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ATA N.º 6/2017 
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Serpa realizada no dia 

23 de novembro de 2017 
 

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, reuniu extraordinariamente 
o Órgão Deliberativo, pelas dezoito horas, na sala de sessões do edifício da Autarquia, 
convocado de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 28º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRESENÇAS 
João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

Ana Sofia Valente dos Santos, em substituição de José Miguel Martins 
Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

Maria José Carvalho Carrasco Godinho Mariano, em substituição de 
António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

Carla Milene Flores Serra, em substituição de António Lúcio Franco 
Travessa, Presidente  da Junta Freguesia de Brinches 

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

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de 
Pias 

Maria Manuela Martins Valente Pica, Presidente da União de 
Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 
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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, Paula Pais Soares, Manuel Francisco Soares, Francisco José Godinho e António 

Manuel Mariano. ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

 

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 “ORDEM DO DIA” 

 

1.1. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

1.2. ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

1.3. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS  

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

 

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 

ANTÓNIO RACHA CUBAIXO, por 
motivos profissionais 

Substituído por Maria José Godinho Mariano 

JOSÉ MIGUEL BRAGA, por motivos 
profissionais 

Substituído por Ana Sofia Valente dos Santos  

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE BRINCHES, por motivos profissionais 

Substituído pela Secretária Junta, Carla Serra 

 

 

1. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

1.1.REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

Na sequência da deliberação proferida em sessão de 13 de outubro, em que foi constituído o 

Grupo de Trabalho para analisar a revisão ao Regimento deste Órgão, após a realização de 

reunião desse grupo, apresenta-se uma proposta de alteração na parte respeitante ao período 

de intervenção do público, cujo texto consta do documento que se anexa, tendo em vista a 

aprovação do novo Regimento, nos termos do artigo 26.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Intervenções 

O Sr. Presidente da Assembleia começou por referir que foi eleita uma Comissão com 

representantes de todas as bancadas para análise do regimento deste órgão e interveio em 

seguida o Primeiro Secretário da Assembleia, Sr. Francisco da Cruz, na qualidade de membro 

dessa Comissão, tendo referido que, o regimento há quatro anos atrás tinha sido também 

revisto, a lei entretanto não alterou, pelo que, a única proposta que apresentam, tem a ver 

com uma melhor funcionalidade e diz respeito ao período de intervenção do público. 

Constatou-se nos últimos anos, que havia pessoas que não assistiam às sessões para colocar os 

seus problemas, porque o período de intervenção do público era no fim da ordem de trabalhos 

e por isso, decidiu-se apresentar a proposta de colocar o período de intervenção do público, 

logo a seguir ao período de antes da ordem do dia e por fim o período de ordem do dia.  

 

Interveio em seguida o Sr. Noel Farinho que começou por agradecer a forma como decorreu a 

criação da comissão que permitiu chegar hoje a esta proposta de alteração do regimento e que 

cabe dentro daquilo que tem sido as propostas do PS em anteriores mandatos, de forma que o 

público possa falar antes do fim das sessões, pelo que o voto do PS será favorável a esta 

proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 26.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento deste Órgão, para o mandato 

2017-2021, com a alteração proposta, na parte respeitante ao “Período de Intervenção do 

Público”, cuja estrutura das sessões passa a ser seguinte: 

 - Período de “Antes da Ordem do Dia” 

 - Período de “Intervenção do Público” 

 - Período de “Ordem do Dia” 

 

O Regimento aprovado, será publicado no Diário da República e constará em permanência, no 

Site do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.2. .ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

Nos casos em que se procedeu a votação, todas foram efetuadas por escrutínio secreto, em 

cumprimento do estipulado no art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sendo feita a 

chamada para colocação dos boletins de voto na urna, por ordem de eleição para este Órgão 

Deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os respetivos boletins de voto são arquivados em pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2.1. REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO 

CINEGÉTICO MUNICIPAL 

De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do D.L. n.º 202/2004, de 18 

de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro (6ª versão), que estabelece o 

regime jurídico de conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, deve a 

Assembleia Municipal eleger o autarca de freguesia que irá integrar o Conselho Cinegético 

Municipal de Serpa, durante o mandato de 2017-2021.  

 

Os conselhos cinegéticos e da conservação da fauna municipais, designados, abreviadamente, 

por conselhos cinegéticos municipais, circunscrevem-se à área do concelho e são presididos 

pelo presidente da respetiva Câmara Municipal. São constituídos pelos seguintes vogais: 

 

a) Três representantes dos caçadores do concelho;  

b) Dois representantes dos agricultores do concelho; 

c)  Um representante das ZCT do concelho;  

d) Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho; 

e) Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; 

f) Um representante da DGRF sem direito a voto;  

g) Um representante do ICN, no caso da área do município abranger áreas classificadas, 

sem direito a voto.  

 

A composição de cada conselho é fixada por despacho do membro do Governo responsável 

pelas áreas da agricultura e do desenvolvimento rural.  

A duração do mandato dos membros deste conselho é de quatro anos. 

 

Para o Conselho Cinegético Municipal, foi apresentada uma única lista, designada como Lista 

A, sendo proposto o Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho.  

 

Interveio em seguida o Sr. Noel Farinho para dizer que as forças políticas da Assembleia 

falaram previamente e foi articulado o assunto de todos os representantes, em consonância 

com os interesses coletivos do concelho, pelo que o voto do PS será favorável.  

