 

As alterações ao Mapa de Pessoal agora propostas, para consolidação das mobilidades intercarreiras ou 

intercategorias, não representam um acréscimo de encargos com pessoal, comparativamente com o ano 

de 2016, uma vez que os trabalhadores já vinham desempenhando funções na carreira de destino e 

auferindo a respetiva remuneração, desde dezembro de 2015. Desta forma, encontram-se plenamente 

assegurados, no Orçamento para 2017, os encargos decorrentes da consolidação das mobilidades, uma 

vez que a verba orçamentada teve por suporte os encargos registados no ano de 2016. 

 

No mesmo sentido, a consolidação das mobilidades não representa um aumento real do número de 

trabalhadores, uma vez que os trabalhadores em causa já se encontram no exercício de funções há vários 

anos. 

O encargo resultante da criação de um posto de trabalho de Assistente Técnico, na Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território, encontra-se devidamente suportado no Orçamento Municipal para 2017, 

conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, documento Interno nº 1299, de 09 de 

fevereiro de 2017, que se anexa. 

Considerando 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, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 

seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação.. 

 

Junta-se:  

 - Informação do Serviço de Gestão Financeira; 

 - Alteração parcial ao Mapa de Pessoal 2017 

 

 Deliberação 

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, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

acima descrita e cujo documento se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------- 

O Sr. Vereador Noel Farinho explicou que os eleitos do PS votaram favoravelmente, tendo em 

conta a especificidade desta alteração, pois é importante o acesso a uma estabilidade 

profissional.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Intervenções 

O Sr. Presidente da Câmara refere que as alterações ao Mapa de Pessoal tem como objetivo 

principal a consolidação de carreiras e de mobilidade, que vai de encontro ao que todos defendem, 

que é o combate à precariedade, trabalhadores que estão durante um determinado período em 

mobilidade, possam depois efetivar essa mobilidade, o que voltou a ser permitido no início deste 

ano, após alteração da respetiva legislação. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º 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, 

a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a alteração ao Mapa de 

Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida na reunião da Câmara Municipal, 

realizada no dia 15 do corrente mês de fevereiro: 

 

«De harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de Junho, a 

abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em 

mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se 

encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve 

merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de 

compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está 

contemplada em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do 

Plano – GOP), cumpre-se o disposto na disposição legal referida no parágrafo anterior. Assim, 

considerando que o fornecimento de energia elétrica em mercado livre não se desenrola na 

totalidade no presente ano, submete-se à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da 

Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas para os anos de 2018 e 2019: 

 

Valor Global S/ 
IVA 

Valor Global C/ 
IVA 

2017 2018 2019 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.125.000,00 € 1.383.750,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 562.500,00 € 691.875,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para a repartição de encargos de verbas para os anos de 2018 e 2019, 

acima identificada, respeitante ao fornecimento de energia elétrica em mercado livre.»-------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de 

encargos de verbas para os anos de 2018 e 2019, respeitante ao fornecimento de energia 

elétrica em mercado livre: 

Valor Global S/ 
IVA 

Valor Global C/ 
IVA 

2017 2018 2019 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.125.000,00 € 1.383.750,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 562.500,00 € 691.875,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 

 

 

 

2.8. Acordos de execução  

Foi analisada a seguinte deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 

15 do corrente mês de fevereiro: 

 

“Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

«Por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, tomada na reunião realizada a 28 de 

abril de 2014, foi autorizada a celebração de Acordos de Execução com as diversas 

Freguesias do Concelho de Serpa, formalizados a 31 de julho de 2014 e para vigorar 

durante o presente mandato. 

Posteriormente, por deliberação da mesma Assembleia Municipal, tomada na reunião de 

30 de junho 2016, foi aprovado o Segundo Aditamento aos referidos Acordos de 

Execução. 

Na génese de tal Aditamento esteve a verificação da insuficiência das verbas transferidas 

ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea a), dos Acordos iniciais, para suportar os encargos 

inerentes à manutenção das vias públicas, incluindo calcetamento e reposição de 

pavimentos. 

