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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE 

ABRIL DE 2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 

Natércia Guerreiro Valente, em substituição de João Pedro Serejo 

Marques 

João Francisco Batista, em substituição de Paulo Carvalho Pisco 

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 

Manuel Valente Romeiro, em substituição de 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 

António Carlos Carvalho, em substituição de Elisa dos Santos Almeida 

Manuel Francisco Carvalho Soares  

António Manuel Alves Barroso Carvalho Martinho 

Carla Milene Flores Serra 

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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Manuel Luís Machado Nunes, em substituição da 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 

Madalena Afonso Borralho 

 

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, Daniel 

Abraços Veiga, Miguel Graça Valadas e Paula Pais Soares ------------------------------------------------- 

 

Foi necessário completar a Mesa, tendo o lugar sido ocupado pelo Sr. Francisco Monteiro da Cruz, 

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 1/2017 

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 2/2017 

2.2. Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa 

2.3. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

2.4. Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de exercício 2017 

– Renovação de contrato  

2.5. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

 

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

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

ANA CRISTINA PAIXÃO, por se 
encontrar ausente do concelho 

Substituída por Manuel Valente Romeiro 

JOÃO PEDRO MARQUES, por motivo 
de doença 

Substituído por Natércia Valente 

ELISA ALMEIDA, por motivos de ordem 
profissional 

Substituída por António Carlos Carvalho 

PAULO CARVALHO PISCO, por 
motivos de ordem profissional 

Substituído  por João Francisco Batista 

Presidente da União de Freguesias de 
Vila Nova de S.Bento 

Substituída pelo Tesoureiro Manuel Luís Nunes 

 
 
 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA n.º 1/2017 

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 1/2017, respeitante à sessão 

ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2017, a qual foi previamente enviada a todos os 

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

 

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 15 de fevereiro, 8 e 22 de março e 5 de abril, 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.  
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1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Começou por intervir a Srª Elisabete Teixeira para, em nome da bancada do PS, apresentar a 

seguinte moção:  

 

Moção 

25 de Abril e 1.º de Maio 

 

«Cumpriram-se, na passada terça-feira, 43 anos sobre este acontecimento impar do nosso 

coletivo: a Revolução de 25 de Abril de 1974. 

 

Nesse dia, os Capitães de Abril puseram fim às trevas do Regime Fascista, abrindo portas à 

Liberdade, Justiça Social e Democracia. 

 

A conquista de Abril fez nascer um Estado Democrático onde o Poder Local tem desempenhado 

um papel fundamental. 

 

Os membros da Assembleia Municipal de Serpa saúdam, calorosamente os Militares de Abril e 

demais intervenientes, que de uma forma ou outra contribuíram para um Portugal livre e 

democrático. 

 

Saúdam, igualmente, aproveitando a proximidade do 1.º de Maio, todos os trabalhadores e em 

especial os do concelho, que no seu dia-a-dia se empenham na construção de um País mais Justo, 

Equilibrado e Solidário, para que, deste modo, Abril se cumpra e Maio se torne maduro. 

 

Viva o 25 de Abril – Viva o 1.º de Maio.» -------------------------------------------------------------------------- 

 

Não se registaram intervenções sobre o assunto, tendo a Moção sido aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Henrique Vilallonga para apresentar, em nome da CDU, a seguinte 

Saudação: 
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SAUDAÇÃO 43º ANIVERSÁRIO do 25 de ABRIL e 127 ANOS do 1º MAIO 

«À passagem do 43.º Aniversário da Revolução de Abril a CDU na Assembleia Municipal de Serpa, 

saúda todos aqueles que na madrugada de 1974, saindo dos quartéis souberam de forma 

organizada abrir as portas da Liberdade e da Democracia e encerrar um ciclo que durante 48 anos 

destruiu e matou muitos filhos de um País, que existia para servir alguns e oprimir todos os outros. 

Foi nesse dia que o Povo saiu à rua e iniciou um caminho novo, abrindo os caminhos da Liberdade 

e da Valorização do ser humano sem discriminações, despertando toda uma sociedade para uma 

vida nova, cheia de esperança num futuro melhor, mais justo, digno e solidário, valorizando 

homens e mulheres numa perspetiva de solidariedade, justiça social e desenvolvimento. 

