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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 29 DE 

JUNHO DE 2017 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 Serejo Marques 

José Filipe Nogueira Estevens 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa  

Henrique Jesus Robalo Vilallonga 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Elisabete Moreno Rebocho Teixeira 

Manuel Valente Romeiro, em substituição de José Miguel Martins 

Braga 

António Manuel Godinho Mariano 

Ana Luísa Ramos Travessa, em substituição de 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 

Natércia Guerreiro Valente, em substituição de Elisa dos Santos 

Almeida 

Manuel Francisco Carvalho Soares  

António Manuel Alves Barroso Carvalho Martinho 

Carla Milene Flores Serra 

António Carlos Ribeiro Carvalho, em substituição de 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 
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José António Monteiro, Presidente da União das Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 

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 

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, Daniel 

Abraços Veiga, Noel Ricardo Estevens Farinho, Maria Isabel da Palma Estevens e Paula Pais 

Soares ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi necessário completar a Mesa, tendo o lugar sido ocupado pelo Srª Elisabete Rebocho Teixeira, 

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 2/2017 

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 3/2017 

2.2. Alteração ao Plano Diretor Municipal de Serpa por adaptação aos Programas Especiais  

2.3. Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

 

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 

FRANCISCO MONTEIRO DA CRUZ, 
por motivos de férias 

Substituído por Ana Luísa Ramos 

MADALENA AFONSO BORRALHO, por 
motivos profissionais 

Substituída por António Carlos Carvalho 

JOSÉ MIGUEL MARTINS BRAGA, por 
motivos profissionais 

Substituído por Manuel Valente Romeiro 

ELISA DOS SANTOS ALMEIDA, por 
motivos profissionais  

Substituída por Natércia Valente 

PAULO CARVALHO PISCO, por 
motivos profissionais 

Apresentou justificação de falta, mas não solicitou 
substituição  

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA n.º 2/2017 

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 2/2017, respeitante à sessão 

ordinária realizada no dia 28 de abril de 2017, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A 

ata foi aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram na referida 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 19 de abril, 3, 17 e 31 de maio, 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.  

  

O Primeiro Secretário, Sr. José Filipe Estevens interveio para alertar para um email que todos os 

eleitos receberam respeitante a uma moção enviada pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa, 

sobre o Hospital de S.Paulo, cujo assunto poderá ser discutido, se assim se considerar necessário, 
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mas não foi incluído na ordem de trabalhos porque deu entrada nos serviços da Assembleia após 

a expedição da ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Interveio o Sr. Henrique Vilallonga para abordar o assunto respeitante à Moção que foi aprovada 

pela Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, dizendo que, a qual veio dar 

razão às preocupações e intervenções dos eleitos da CDU ao longo deste tempo em que o hospital 

passou para a gestão da Santa Casa. Sempre defenderam que estes serviços devem ser públicos 

e que só funcionam efetivamente com uma gestão pública. A situação relatada é preocupante, 

uma vez que pode por em causa todo o funcionamento da Santa Casa da Misericórdia. Em 

dezembro de 2015, o grupo parlamentar do PCP apresentou na Assembleia da República um 

projeto de lei no sentido da reversão dos hospitais que passaram para as santas casas e que no 

dia 15 de abril do ano seguinte, este projeto lei foi reprovado, com os votos contra do PSD e CDS 

e com a abstenção do PS na Assembleia da República, tendo os restantes partidos votado a favor 

e se talvez tivesse sido votado a favor, hoje não se estaria aqui com estas preocupações. Se o 

protocolo não está a ser cumprido na totalidade e pelo teor da moção, não será apenas a gestão 

do hospital que pode estar em risco, mas poderá estar em causa a prestação de todos os serviços 

que a Santa Casa da Misericórdia presta no concelho, nas diversas valências, o que pode vir a 

prejudicar toda a população.  

Diz ainda que, veremos como o assunto vai ser encaminhado, mas continuam a considerar que 

todas as valências se devem manter na Santa Casa da Misericórdia, à exceção do hospital que 

deve voltar ao serviço nacional de saúde, de onde nunca deveria ter saído. No entanto, estas 

parcerias público-privadas só existem quando há dinheiro do Orçamento de Estado, porque se 

atuassem sozinhas, como mera gestão privada, não teriam condições para atuar.  