Em conformidade, foi aprovado o reforço das verbas a transferir para a Junta de Freguesia 

de Brinches, a Junta de Freguesia de Pias, a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

e a União das freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, conforme se 

demonstra na seguinte tabela: 
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Freguesia Valor Inicial Valor Final Diferença 

Brinches 39.600,00€ 42.572,25€ 2.972,25 € 

Pias 75.018,00€ 79.681,50€ 4.663,50 € 

V. V. Ficalho 47.575,00€ 50.620,00€ 3.045,00 € 

V.N.S. Bento e V. Vargo 110.956,00€ 116.065,75€ 5.109,75 € 

Totais 273.149,00 € 288.939,50 € 15.790,50 € 

 

Não obstante, nada foi dito quanto ao modo de pagamento do referido reforço, pelo que seria 

aplicável o princípio geral contido nos Acordos (transferência mensal, em duodécimos). 

Considerando, porém, o carater excecional do reforço de verba e os motivos que lhe estiveram 

subjacentes, propõe-se que o referido reforço seja executado uma única vez e de uma única vez, 

ou seja, apenas no ano de 2017, numa única parcela. 

Nestes termos, considerando que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, autorizar a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de 

acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, propõe-se que a 

presente informação seja apreciada em próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e remetida 

a reunião da Assembleia Municipal, para que seja autorizado o pagamento do reforço de verba, 

nos termos acima propostos.»  

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, a autorização do 

pagamento do reforço de verba, nos termos acima propostos.”  

 

 Deliberação 

Não se tendo verificado intervenções sobre o assunto, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea 

k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar o pagamento do reforço de verba, no âmbito dos Acordos de 

Execução, nos termos propostos pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------  

 

 

3. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Começou por intervir o Sr. Tiago Baio, que começou por dizer que reside em Serpa há vinte anos 

e chegou quando este era um concelho bonito, livre de uma série de coisas que acontecem agora 

e gostaria de colocar algumas questões, sobre situações que tem vivenciado ultimamente. Faz 

agricultura biológica há alguns anos, pois decidiu dar alimentos saudáveis aos seus filhos, e tem 

tido algumas dificuldades, devido à insistência na utilização do glifosato. Decorre atualmente uma 

petição europeia para o fim da utilização deste produto, que a Câmara de Serpa continua a utilizar. 
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Dizem alguns estudiosos que o número de cancros triplicou devido à utilização de produtos como 

o glifosato, por isso, enquanto cidadão, considera que deve ter a possibilidade de escolher se 

esses produtos devem ser utilizados, pelo menos, à sua porta.  

Refere que há duas situações caricatas, nos dois dias em que houve a pulverização das ervas 

autóctones muito perigosas, numa delas havia crianças a passar ao lado dos funcionários da 

Câmara, que devidamente apetrechados com as mascaras pulverizavam essas ervas e a outra 

situação foi ao lado da creche, onde depois de ser aplicado esse produto, um rebanho de ovelhas 

foi pastar essas ervas.  

Levanta outra questão relacionada com a agricultura intensiva, com a qual não concorda e refere 

que 27% da área ecológica natural de Serpa desapareceu nos últimos anos, não há um local para 

um coelho, uma lebre, uma perdiz, as aves que nidificavam aqui desapareceram. Há algum tempo 

teve conhecimento de um artigo de uma revista dinamarquesa onde vinha referido o nome de 

Serpa como sendo a capital do transgénico. O transgénico é outra das possibilidades que está a 

provocar o aumento de cancros. Os olivais intensivos e os amendoais vão deixar a terra 

completamente estéril e daqui a 15 ou 20 anos, o paradigma de Serpa vai mudar radicalmente. 