Hoje, passados 43 anos, comemoramos Abril, com um forte espírito de unidade e luta em defesa 

dos muitos direitos, liberdades e garantias conquistados e hoje como nos últimos 43 anos, 

continuamos a exigir o respeito e o direito às conquistas de Abril.  

Saudamos também os 127 anos de comemorações sobre a luta dos trabalhadores de Chicago 

pelas oito horas de trabalho. A justeza da reivindicação e a violência da repressão com que o 

poder capitalista a tentou travar, resultou com que o 1º de Maio fosse declarado o Dia Internacional 

dos Trabalhadores. Aqui, desta Assembleia, saudamos todas as conquistas dos trabalhadores 

nestes 127 anos.  

Daqui os exortamos a prosseguirem a luta, por melhores condições de vida e por um país mais 

justo e solidário.  

Maio é a confirmação de Abril, é a festa da liberdade, da confraternização, da solidariedade, dos 

direitos adquiridos, da dignidade conquistada. Por isso se lutou. Por isso vale a pena lutar.» 

 

Interveio em seguida o Sr. António Mariano para fazer referência ao delapidar do olival velho do 

nosso concelho e tendo em conta que recentemente, o Governo resolveu juntamente com a EDIA, 

expandir toda a zona de regadio, para um novo bloco de rega em Vila Nova de S.Bento, gostaria 

de saber se o Executivo já encetou ou pensa encetar diligências, quer junto da EDIA, quer junto 

do Ministério do Ambiente e Agricultura para se tentar, de algum modo, controlar este flagelo que 

é o abate do olival centenário e milenar que temos no nosso concelho e é a paisagem que 

caracteriza o nosso concelho e o Alentejo.  

Diz ainda que gostaria de aplaudir a iniciativa da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), que recentemente adquiriu dois olivais no Alto da Forca para precisamente preservar esse 

mesmo olival. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara e em relação ao olival tradicional diz que não se pode ver 

apenas uma atitude que esteja diretamente relacionada com a preservação do olival, como sendo 

a única ação na proteção desses olivais, pois há muitas outras coisas que devemos fazer e em 

que devemos trabalhar. Em primeiro lugar, é a questão do PDM, quando se trabalha no sentido 

de manter a reserva ecológica e a reserva agrícola, algumas ferramentas que temos e junto da 
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CCDRA quando estamos a desenvolver estes processos, defender essa posição e isso tem vindo 

a ser feito desde sempre e por vezes a Câmara até é criticada por alguns munícipes, por existir 

dentro do concelho, uma grande área de reserva ecológica e agrícola. Existem também outras 

ações que podem não estar ligadas diretamente, mas que também contribuem para a defesa 

desse olival, como por exemplo, o processo que tem vindo a ser desenvolvido sobre o Centro de 

Competências da Agricultura em Modo Biológico, tendo já sido homologado pelo Secretário de 

Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas. 

Diz ainda que, na semana passada, a propósito da nomeação do segundo responsável a nível do 

Alentejo, pela parte agrícola, o Subdiretor, Eng.º Velez, convidou-o a deslocar-se a Serpa para 

colocar algumas questões, e foi esse o tema central da conversa que tiveram na Câmara 

Municipal, tendo sido questionado se existe alguma perspetiva de criação de algumas regras, 

dentro daquilo que é a estratégia agrícola e pelo menos dentro do perímetro de rega do Alqueva, 

no sentido de proteger o olival tradicional, tendo obtido a resposta que, de momento, não estava 

nada previsto, mas já tinham encetado algumas conversações nesse sentido e ele próprio já tinha 

colocado o assunto ao Sr. Ministro da Agricultura.  

Diz ainda que na sua opinião, uma das regras a criar, poderia ser a proibição do arranque total do 

olival tradicional, devendo existir a obrigatoriedade de deixar uma percentagem do olival original.  

 

O Sr. António Mariano levantou uma questão sobre a atribuição dos subsídios e apoios para as 

várias entidades do concelho de Serpa. Verificou por exemplo que, em relação à Casa do Povo 

de Pias, tem um subsidio há vários anos de 450,00 euros, no entanto, esta Casa do Povo tem 

sede própria, que é um edifício que necessita de obras e paga de IMI cerca de 300,00 €, restando-

lhe 150,00 euros do apoio financeiro da Câmara, para as atividades anuais e está aberto seis dias 

na semana, pelo que, solicita que a Câmara Municipal, em futuros apoios refletisse sobre o 

assunto, tendo em conta a realidade de cada Associação. 