Assim, reiteram a sua posição de que deve existir a reversão e o hospital deve voltar ao serviço 

nacional de saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Soares que começou por dizer que os eleitos do PS têm uma posição 

parecida com a bancada da CDU e defendem efetivamente que a esfera de gestão do hospital de 

S.Paulo deve manter-se no serviço nacional de saúde. As preocupações com a situação financeira 

da Santa Casa é também e de acordo com a moção, muito preocupante e o PS também já fez um 

comunicado de imprensa sobre este assunto, uma vez que pode estar em causa, não apenas a 

gestão do hospital, mas a prestação de outros serviços que a Santa Casa tem, e bem, neste 

concelho. Considera ainda que a moção apresentada tem assuntos que mereciam o contraditório 

da parte da Administração da ULSBA, de qualquer das formas, o anterior Governo e a anterior 

Administração da ULSBA tem obviamente responsabilidades nesta matéria e continuam os eleitos 

do PS a considerar que a melhor solução seria o regresso da gestão do hospital ao SNS. --------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. José Damião Félix disse que, aquilo que lhe causa estranheza neste 

processo, é que sendo a Santa Casa da Misericórdia uma IPSS, nunca teve problemas com a 

gestão dos dinheiros públicos e isto só acontece com a gestão do hospital de S.Paulo, que 
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depende de um protocolo com a ULSBA, sendo esta que não está a cumprir com aquilo que foi 

protocolado, por isso, a Santa Casa não pode servir para uma coisa e depois não servir para 

outras. Considera que a reversão do hospital para o serviço nacional de saúde pode ter causas 

nefastas e todos sabemos a situação em que se encontrava o hospital quando passou para a 

Santa Casa da Misericórdia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre o assunto, o Sr. José Filipe Estevens disse que relativamente à posição do PS, é pena que, 

quando a questão foi colocada na Assembleia da Republica pelo grupo parlamentar do PCP, o 

deputado pelo circulo de Beja se tenha abstido sobre o pretexto de que não estavam criadas as 

condições para isso e a culpa da situação é de quem tem tentado ao longo de vários mandatos no 

Governo, a desmembrar o SNS - Serviço Nacional de Saúde, não lhe dar as condições para 

efetivamente se trabalhar e entrega-lo à iniciativa privada. 

Se a ARS está a falhar no cumprimento do protocolo, a situação poderá complicar-se muito e a 

única solução é o hospital voltar para o SNS e assim saberemos a quem pedir responsabilidades  

e não tem que se andar no “jogo do empurra” que é aquilo que começa a acontecer, quer com o 

hospital de S.Paulo, quer com as Unidades de Cuidados Continuados da Associação Futuro de 

Garvão, Joaquim António Franco de Casével e Associação S.Bernabé que estão neste momento, 

todos à beira da falência, com meses de salários em atraso, mas nestes casos, a ARS tem 

cumprido com os serviços prestados, e não cumpre quando os serviços não são prestados, ou por 

falta de capacidade técnica ou por falta de implementação desses mesmos serviços. A questão 

que se coloca é que apenas o serviço nacional de saúde pode dar uma resposta cabal e efetiva e 

a quem se possa posteriormente pedir responsabilidades. -------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Srª Cristina Paixão que começou por dizer que tem sido ao longo deste tempo uma 

parceira da CDU e pensa continuar a ser, mas é independente acima de tudo e quando se propôs 

a este projeto, propôs-se acima de tudo representar as pessoas deste concelho e é nesse sentido 

que questiona se seria possível e uma vez que a maioria dos elementos aqui presentes estão de 

acordo que o hospital deveria passar novamente para a esfera pública, fazer uma nova proposta 

conjunta à Assembleia da República, para que esse anteprojeto que foi proposto pela CDU fosse 

novamente apreciado pelo Plenário. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta proposta o Sr. José Filipe Estevens diz que, se conseguir as assinaturas necessárias, 

no espaço útil para que na próxima legislatura isso seja discutido, então conte com ele, pois há 

um mínimo de assinaturas para que qualquer cidadão ou organismo possa fazer submeter à 

Assembleia da República um pedido de resolução. ------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Camara que começou por dizer que acha bem esta vontade de 

colaborar e de resolver os problemas, mas também podemos utilizar os meios que estão 

disponíveis e que são mais normais serem utilizados, pois para se colocar um projeto de lei à 

Assembleia da Republica, é necessário um grande trabalho de recolha de assinaturas e por isso, 