Assim como foi elevado o cante a património imaterial da humanidade, propunha também a oliveira 

secular, aquela que se tenta vender aos turistas, como sendo uma imagem de Serpa, já deixou de 

o ser e questiona se esses novos olivais não deveriam pagar um IMI mais elevado, para se tentar 

encontrar uma solução para preservar as gerações vindouras. E ainda relativamente aos 

glifosatos, diz que há câmaras que já utilizam outro tipo de soluções, que são ecológicas, que 

podem implicar um investimento inicial, mas podem ser uma solução para que todos possamos 

viver de uma forma mais saudável. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Camara disse que logicamente que a utilização do glifosato tem vindo a 

diminuir lentamente e quase já não utilizamos esse dito componente do herbicida, sendo que, 

apesar de não estar proibido, grande parte dos estudos indicam que não deve ser utilizado e até 

ao momento, não utilizamos um produto que não seja legalmente possível e a forma do aplicar, 

poderá num momento ou outro, algum funcionário ter feito a aplicação na altura menos adequada 

e pode ter havido esse erro, mas as pessoas que estão a aplicar os herbicidas tem a devida 

formação. Contudo, a intenção da autarquia também é diminuir os prejuízos ambientais e prova 

das nossas preocupações com as questões ambientais é o facto de irmos assinar no próximo 

sábado, o protocolo do centro de competências da agricultura biológica e produtos em modo 

biológico. O centro de competências será um centro de discussão a nível nacional desse setor e 

o município que ficou líder desse processo foi o município de Serpa e isso quer dizer alguma coisa, 

fomos nós que colocámos este assunto ao Ministério da Agricultura, fomos nós que “lutámos” 

contra municípios com maior poder que o nosso, porque estão mais próximos dos centros de 

decisão, ou porque politicamente estão mais próximos de quem decide, mas o que é certo, é que 

paulatinamente o trabalho que fizemos, levou a que esse processo fosse finalizado no ano 

passado e vai concretizar-se agora oficialmente, durante a Feira do Queijo com a assinatura do 

protocolo. Não foi um processo fácil, mas com um parecer de peso, que foi a Associação Agrobio, 

que se manifestaram interessados pela nossa vontade e pelo nosso projeto, conseguiu-se 
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concretizar este projeto. Diz ainda que, relativamente à cultura do olival intensivo, não podemos 

querer acabar com tudo, de um dia para o outro, mas temos é que mostrar que há outras formas 

de utilizar a terra e é isso que queremos fazer através do centro de competências. A definição 

sobre a área que deve ser utilizada para este tipo de olival e para o amendoal, tem que ser 

supramunicipal, existir uma estratégia regional ou nacional. O município não pode interferir na 

plantação desses olivais, decidindo se a pessoa pode ou não plantar, mas pode trazer à discussão 

outro tipo de utilização da terra, principalmente com menos prejuízos ambientais e isso fazemos.  

 

Seguiu-se o Sr. Carlos Miguel Rodrigues e ainda em relação ao assunto dos glifosatos disse que 

existem produtos que, mesmo permitidos por lei, são nefastos. Disse ainda que paulatinamente, 

nos últimos anos, aquilo a que temos assistido é à devassa do território, devastação daquilo que 

é o património das pessoas, dos nossos antepassados, oliveiras milenares retiradas e vendidas e 

neste momento, o concelho de Serpa está cercado de olival intensivo e amendoal e estamos a 

respirar veneno, que também é infiltrado nos lençóis freáticos, que por sua vez corre para a água 

das nossas torneiras, que bebemos e com a qual cozinhamos e embora todos saibamos que a 

água é analisada e cumpre todos os parâmetros necessários, mas aquilo que não sabemos não 

vem indicado.  

Relativamente aos investimentos agrícolas, na ordem de biliões de euros, financiados e não só, 

no nosso concelho e do ponto de vista daquilo que deveria ser o retorno destes investidores, não 

é visível, apenas retiram e questiona se o Executivo sabe que dinheiro é que sai do concelho e 

que retorno é que existe destes investimentos, e em relação à empresa que solicitou o estatuto de 

interesse municipal só porque vai fazer um investimento de sete milhões de euros e emprega sete 

pessoas e sazonalmente contrata vinte pessoas, questiona qual é o valor real do retorno deste 

investimento para a comunidade e a nível ambiental questiona a existência dos respetivos estudos.  