Levanta ainda outra questão relacionada com o PDM, referindo que, quando fez parte da primeira 

Comissão da Assembleia Municipal que acompanhou a elaboração do PDM, recorda-se que 

apenas era permitido no concelho, as casas brancas com os baixos cinza, amarelo oca e o azul 

Évora e neste momento, em qualquer freguesia do nosso concelho já se vê o roxo, o verde, 

diversos tons de azul, pelo que, gostaria de saber se houve alguma alteração no PDM sobre este 

assunto ou se as pessoas estão a abusar. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que se trata de um misto das duas, pois existiram algumas alterações 

em Serpa, Pias e Vila Nova de S.Bento, no Plano de Urbanização, mas o facto é que existem 

alguns casos de incumprimento e que estão sinalizadas e com processos em curso, para que as 

pessoas reponham a legalização urbanística, pintando das cores que são permitidas.  

Relativamente à questão dos subsídios, diz que os mesmos são atribuídos em função da análise 

feita pelos respetivos serviços que acompanham o movimento associativo e existem dois tipos de 

apoio, os subsídios em função do plano de atividades e os apoios pontuais decorrentes de 

determinadas atividades especificas e o histórico tem o seu peso, pois utiliza-se esse valor como 

uma base, mas por vezes existem alterações, mas as entidades podem e devem, sempre que 

entenderem, solicitar uma reunião com os serviços ou alguém do Executivo e expor a situação, ou 

nos Conselhos Municipais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. Relatório da atividade municipal – Relatório n.º 2/2017 

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 2/2017, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Manuel Soares para levantar uma questão relacionada com os 

ajustes diretos, pois existem alguns que não têm valor nem quaisquer observações e já são de 

2013, 2014 e 2015. Relativamente ao ajuste direto n.º 5/2017, respeitante ao aluguer de stands e 

mobiliário para a feira do queijo, que foi revogado, surgindo depois para o mesmo fim, o ajuste 

direto n.º 18/2017 no valor de 36.000,00, pergunta o motivo da anulação do primeiro procedimento. 

Relativamente à hidroginástica e após análise dos dados, verifica-se que os homens praticamente 

não estão a praticar atividade física, pois em mais de 300 senhoras, existem apenas cerca de 50 

homens. Pensa que se deveria fazer alguma intervenção junto da população masculina idosa para 

inverter esta atual situação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que a anulação do ajuste direto respeitante à feira do 

queijo deveu-se ao facto da empresa a quem foi adjudicada a montagem dos stands, não teve 

capacidade para fazer esse trabalho e desistiu e foi necessário iniciar um novo procedimento.  

Sobre os ajustes diretos de 2013, 2014 e 2015, não têm valor de adjudicação, uma vez que ainda 

não estão concluídos, sendo que a obra da escola do Ribeirinho foi, entretanto, efetuada por ajuste 

direto. Relativamente à atividade física da população sénior masculina, desde o inicio do programa 

Gente em Movimento, praticamente em todas as iniciativas, existe uma participação muito maior 

por parte das mulheres, talvez porque os homens estejam ocupados com outras atividades, como 

por exemplo, se verifica nas hortas comunitárias, em que a participação masculina é muito mais 

acentuada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Relatório Anual de Atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

de Serpa 

Através de oficio datado de 23 de março do corrente ano, a CPCJ - Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Serpa, remete à Assembleia Municipal para conhecimento, o Relatório Anual 

de Atividades de 2016, o qual foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 3) ------------------------------------------------------- 
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Sobre este assunto, o Sr. Manuel Soares diz que há uma parte do relatório em que é referido, por 

parte da Comissão, que a Câmara não cumpre com o apoio logístico, nomeadamente na sinalética 

e na caixa de correio e pergunta o que se pensa fazer para corrigir essa situação ou se se entende 

que o assunto não é relevante. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu que o assunto é importante e a ideia é sempre dar todas 