é muito mais profícuo todos os grupos políticos da Assembleia Municipal fazerem chegar aos 
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grupos parlamentares respetivos esse assunto. Diz ainda que o anterior projeto de resolução 

apresentado pela CDU não era generalista, era especifico para o Hospital de S.Paulo, apresentado 

em novembro de 2015 e votado em abril de 2016, com a abstenção do grupo parlamentar do PS, 

o que, com os votos que tinha a favor do PCP, do PEV, do PAN e do BE, tinha sido suficiente para 

que o hospital de Serpa regressasse à esfera pública. Infelizmente, o grupo parlamentar do PS 

assim não o entendeu e absteve-se. 

Diz ainda que todos tomamos conhecimento desta moção que chegou à Camara e Assembleia 

Municipal, mas antes da aprovação desta moção, a Srª Provedora também fez chegar à Câmara 

alguma informação, de uma forma mais oficiosa e já ia dando nota destas dificuldades referidas 

na moção. A questão da dificuldade da gestão do hospital, também pode passar para os outros 

equipamentos que são geridos pela Santa Casa, a Unidade de Cuidados Continuados e o Lar e 

pode colocar em causa o bom funcionamento que se tem verificado até agora. Por isso, o problema 

pode não ficar apenas pela gestão do hospital.  

Entretanto, quando a Câmara teve conhecimento destas dificuldades, voltou a solicitar uma 

reunião com a ULSBA e há cerca de quinze dias reuniu-se com a Presidente do Conselho de 

Administração, em que se colocou precisamente esta questão das dificuldades e como estava a 

correr e se haveria alguma alteração de posicionamento, em relação à reversão do hospital, por 

parte deste novo Conselho de Administração e o que foi dito é que, a curto prazo não se previa 

nenhuma alteração, apesar de ter sido assumido que não estava a ser cumprido o protocolo. Tudo 

o que chega do hospital de S.Paulo ao Conselho de Administração da ULSBA para ser pago, é 

efetivamente pago, mas a questão é que não estão a ser cumpridos os números de consultas que 

foram protocoladas e pelos vistos, não estará a ser cumprido, por uma definição interna em que, 

dentro do Ministério da Saúde há uma regra que define que, em primeiro lugar devem ser utilizados 

todos os meios do serviço nacional de saúde e só depois não havendo possibilidade através do 

SNS é que se vai contratualizar e seguindo esta regra, em primeiro lugar, as consultas, os 

diagnósticos e tudo o que seja feito, em primeiro lugar é dentro do SNS e só depois se recorre a 

privados. Por isso, temos um grave problema e que deve ser resolvido o quanto antes e da parte 

dos eleitos da CDU tem sido sempre colocada a questão de que o hospital deveria passar para a 

gestão do Ministério da Saúde e em primeiro lugar, do ponto de vista ideológico, consideram que 

os cuidados primários devem estar sob a alçada direta do Serviço Nacional de Saúde e em 

segundo lugar, infelizmente, está provado que aquilo que foi protocolado não está a funcionar, por 

um lado, não tem forma de trabalhar bem, porque não lhe chegam os meios financeiros e por outro 

lado, assumem que não cumprem o protocolo porque há uma norma interna que estabelece que 

primeiro devem ser utilizados os meios próprios, que é aquilo que a CDU sempre tem defendido, 

ou seja, a prestação de serviços através do SNS, mas se assumem que o protocolo não é 

cumprido, deveria ser abordado o assunto de uma forma prática e reverter o assunto, de forma a 

que o hospital voltasse à esfera pública. 

Ainda em relação a uma consideração que foi feita, de que a Santa Casa serve para umas coisas 

e não serve para outras, diz que a Câmara Municipal sempre assumiu e valorizou o trabalho que 

é feito pela Santa Casa e sempre se disse que as vertentes de Lar, de Cuidados Continuados e 

de Apoio Domiciliário, se encaixam perfeitamente naquilo que é a natureza de uma IPSS e deveria 
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continuar e estamos cá para ajudar, aliás, neste momento, a Câmara está a concluir mais uma 

intervenção na Unidade de Cuidados Continuados, que é um Jardim Sensorial, que irá dar ainda 

melhores condições à Unidade e que tudo indica que irá ser inaugurada amanhã, por parte da 