 

Sobre esta intervenção, o Sr. Presidente da Câmara disse que, em relação ao processo de 

interesse municipal não dispõe de informação sobre o valor que sai do concelho e qual é o retorno 

e toda a informação de que dispunha sobre o projeto foi remetida aos eleitos e que é referente aos 

valores do investimento e ao número de postos de trabalho. Com a declaração de interesse 

municipal o projeto irá avançar mais rapidamente junto do Ministério da Agricultura, mas iria 

avançar de qualquer forma mesmo sem essa declaração e a Assembleia nunca teria qualquer 

forma de parar este processo, uma vez que estão sendo cumpridas todas as regras e se a 

Assembleia recusasse, o investimento iria para outro concelho.-------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a inscrição do Sr. Alberto Matos para uso da palavra, mas antes da sua intervenção, o 

Sr. Presidente da Mesa aproveitou para lhe prestar alguns esclarecimentos, na sequência da sua 

intervenção na última sessão da Assembleia Municipal. De acordo com informação da Câmara 

Municipal “Relativamente à passadeira no loteamento da Cruz Nova, junto ao restaurante 

Arrozinho de Feijão já foi executada e quanto à passadeira que termina junto ao lancil, não é só 

esta, mas todas as outras na mesma via que irão servir o futuro loteamento. Quanto à passadeira 

que termina a meio, não é um lapso, é mesmo assim, segundo informação técnica, esta passadeira 
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apenas serve os lugares dos transportes escolares. A extinção de lugares de estacionamento já 

estavam previstos, pois foram marcados provisoriamente, antes da atual situação vertical e 

horizontal.” A outra questão que tinha a ver com o pessoal auxiliar das escolas e a informação 

prestada pelos respetivos serviços, foi que, no âmbito das competências da autarquia, foi colocado 

pessoal auxiliar em número suficiente para apoio nas salas do pré-escolar e o restante pessoal 

para apoio do 1.º ciclo é da responsabilidade do Ministério da Educação”.  

 

De seguida foi dada a palavra ao Sr. Alberto Matos que começou por agradecer a informação 

prestada e questionou a Câmara se está prevista alguma intervenção mais global no largo do 

centro escolar até ao inicio do próximo ano letivo, tendo em vista a construção de passeios que 

viabilizem a utilização da tal passadeira que acaba num descampado. Outro assunto que abordou 

foi relativo ao “trabalho escravo” que vem associado a estes olivais intensivos. Assistiu-se na 

televisão a uma situação existente no Largo 5 de Outubro, em Serpa num espaço que já foi um 

mini centro cultural, onde estariam a viver 55 trabalhadores e como foi declarado, sabendo que 

cada um pagaria cerca de 40,00 € e quem aluga o espaço e que é simultaneamente a entidade 

patronal, arrecadaria cerca de 2.500 €. Mas há uma situação que tem a ver com a responsabilidade 

direta das autarquias e que diz respeito às licenças de habitabilidade, pois está sendo usado como 

espaço para amontoar trabalhadores como gado e que para além das condições miseráveis em 

que trabalham e que são explorados e em que o Estado português nem lhe facilita as condições 

de legalização, pergunta se o espaço que referiu está licenciado e em que condições funciona. 

Diz ainda que não podemos assistir a esta moderna escravatura sem nada fazer e elogia a atitude 

que teve a Câmara da Vidigueira que ao constatar uma situação semelhante, com um casão onde 

estavam 60 trabalhadores em Pedrogão, convocou as entidades responsáveis e alguns 

deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão do centro escolar, informando que o lado dos 

passeios que não está feito, pertencem a loteamentos particulares e à medida que os processos 

forem avançando, será feita essa parte do arruamento. Quanto à situação dos trabalhadores, 

lembra que o município de Serpa foi o único que assinou um Contrato Local de Segurança, com o 

Ministério da Administração Interna, tendo como objetivo principal acompanhar todas as situações 

ilegais e que resultou em várias ações de sensibilização e várias ações de fiscalização. No que 

diz respeito às licenças de habitabilidade, podem existir, mas pode ter sido licenciada, por 

exemplo, como T2 e podem decidir colocar lá 20 pessoas e quem é que tem competência para 

fiscalizar e confirmar que estão lá dormindo 20 pessoas? Estes problemas careciam da existência 

de um organismo que tivesse competência para averiguar. O ACT pode fiscalizar as condições de 

habitabilidade quando os espaços estão dentro das explorações agrícolas, mas quando é fora não 

o podem fazer e a as autarquias também não tem autoridade para entrar numa habitação e verificar 

as condições em que as pessoas vivem. E nas ações de fiscalização que ocorreram no nosso 

concelho, insistimos na presença de representantes do Ministério das Finanças para que 

verificassem se as casas que estão sendo utilizadas foram alvo de algum contrato de 

arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ATA N.º 1/2017 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 23 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 26 