as condições para que a Comissão funcione e desempenhe o seu papel, que é deveras importante 

em qualquer município. Ao longo dos anos, foram sempre surgindo várias questões, 

nomeadamente, uma viatura afeta com disponibilidade para todas as saídas da Comissão, dispor 

de um espaço com todas as condições para o seu funcionamento e no que respeita à sinalética, 

tem a ver com informação em vários pontos da cidade, a informar onde se localizam as instalações 

da CPCJ e está neste momento em curso, um processo de pedido de orçamentos para renovação 

de toda a sinalética e será incluída nesse processo, a sinalética da CPCJ e quanto à caixa do 

correio, como a Comissão se encontra instalada num edifício da antiga escola primária, tem a 

caixa de correio desse edifício e há pouco tempo é que foi colocada a questão da caixa de correio 

específica, pelo que, estamos também a tentar resolver a breve prazo. --------------------------------- 

 

O Sr. José Félix sugeriu que, relativamente aos dados apresentados no relatório da CPCJ, se 

fizesse uma análise histórica, para se verificar qual o desenvolvimento em termos de número de 

casos, relativamente à população, se tem vindo a diminuir ou a aumentar, para que se conseguisse 

perceber as necessidades do concelho, naquilo que concerne à proteção dos jovens e das 

crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta última intervenção, o Sr. Presidente da Mesa refere que no relatório os dados são 

apresentados desta forma, porque a Comissão não permite que sejam feitos de outra forma ou 

que disponha de mais informação, pela salvaguarda de interesses, que não devem tornar-se 

públicos. No entanto, existindo essa curiosidade, os próprios eleitos podem fazer esse histórico, 

uma vez que todos os anos a CPCJ apresenta o seu relatório à Assembleia Municipal. ----------- 

 

2.3. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao 

período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, elaborados de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto de do Tribunal 

de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 3/2016 de 18 

de janeiro. 

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se 

encontram integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual de 

investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo 

orçamental da receita, execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas de 

ordem, operações de tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à demonstração 
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de resultados, modificações do orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, 

modificações ao plano plurianual de investimentos, contratação administrativa – situação dos 

contratos, transferência correntes – despesa, transferências de capital – despesa, transferências 

correntes – receita, transferências de capital – receita, empréstimos, outras dividas a terceiros, 

relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da tesouraria, síntese das 

reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de funções e 

relação nominal de responsáveis.  

Foi também distribuído por todos os eleitos, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante ao Sistema 

de Inventário e Cadastro Patrimonial, bem como o documento relativo à Certificação Legal das 

Contas, elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MRG – Roberto, Graça e 

Associados, SROC.  

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo 

parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. 

(ANEXO 4).  

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, 

subsídios obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. --------------------------- 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 19 do corrente mês de abril, foi deliberado, por 

maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, de acordo com o 

disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro 

de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. Manuel Soares que começou por dizer que, efetivamente, existe uma 

melhoria da situação financeira Câmara, o que é bom para o nosso concelho, pois 

independentemente de se estar na oposição ou no poder, é sempre desejável que a situação 

financeira do concelho melhore e existem vários indicadores que melhoraram, mas há um que não 

consta do relatório, que é o EBITDA, que são os ganhos antes dos impostos, dos juros e das 

amortizações e é um indicador de eficiência financeira  e esse tem uma degradação de mais de 

um milhão de euros, de 2015 para 2016 teve um decréscimo de cerca de um milhão e duzentos 

mil euros. O EBITDA é positivo, no entanto, existe um decréscimo desse indicador.  

Continua também a verificar-se a existência de muitas rúbricas em “Outros” e fica-se sem a 

possibilidade de saber ao que se refere. O documento traduz aquilo que têm sido as politicas do 

Executivo e consideram que deveria existir mais investimento noutras áreas, nomeadamente no 

desenvolvimento económico e a estrutura do Alqueva traz uma alteração agrícola significativa, a 

agroindústria que podia trazer mais valor acrescentado aos produtos que são aqui produzidos, não 

está a ter aquela dinâmica que entendem que deveria ter e  isso faria com que existisse outro tipo 

de emprego, outro tipo de desenvolvimento, outra fixação, poderíamos ter um laboratório de 
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empresas, o turismo também podia ser potenciado de outra forma e basicamente o que temos, é 

mais do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que não estamos perante um documento 

estratégico, mas sim eminentemente técnico do ponto de vista contabilístico. A discussão da 

estratégia verifica-se aquando da discussão dos documentos previsionais, ou no Plano 

Estratégico, ou Plano de Ações ou Plano de Atividades, mas ainda assim, logicamente que as 

criticas são todas legitimas, do ponto de vista de quem as faz serão justas, do ponto de vista de 

quem as ouve, acha que não.  