Santa Casa, por isso, sempre valorizámos e trabalhamos em conjunto com a Santa Casa, que tem 

desenvolvido um bom trabalho naquelas referidas vertentes. Mas, também sempre dissemos que 

os cuidados primários deveriam ser prestados pelo Serviço Nacional de Saúde e parece que o 

tempo nos deu razão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente a Srª Cristina Paixão para dizer que não foi suficientemente esclarecedora 

na sua anterior intervenção, pois o que pretendia com a sua proposta, era que os membros da 

Assembleia Municipal, eleitos por todos os munícipes, e das bancadas do PS e CDU, uma vez 

que o PSD não manifestou a mesma opinião, fizessem um documento a ser posteriormente 

enviados aos respetivos grupos parlamentares.------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. José Damião referiu que não tinha dito que a Santa Casa serve para umas coisas e não 

serve para outras, com esse sentido, o que disse foi que, nas várias valências da Santa Casa há 

a gestão de dinheiros públicos e não apenas na gestão do hospital. Referiu ainda que de facto, 

esta moção é preocupante, mas há casos que, em situação de diagnósticos, há pessoas que são 

encaminhadas para outras entidades privadas, quando poderiam ser encaminhadas para o 

Hospital de S.Paulo e era uma situação que deveria ser reportada à administração da ULSBA. --- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. António Mariano para, em nome dos eleitos do PS, apresentar a 

seguinte moção: 

 

MOÇÃO 

Todos nós sabemos que ao longo dos últimos anos, Portugal não tem conseguido travar os 

incêndios florestais, tanto no que diz respeito ao número de ocorrências, como no que se refere à 

dimensão das áreas ardidas. 

Todos nós sabemos que as causas são inúmeras: desde as temperaturas elevadas que se fazem 

sentir no Verão, ao estado de abandono das nossas florestas, desde a monocultura como a do 

eucalipto, até à mão criminosa que em alguns casos decorre dos interesses económicos gerados 

pelo fogo. 

Todos nós ainda retemos as imagens de dor, sofrimento, pânico e medo das gentes que viram a 

morte rondar as suas casas, os seus bens consumidos pelas chamas, os vizinhos e entes queridos 

a ficarem carbonizados no inferno que se abateu, recentemente, nos territórios de Pedrogão 

Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Góis. 

 

Todos nós ainda não esquecemos os 64 mortos, os 250 feridos e os 45 mil hectares de terra 

ardida. 
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Felizmente, pelas características geomorfológicas do nosso Alentejo, dificilmente estamos sujeitos 

a catástrofes como a que ocorreu no centro do Pais, entre 16 e 20 de junho. No entanto, homens 

e mulheres do Alentejo, nomeadamente do corpo de Bombeiros Voluntários de Serpa foram 

chamados a combater os incêndios que assolaram a região centro. 

Em consideração com o que atrás se escreveu, a Assembleia Municipal de Serpa reunida a 29 de 

junho de 2017: 

a) manifesta a todos os autarcas dos concelhos que foram assolados pelas chamas a sua 

solidariedade institucional e dirige um voto de pesar por todos aqueles que pereceram nos 

incêndios supra citados, bem como às restantes vitimas e familiares; 

b) deixa uma palavra de agradecimento e gratidão a todos aqueles que durante os dias fatídicos, 

em que ocorreu o incêndio deixaram as famílias, o conforto do lar e empenharam-se num combate 

que dificilmente viram debelado; 

c) e, aprova um voto de louvor aos Bombeiros Voluntários de Serpa, que uma vez mais, chamados 

a intervir num teatro de operações agreste, fora da sua região, fizeram-no com abnegação, 

sacrifício e coragem. 

 

Não se tendo registado intervenções, foi a moção colocada a votação, tendo sido aprovada, 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou em seguida da palavra o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) tendo começado por dizer que ontem realizou-se em Santa Iria uma 

Assembleia de Freguesia e foram levantadas algumas questões pelos munícipes, entre elas, o 

problema do saneamento do Monte Salvado e gostaria de saber para quando está prevista a obra. 

Há outra situação que lhe causa muita preocupação e que tem a ver com a Canada e o Telheiro, 

em que se está a verificar uma aglomeração de nómadas, em terreno que é propriedade da 

Câmara, estão a construir barracas clandestinas. Ainda em Santa Iria, gostaria de saber da 

situação da ETAR que está obsoleta, não funciona, se está ou não, prevista alguma intervenção.  