 

Seguiu-se ainda a intervenção do Sr. Carlos Valente que disse que existem preocupações 

inerentes à boa gestão dos solos, da sua aptidão agrícola e aventar de hipóteses de modelos de 

desenvolvimento, como a agricultura biológica, que é muito interessante, mas não percebe a que 

escala se quer implementar esses modelos. Relativamente à declaração de interesse municipal 

para a instalação de um lagar, lembra que será mais um foco de poluição e de maus cheiros.  

Diz ainda que há um ano, numa sessão da Assembleia Municipal, levantou um problema 

relacionado com a usurpação de terrenos públicos junto ao Rio Guadiana, nomeadamente com a 

instalação de cercados que vão até dentro de água e passado algum tempo foi-lhe solicitado pela 

autarquia a sua colaboração para assinalar esses locais, tendo depois sido informado numa 

sessão sobre o andamento do processo. Porém, decorrido um ano, não sabe se forem 

desenvolvidas mais diligências, pois hoje foi confirmar ao local e a situação mantém-se igual.  

Diz ainda que, em termos de ordenamento do território, perdemos mais de um quarto da reserva 

ecológica do território do município e um quarto cedeu à voragem deste tipo de agricultura e 

questiona em que medida essa agricultura ecológica, amiga do ambiente, se irá enquadrar nesta 

vertigem que se aproxima.  

Faz ainda referência à publicação dos índices de transparência das autarquias e o que se verifica 

é que a autarquia de Serpa, até 2015 estava na posição 121 e atualmente desceu 173 lugares, ou 

seja, está agora na posição 294. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que ao longo dum ano foram efetuados alguns contatos, 

nomeadamente, no final do ano passado, houve uma reunião com o Parque Natural do Vale do 

Guadiana em que foi exposta a situação dessas vedações, mas assume que ao longo de um ano 

é tempo suficiente para se fazer mais do que aquilo que foi feito, mas não se ficou totalmente 

parado e colocou-se também o assunto ao ICNF e à APA.  

Sobre a situação da REN, o que aconteceu foi que, aquando da revisão do PDM, foram aplicadas 

as novas regras de definição dos espaços, o que resultou nessa diminuição da REN. Contudo, 

não é apenas da competência da autarquia essa definição, envolve uma série de entidades, 

nomeadamente a comissão da REN e da RAN, a EDP, a CCDR que é a gestora do processo.  

Sobre o índice de transparência, diz que da parte da autarquia não há uma grande preocupação 

com esse assunto, pois se se verificar aquilo que é avaliado, há um conjunto de fatores que 

contribuem para esses índices. Todas as questões que vão sendo apresentadas ao Executivo têm 

resposta, os documentos previsionais, os orçamento e relatórios de contas são sempre 

disponibilizados no site, bem como as atas dos órgãos das autarquias e os relatórios da atividade 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto 

no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da sessão, foram aprovados em minuta, por 

unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Pedido de suspensão de mandato 

o Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado a 24 de abril de 2016 

o Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

o Pedido de reconhecimento de interesse público 

o Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

o Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

o Acordos de execução 

                   

 

O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a presente sessão, eram 20H00, 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 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. ---------------------------------- 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal            A Secretária 

 

 

           __________________________________ ________________________________ 

                               (José Filipe Nogueira Estevens)                                            (Anabela Baleizão Cataluna) 
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 23 DE 

FEVEREIRO DE 2017 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 - RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artº 35.º n.º 1 alínea y) e 

n.º 4 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – RELATÓRIO N.º 1/2017 

 

ANEXO 3 – ADITAMENTO AO ACORDO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO COM A AGDA 

 

ANEXO 4 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

ANEXO 5 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL  
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