Quando se diz que deveria existir mais investimentos do ponto de vista de apoio às empresas, 

considera que durante este mandato tem sido dado continuidade áquilo que se vinha fazendo e 

ainda acentuar mais esse trabalho, no sentido de apoiar, dentro daquilo que nos é possível, o 

desenvolvimento das pequenas e médias empresas e de captar algum investimento maior para o 

concelho e considera que foram desenvolvidas muitas ações, nomeadamente a criação do 

CADES; a atribuição durante este mandato, de quase cerca de 50 lotes nas zonas industriais; o 

avanço na ampliação das três zonas de atividades económicas; a criação da APROSerpa, uma 

associação de produtores do concelho de Serpa, que já tem mais de 50 associados e que também 

nasceu com o apoio da Câmara; o protocolo celebrado com a APROSerpa e que está a permitir 

captar mais de meio milhão de euros de investimentos para o concelho, nomeadamente na 

promoção e internacionalização de produtos como o queijo, que já esteve a ser divulgado em 

Madrid, em Londres, ainda este ano irá estar na Alemanha, no próximo ano em Paris, assim como 

outra candidatura que foi aprovada e é exclusivamente para a qualificação das pequenas e médias 

empresas, não só do concelho de Serpa, mas também margem esquerda do Guadiana; o 

investimento de tempo e de recursos da Câmara na participação do Centro de Competências dos 

Recursos Silvestres, o Centro de Competências da Lã, no caso da agricultura e produtos em modo 

biológico, o investimento de participação e coordenação; dentro da estratégia PROVER, que 

engloba praticamente todo o Baixo Alentejo e o município de Serpa conseguiu ficar com um dos 

quatro projetos âncora, que se trata precisamente de um centro de tratamento de apoio à 

transformação agroalimentar e tudo isto são ações que se têm vindo a desenvolver e que ajudam 

a dinamizar as empresas do nosso concelho e atrair potenciais investimentos, no caso da 

agroindústria.  

Do ponto de vista turístico, continua a haver um trabalho de melhor conhecimento de todos os 

pontos turísticos que temos no nosso município, nomeadamente, todas as unidades de 

alojamento, e na próxima semana irá começar uma nova ronda por todas estas unidades, com o 

objetivo de receber contributos, para um plano de marketing turístico que está a ser desenvolvido, 

através de uma candidatura que já está aprovada, cerca de 300.000,00 euros, apenas para a 

promoção turística do concelho, em que se irão desenvolver várias ações,  nomeadamente as 

chamadas missões inversas, que é trazer operadores turísticos ao concelho, desenvolver uma 

plataforma turística onde ficarão todos os pontos turísticos, através de uma aplicação que 

podemos descarregar para o telemóvel.  
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Quanto aos indicadores, o que considera que ressalta é a melhoria das condições financeiras e 

quando se cumpriu 85% de execução e quando se reduziu a divida em mais de 200.000 euros, 

isso demonstra a melhoria da situação da câmara. Há uma questão que levanta sempre algumas 

duvidas, e que são legitimas, que tem a ver com a rúbrica “Outros”, por exemplo na rubrica “Outros 

serviços”, com o valor de 850.000 euros, mas não podemos esquecer que estes documentos são 

elaborados em função daquilo que são os programas para a contabilidade das autarquias locais e 

estas rúbricas são as que existem e que temos que utilizar e por vezes há certas ações que não 

se enquadram nestas rubricas já definidas e têm que se remeter para “Outros”. Destes 850.000 

euros, 400.000 são para a Resialentejo, cerca de 100.000 euros para o Encontro de Culturas, 

100.000 para o Festival da Juventude, Serpa Equestre e Feira Histórica, cerca de 30.000 para o 