Diz ainda que é muito bonita uma varredoura que existe para o serviço na cidade de Serpa, mas 

costuma varrer apenas as linhas de águas e os passeios continuam sem ser varridos. Há uns anos 

atrás costumavam ir dois funcionários com uns assopradores e empurravam o lixo do passeio para 

a frente da varredoura e agora isso não se passa e há zonas em que a varredoura não passa, 

como é o caso da zona do loteamento de S.Brás. 

Relativamente ao terreno junto ao centro de convívio de Santa Maria, onde ia ser construído um 

jardim-de-infância, pergunta se o terreno já reverteu para a Camara. 

Por último, questiona sobre a obra da Rua da Ladeira, se vai ser feita apenas pela Câmara, como 

já ouviu falar, uma vez que numa reunião com o Sr. Presidente e Junta tinha-se comprometido a 

pagar a mão-de-obra dos calceteiros. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. José Damião para perguntar em que situação se encontra o processo da secadora 

de cereais da Cooperativa e como estamos quase a iniciar a campanha do milho, convinha saber 

como está esse processo.  

Informa ainda que foi criada uma Comissão Interministerial para a seca e neste momento, estão a 

criar um conjunto de medidas para combater esta situação da seca no Baixo Alentejo e já há 

situações preocupantes no concelho de Barrancos. ------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. António Mariano abordou o assunto relativo ao encerramento de alguns caminhos, que são 

históricos, os chamados caminhos reais e as novas culturas de amendoal e olival estão a acabar 

com esses caminhos, sem que existam opções de passagem. Desconhece qual a competência da 

Câmara nesta matéria, mas deixa este alerta para que, pelo menos a Câmara faça chegar este 

assunto aos serviços do Ministério da Agricultura, de modo a que exista um controlo mais eficiente 

e eficaz.  

A última situação, tem a ver com a Estrada do Pisanito, em que a EDIA fez a obra da barragem e 

deixou a antiga estrada, que faz a ligação entre o Monte Branco e a nova estrada de Moura e 

agora vieram os proprietários que arrendaram aquelas terras à Casa Margaça e limitaram-se a 

passar uma máquina e cortaram completamente a estrada e neste momento não se consegue ter 

acesso à barragem pelo lado de Moura e para ir para o Monte Branco tem que se dar uma volta 

muito maior que anteriormente.  

Junto ao Monte dos Machados também há uma série de caminhos, nomeadamente um que era 

um caminho histórico, tinha uma pedra gravada, que simbolizava a divisão das terras, no tempo 

da reforma agrária e que agora foi destruído.  

Refere ainda que há 15 dias uma empresa foi contratada pelo município para fazer uma limpeza 

dos contentores, o que se justifica nesta altura do ano, devido ao calor, mas alguns contentores 

foram limpos durante a noite, em frente à sua casa foram limpos de madrugada, às 4H20. O serviço 

tem efetivamente que ser feito, mas deveria ser respeitado o descanso das pessoas durante a 

noite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baiôa apresentou um pedido relativamente à iluminação em Vila Verde de Ficalho, 

na Rua Becos do Carril e na travessa dessa rua, para que sejam repostas as lâmpadas, que há 

uma zona de grande escuridão naquela rua. Na Rua do Carril há um problema que já dura há 

vários anos, o poste de iluminação foi retirado da parede e não voltou a ser colocada iluminação 

nesse sitio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Manuel Soares interveio para perguntar em que situação se encontra o processo de um 

casal que mora no Largo do Corro, em Serpa, o Sr. Alfredo Carreira, gostaria de saber como está 

o processo de obras da sua habitação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara e começou por responder a esta última pergunta sobre a 

habitação no Largo do Corro. A questão concreta que tinha a ver com uma obra no primeiro andar 

para que se resolvesse o problema e depois a consequente reparação do rés-do-chão, o papel da 
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Câmara é fiscalizar e depois notificar. Após a vistoria, chegou-se à conclusão que havia no primeiro 

andar uma canalização que não estava nas devidas condições e estava a provocar danos na casa 

de baixo e a Câmara notificou o proprietário do primeiro andar para proceder a reparações. Essas 

reparações foram efetuadas, mas o proprietário do rés-do-chão reclamou junto de quem de direito 

e conseguiu uma indemnização de cerca de 2.000 euros, que recebeu antes do final de 2016, para 

efetuar a obra na sua habitação e da parte da Câmara, tudo o que tinha que ser feito foi 

efetivamente feito.  