Cante nas Escolas, 80.0000 nas refeições escolares. ---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 10 (dez) abstenções dos eleitos do PS 

e PSD e 15 (quinze) votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 

25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa 

ao ano financeiro de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.4. Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de 

exercício 2017 – Renovação de contrato  

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

dia 8 de março do corrente ano e que a seguir se transcreve: 

 

«AD 19/2016 – Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano 

de exercício 2017 – Renovação de contrato 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento:  

 

«Considerando:  

- que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, 

“O auditor externo, responsável pela certificação legal das contas, é nomeado por 

deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores 

oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.”;  

- que o procedimento de AD 19/2016, aberto a 19-02-2016, nos termos do artigo 20º, nº 

1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante designado de CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, refere, na cláusula 3ª do 
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Caderno de Encargos, nº 2, “Admite-se possível a renovação do contrato até ao limite de 

3 (três) anos, se não for denunciado até ao final do mês de Abril dos anos subsequentes.”  

 

1 - Considera-se que estão reunidas as condições previstas no nº 2 do artigo 49 da LOE, 

aprovada pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, para a renovação do contrato acima 

identificado, propondo-se ao Presidente do Órgão Executivo a devida autorização para a 

renovação do contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às 

Contas do Município de Serpa – Ano de Exercício 2017, cujo valor anual se mantém 

nos 6.580,00€ (seis mil, quinhentos e oitenta euros), a que acresce o valor de 1.513,40€ 

(mil, quinhentos e treze euros e quarenta cêntimos) referente a 23% de IVA, o que perfaz 

o montante de 8.093,40€ (oito mil, noventa e três euros e quarenta cêntimos), cuja 

competência está prevista na alínea a), do nº 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, 

de 8 de junho.  

2 – Considerando que, de acordo com o estipulado no nº 1, do artigo 77º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovada pela Lei nº 

73/2013 de 3 de setembro, acima referido, a nomeação do auditor externo é da 

competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deve o 

presente assunto ser remetido à próxima reunião do Órgão Deliberativo, para decisão.» 

 Intervenções 
O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que, embora se trate de uma imposição 

legal, não concorda que se opte pela renovação, pois considera que a prática deveria ser 

a abertura de concurso, principalmente num assunto tão sensível, como são as contas do 

Município, pelo que os eleitos do PS irão abster-se na votação do assunto. ------------------ 

O Sr. Presidente disse que o procedimento adotado está em conformidade com a lei, pois 

a renovação pode ser feita até ao limite de três anos e vamos aproveitar essa possibilidade 

de se renovar, para permitir que outros novos procedimentos concursais possam ser 

despachados em tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 
De acordo com a alínea a) nº 1, do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e 

nº 1, do artigo 77º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovada pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com as abstenções dos Vereadores do PS, solicitar à Assembleia Municipal, 

autorização para a renovação do contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria 

Externa às Contas do Município de Serpa – Ano de Exercício 2017, com a MRG – Roberto, 

Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, pelo valor de 6.580,00€ 

(seis mil, quinhentos e oitenta euros), a acrescer o IVA à taxa de 23%.»----------------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os 

votos a favor dos eleitos da CDU e PSD, autorizar a renovação do contrato para a Aquisição 

de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do Município de Serpa – Ano de Exercício 
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2017, com a MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, pelo valor de 6.580,00€ (seis mil, quinhentos e oitenta euros), a acrescer o IVA à 

taxa de 23%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.5. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

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

realizada no dia 19 de abril do corrente ano e que a seguir se transcreve: 

 

«Segunda alteração ao mapa de pessoal 2017 
No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder à 
aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e carateriza 
os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, atribuições e competências. 
Nos termos do disposto nos arts. 28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores se revelar insuficiente, 
para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do 
Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos 
humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente previstos. 
 
Uma vez efetuado um diagnóstico mais atualizado, verificam-se as seguintes necessidades: 
- 2 lugares de Assistente Técnico (Administrativo) para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 
Juventude; 
- 1 lugar de Técnico Superior (Engenharia Civil) para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 
Do que antecede, resulta a presente proposta de criação no mapa de pessoal dos lugares previstos no 
Anexo I, por tempo determinado, para dar resposta a novas necessidades transitórias, a seguir justificados: 
 

Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indetermin. 