Diz ainda que foram atendidos por si, várias vezes, a qualquer hora, sem marcação prévia, foram 

efetuadas várias reuniões, com uma disponibilidade total da sua parte e da parte do vereador do 

pelouro, e a Câmara fez aquilo que lhe competia neste processo. Contudo, o menos bom 

relacionamento entre os vizinhos provoca outras situações, mas há certas situações que têm que 

ser resolvidas em tribunal, mas a Câmara cumpriu com aquilo que lhe competia.  

No entanto, esta questão já foi levantada numa reunião da Câmara por um vereador e 

considerando que foi também abordada hoje na Assembleia Municipal, e apesar desta explicação 

sumária do processo, informam que, no máximo até final da próxima semana será feita uma 

exposição detalhada do processo, com a data dos ofícios, a data das reuniões, com a data do 

recebimento da indemnização, a data de realização da obra no primeiro andar.  

Inclusivamente, para tentar resolver um problema que não estava diretamente ligado com esta 

questão, fornecemos o contato de alguns empreiteiros e depois as pessoas falaram com eles.  

A questão inicialmente levantada na Câmara, de que o primeiro andar tinha um problema na 

canalização, isso está resolvido há muito tempo. A determinada altura, o proprietário do rés-do-

chão entendeu que não deveria fazer a obra e tecnicamente faz sentido, porque no inverno não 

era a altura ideal, seria conveniente deixar a parede secar e ficar com menos humidade, pois 

recebeu a indemnização em dezembro e não era a altura ideal para realizar as obras.  

Outras questões que se levantam, coisas que se escrevem na comunicação social e dizem na 

praça pública, toda a gente é livre de dizer aquilo que entende, até que não invada a liberdade dos 

outros, senão a situação fica mais feia, inclusivamente foi alvo de algumas acusações, que serão 

resolvidas no local próprio.  

 

No que se refere à questão da iluminação na freguesia de Vila Verde de Ficalho, é normal que nos 

vão comunicando a situação de lâmpadas fundidas e entre a Câmara e a Junta vai-se resolvendo 

o assunto, reportando o problema para a EDP, mas em relação ao outro caso concreto de um 

poste de iluminação que foi retirado e ficou em falta, irá verificar a situação junto dos respetivos 

serviços.  

Sobre as questões colocadas pelo Sr. Mariano sobre os caminhos, nos últimos tempos tem havido 

muitas situações destas e sempre que temos conhecimento de algumas questões concretas, 

intima-se as respetivas entidades, para tentar que os caminhos continuem a servir as pessoas 

como sempre aconteceu. Por vezes, há algumas dificuldades quando os caminhos não têm 

classificação e a serventia vai apenas até um determinado lugar e os proprietários tem-se 

apropriado e colocado algumas vedações. Já houve situações colocadas de vedações que 

impediam o acesso ao Rio Guadiana e a situação foi reportada para a APA e insistimos na 
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resolução do assunto e há poucos dias recebemos a informação de que os proprietários foram 

intimados e estava prevista a realização de uma vistoria com os técnicos da APA.  

 

Em relação à limpeza dos contentores, quando se contratou o serviço, essa questão não terá 

ficado acautelada, pois tem que ser cumprida a lei do ruido, que estipula os horários em que esses 

serviços devem ser feitos. Contudo, a forma mais rápida de se fazer a limpeza dos 420 

contentores, é no momento em que se faz a recolha do lixo e imediatamente a seguir é feita a 

limpeza, enquanto o contentor está vazio, no entanto, é uma situação a melhorar no futuro.  

 

Sobre a situação do secador de cerais da Cooperativa, têm sido efetuadas as fiscalizações por 

parte da Câmara e houve algumas intervenções por parte do proprietário para melhorar o 

funcionamento do equipamento, por forma a fazer menos barulho e menos poeiras e ficar dentro 

daquilo que são os limites legais. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

No que diz respeito às questões colocadas pelo Sr. Presidente da União de Freguesias, informa 

que, relativamente ao Monte Salvado, por vezes há intervenções que se planeiam fazer em 

determinada altura e depois não é possível e às vezes levantam-se dificuldades e neste caso 

temos a questão do domínio da propriedade. Tecnicamente, a obra deve ser feita por um local que 

não seja público, portanto, feita pelos quintais e isso foi sempre uma dificuldade. Foram contatados 

os proprietários, no sentido de se recolherem as assinaturas para que as pessoas autorizassem 

que o coletor passasse pelos quintais e neste momento ainda nos falta uma autorização e tem 

havido dificuldade em obter essa declaração. A Câmara já tem o orçamento dessa obra feito, no 

valor de cerca de 5.000 euros, e a empresa para fazer e iremos continuar a pressionar para se 

conseguir essa autorização.  

Sobre as barracas clandestinas, logicamente que a Câmara nunca daria o seu consentimento para 

isso, mas infelizmente é uma situação que tem acontecido em todos os concelhos e é um 

problema, que quando detetamos essas situações, intervimos dentro daquilo que são as nossas 

competências e há situações como em Pias, em que as casas são clandestinas, mas se as vamos 

demolir, coloca-se o problema de alojamento dessas pessoas e não é apenas um problema 

urbanístico, mas também um problema social. Já colocámos o problema nível da CIMBAL, por ser 

comum a muitos municípios e terá que existir uma resolução, uma estratégia, uma posição politica 

que vá mais além daquilo que seria derrubar algumas barracas. O que se tem feito é tentar 

controlar essa situação, evitando o aumento dessas construções clandestinas e envolver a 

Segurança Social e outras entidades neste processo, para tentar que exista uma resolução 

conjunta, pois nenhum município tem soluções perfeitas para este problema.  

Quanto à ETAR, está sinalizada, não para uma intervenção imediata, pois há outra prioritária. No 

entanto, alguns dos maus cheiros que surgiram, deveu-se a uma conduta que rebentou e algumas 

obras efetuadas, mas claro que os cheiros são decorrentes do não funcionamento da ETAR a 

100%. 

Sobre a situação da varredoura, informa que hoje realizou-se uma reunião com os serviços, para 

se tentar, com os meios que temos, melhorar e rentabilizar esse serviço.  
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Relativamente ao terreno junto ao centro de convívio, diz que o processo de negociação já se 

iniciou há muito tempo e a situação tem sido difícil de resolver, mas estamos a tentar ultimar esta 

situação, pois temos previsto disponibilizar naquele terreno mais quatro lotes no âmbito do 

Programa Municipal de Habitação Jovem.  

Em relação à Rua da Ladeira, diz que de facto tivemos uma reunião e a União de Freguesias 

disponibilizou-se a pagar parte da mão-de-obra, mas também numa reunião que tivemos, a 

Câmara informou que iria avançar sozinha para esta obra, porque vai ser dada a uma empresa 

para fazer, cumprindo as regras de um possível financiamento à posteriori, fazendo a obra de 

forma a que, no futuro, se houver possibilidade de candidatar, poder recolher uma parte do 

investimento e presume-se que durante o próximo mês essa obra possa começar. ------------------ 

 

Interveio novamente o Sr. José Monteiro para dizer que, quando referiu a situação do pagamento 

da mão-de-obra dessa rua, pretendia ter a certeza se a Câmara não precisava do dinheiro, pois 

assim a União de Freguesias pode dispor dessa verba para outras obras que tem em curso e já 

na próxima segunda-feira vamos ter cá a empresa que vai fazer a intervenção em três parques 

infantis, que terá um custo de 32.000 euros. --------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho para 

informar que tem tido o hábito, todos os meses de dar uma volta pelas ruas da freguesia, para 

verificar a situação de algumas ruas que estejam com problemas de iluminação e no dia seguinte 

informa a EDP para que seja feita a substituição das lâmpadas. No final do mês passado, a rua 

que referiu já estava identificada junto da EDP. Deslocaram-se ao local, mas para além dessa, 

deixaram também no largo Amilcar Pinto por colocar duas lâmpadas. Relativamente ao ponto de 

luz na Rua do Carril, vai tentar informar-se e colocar o assunto à EDP, embora esta seja uma 

situação mais complicada, pois há cerca de seis meses, colocaram-se três pontos de luz na Rua 

Francisco Relógio, depois de dois anos de vários pedidos nesse sentido. ------------------------------ 

 

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. Relatório da atividade municipal – Relatório n.º 3/2017 

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 3/2017, 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. -------------------------------------------------------- 
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2.2. Alteração ao Plano Diretor Municipal de Serpa por adaptação aos Programas 

Especiais 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da seguinte deliberação proferida, por unanimidade, 

na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 3 de maio do corrente ano:  

«Alteração do PDM - Plano Diretor Municipal por adaptação aos Programas Especiais – Lei 

de bases gerais da politica pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, de acordo com o n.º 1 do artigo 78.º da 

Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio), o conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor deve ser 

vertido, nos termos da lei, no plano diretor intermunicipal ou municipal e em outros planos intermunicipais 

ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos especiais, no prazo máximo de três anos, a contar 

da data da entrada em vigor da presente lei1. 