Lugares 
a tempo 

determin. 

Justificações 

 
Técnico Superior 

 
Engenharia 
Civil 

  
1 
 

Considerando que cada vez mais em todos os 
processos da DUOT se verifica a necessidade de 
apoio da área de engenharia civil e que o apoio 
técnico da DOMA é pontual e não dá resposta às 
necessidades nomeadamente na área de 
fiscalização onde é fundamental um 
acompanhamento técnico, desde vistorias a 
acompanhamento de processos de obra quer em 
fase de analise, designadamente questões 
como segurança contra incendio, certificação 
energética, infraestruturas em loteamentos, 
ligações de redes de saneamento, etc., como na 
fase de construção. Assim, pretende-se avaliar 
transitoriamente a necessidade diária da 
permanência de um técnico desta área face aos 
processos em curso. 

 
Assistente 
Técnico 

 
Administrativo 

  
2 

Para satisfação de necessidades transitórias na 
área administrativa da Unidade Municipal da 
Cultura, Desporto e Juventude, para colmatar o 
acréscimo de trabalho e responsabilidade dos 
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trabalhadores que na referida área prestam 
serviço. 
O carácter transitório da presente necessidade 
resulta da aprovação de candidaturas a projetos 
cofinanciados, que representam um volume de 
trabalho acrescido, pelo período do projetos, 
considerando as exigências de acompanhamento 
e desenvolvimento. 

 
Os encargos resultantes da criação de dois postos de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo), na 
Unidade Municipal da Cultura, Desporto e Juventude e de um Técnico Superior (Engenharia Civil) 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 3393, de 10 de abril de 2017. 
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; 
 
Informação do Serviço de Gestão Financeira 
Tendo presente a retificação solicitada informo que a previsão da despesa em orçamento comporta a 
criação dos seguintes lugares no mapa de pessoal: 
 
-> dois lugares de Assistente Técnico, a termo resolutivo certo, com inicio previsível a 1 de junho de 2017 
e remuneração mensal de 683,13€. 
 
683,13 x 2 x 7 = 9.563,82€; 
 
-> um lugar de Técnico Superior (engenharia civil), a termo resolutivo certo, com inicio previsível a 1 de 
setembro de 2017 e remuneração mensal de 1.201,48€. 
 
1.201,48 x 4 = 4.805,92€ 
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 Deliberação  
Nos termos da alínea o), 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 maioria, com três abstenções 

dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, solicitar à Assembleia Municipal a 

aprovação da proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita.» ------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. António Mariano perguntou se o concurso é interno ou externo, tendo o 

Sr. Presidente respondido que as alterações têm a ver com duas questões, o técnico superior de 

engenharia civil e o assistente técnico administrativo e os concursos são sempre externos e em 

relação ao assistente administrativo já foi aberto há algum tempo e o procedimento de engenharia 

civil ainda não se iniciou. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Henrique Vilallonga interveio para esclarecer que há alguns anos atrás os concursos eram 

todos internos, mas com os últimos Orçamentos de Estado tem havido a abertura de se proceder 

a concursos externos e com o atual Orçamento de Estado, cumprindo determinadas regras, as 

autarquias estão libertas para fazer novas contratações. ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos da alínea o), 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 maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor 

dos eleitos da CDU e PSD, aprovar a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, de acordo 

com a proposta da reunião do Executivo realizada no dia 19 de abril. ----------------------------- 

 

3. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se registaram intervenções por parte do público presente nesta sessão. ------------------------- 

 

Antes de terminar a sessão, interveio o Sr. António Mariano para dizer que vai decorrer amanhã 

na Biblioteca Municipal de Serpa, pelas 17H30, a apresentação do livro da autoria de seu pai e 

aproveita para fazer o convite a todos os eleitos para que estejam presentes nesse evento. ------- 
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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: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

 Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de exercício 

2017 – Renovação de contrato  

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a presente sessão, eram 19H00, 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 Primeiro Secretário da Assembleia Municipal                  A Secretária 

 

 

           __________________________________ ________________________________ 
                             (José Filipe Nogueira Estevens)                                                       (Anabela Baleizão Cataluna) 
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