As alterações por adaptação aos Programas Especiais são transposições de conteúdo destes programas 

para os Planos Territoriais, não sendo admissíveis quaisquer decisões autónomas por parte dos municípios 

(n.º 2 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

Assim, e conforme alínea a) do n.º 1 e números 3 e 4 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, apresentam proposta de alteração do PDM de Serpa por adaptação aos Programas Especiais com 

incidência espacial neste Município: Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana, Plano 

de Ordenamento da Albufeira do Enxoé e Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão.  

Informam ainda que após reunião da Câmara, deverá ser dado conhecimento da deliberação à Assembleia 

Municipal e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

alteração do Plano Diretor Municipal de Serpa por adaptação aos Programas Especiais com incidência 

espacial neste Município: Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana, Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Enxoé e Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão, 

conforme os seguintes documentos que se anexam em formato digital, à presente ata, dela fazendo parte 

integrante:  

 Cartas de Ordenamento do PDM em vigor (duas plantas); 

 Cartas de Ordenamento do PDM com a alteração (duas plantas); 

 Regulamento do PDM em vigor; 

 Regulamento do PDM com alteração (a amarelo). Normas integradas nos artigos: 10.º, 

19.º e 32.º-A).» -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi remetido por email para todos os eleitos da Assembleia Municipal, para conhecimento, as 

Cartas de Ordenamento e Regulamentos acima identificados. --------------------------------------------- 

 

                                                           
1 O prazo termina a 30 de junho de 2017. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que estas adaptações têm a ver com 

programas específicos, nomeadamente o Parque Natural do Vale do Guadiana, o Plano de 

Ordenamento da Albufeira de Enxoé, são tratados nos respetivos Ministérios e depois chegam à 

Câmara e temos que integrá-los no nosso Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------- 

 

2.3. Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

Foi analisada a seguinte proposta de revisão ao Orçamento, conforme deliberação proferida, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 31 de maio 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, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda revisão ao 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, que consta dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o respetivo documento de justificação.» 

 Intervenções 

O Sr. Manuel Soares colocou uma questão sobre a proveniência da receita extraordinária, tendo 

o Sr. Presidente respondido que tem a ver com o empréstimo, no entanto, esta revisão em alta do 

Orçamento foi também com a utilização do saldo na transição do ano. Existem duas formas de se 

rever um orçamento em alta, uma das possibilidades é com a entrada de verbas através dos 

bancos, do empréstimo e a outra é utilizando o saldo de tesouraria do inicio do ano. No entanto, 

neste momento, não dispõe dos valores concretos de uma situação e de outra, mas irá verificar 

com os respetivos serviços e enviar depois para os eleitos essa informação em concreto.  

 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 9 (nove) abstenções dos 

eleitos do PS e PSD e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, aprovar a segunda revisão ao 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, que consta dos 

anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o respetivo documento de 

justificação (ANEXO 3). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

Não se registaram inscrições para uso da palavra por parte do público presente na sessão.  

 

Antes de terminar a sessão, o Sr. Presidente da Câmara interveio para dizer que, na altura das 

Comemorações do 25 de Abril, fez-se a apresentação pública de uma publicação da Câmara 

Municipal, com base na recolha de vários textos e poemas, da autoria de um antigo eleito, um 

autarca do nosso concelho, que foi o Vereador José Machado Moreira Rita e hoje entendeu a 
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Câmara oferecer a todos os eleitos da Assembleia Municipal um exemplar desse livro, para de 

alguma forma recordarem um eleito que muitas pessoas aqui presentes conheceram.   

 

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

 

 Alteração ao Plano Diretor Municipal de Serpa por adaptação aos Programas Especiais  

 Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

O Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a presente sessão, eram 19H30, 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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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 26 

DE JUNHO 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 3/2017 

 

ANEXO 3 – SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

 