 
Foi eleito com 26 votos a favor, o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, 

Bento José Santa Godinho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.3. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através de circular datada de 3 de 

outubro, informa que o XXI Congresso daquela Associação realiza-se no dia 9 de dezembro, em 

Portimão e solicita que seja comunicado o nome do Presidente de Junta de Freguesia que irá 

participar nesse Congresso, em representação de todas as freguesias do concelho.  
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O representante eleito irá participar nos Congressos da ANMP, que são bienais e poderá 

participar também noutros eventos realizados pela ANMP durante o corrente mandato.  

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos da ANMP, participam nos Congressos: o 

Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto, o Presidente da Assembleia Municipal, ou 

seu substituto e um Presidente de Junta de Freguesia eleito em Assembleia Municipal. --------- 
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Para a Associação Nacional de Municípios foi apresentada uma lista única, designada por lista 

A, sendo proposto o Sr. António Lúcio Travessa, Presidente da Junta de Freguesia de Brinches. 

 

Foi eleito com 26 votos a favor, o Presidente da Junta de Freguesia de Brinches, António 

Lúcio Franco Travessa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.2.4. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

O regulamento do Conselho Municipal de Educação, elaborado de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 7/2003, de 15 de janeiro, foi aprovado na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 

26 de fevereiro de 2003, e a alteração ao artigo 4.º foi aprovada na sessão de 29 de setembro 

desse mesmo ano.  

Foi distribuído a todos os eleitos, o referido regulamento. ------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 4.º n.º 1 alínea p) do referido regulamento, deverá 

proceder-se à eleição do Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal 

de Educação, durante o atual mandato autárquico. -------------------------------------------------------- 

 

Para este Conselho foi apresentada uma única lista, designada por Lista A, sendo proposta a 

Srª Manuela Valente Pica, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo.  

 

Foi eleita com 26 votos a favor, a Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento 

e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins Valente Pica. -------------------------------------------------- 

 

 

1.2.5. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

A Lei n.º 14/2004, de 8 de maio, que criou as Comissões Municipais de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro.  

As Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) são centros de 

coordenação e ação local de âmbito municipal, a funcionar sob a coordenação do Presidente 

da Câmara Municipal. Têm como missão coordenar, a nível local, as ações de defesa da 

floresta contra incêndios florestais e promover a sua execução.  

 

Em reunião realizada no dia 27 de abril de 2005, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, iniciar o processo de constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios, tendo a mesma sido constituída em 24 de maio desse ano.  

 

As comissões municipais têm a seguinte composição: 

a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside; 

b) Um presidente de junta de freguesia designado pela respetiva assembleia municipal; 
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c) Um representante da Autoridade Florestal Nacional; 

d) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., nos 

concelhos que integram áreas protegidas; 

e) O comandante operacional municipal; 

f) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 

g) Um representante da Polícia de Segurança Pública, se esta estiver representada no 

município; 

h) Um representante das organizações de produtores florestais; 

i) Outras entidades e personalidades, a convite do presidente da câmara municipal. 

 

Nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 3.º-D do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, 

deverá a Assembleia Municipal proceder à eleição do presidente da Junta de Freguesia que irá 

integrar aquela Comissão, cuja legislação foi distribuída por todos os eleitos. --------------------- 

 

Para esta Comissão foi também apresentada uma única lista, designada por Lista A, sendo 

proposto o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria). 

 

Foi eleito com 26 votos a favor, o Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), José António Malveiro Monteiro.------------------------------------------------------------- 

 

1.2.6. REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL PARA O MOVIMENTO 

ASSOCIATIVO 

O Conselho Municipal para o Movimento Associativo (CMMA) é uma entidade de âmbito 

municipal, com funções de natureza consultiva, criado para que exista um maior envolvimento 

e participação do movimento associativo na definição dos planos de intervenção municipais na 

área cultural, desportiva e recreativa.  

O regulamento do CMMA foi aprovado, por unanimidade, na sessão da Assembleia Municipal 

realizada no dia 29 de junho de 2004. ------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à distribuição do referido regulamento. ----------------------------------------------------- 

Deve proceder-se à eleição do representante da Assembleia para integrar este CMMA, de 

acordo com o disposto no n.º 1 alínea c) do artigo 5.º ---------------------------------------------------- 

 

Para o Conselho Municipal para o Movimento Associativo, foi também apresentada apenas 

uma lista (Lista A), sendo proposta a Segunda Secretária da Assembleia Municipal, Telma Saião 

Silva. 

 

De acordo com o disposto no n.º 1 alínea c) do artigo 5.º do Regulamento, foi eleita, com 26 

votos a favor, Telma Cristina Cardoso Saião Silva. --------------------------------------------------------- 
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1.2.7. COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO 

DE SERPA 

No anterior mandato, cada bancada propôs um representante para a Comissão de Utentes da 

Saúde e Outros Serviços Públicos do Concelho de Serpa, a qual foi criada em 2012 e face ao 

início do novo mandato, coloca-se o assunto novamente à apreciação deste órgão. --------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia sugeriu que, à semelhança do procedimento adotado no 

anterior mandato, cada bancada indique um representante para a Comissão de Utentes.  

 

Foram nomeados, por unanimidade, os seguintes representantes: 

- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 

- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

 

1.2.8. REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

O n.º 1 do artigo 83.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, refere que a assembleia 

intermunicipal é constituída por membros de cada assembleia municipal, eleitos de forma 

proporcional, nos seguintes termos: 

a) Dois nos municípios até 10.000 eleitores; 

b) Quatro nos municípios entre 10.001 e 50.000 eleitores;  

c) Seis nos municípios entre 50.001 e 100.000 eleitores; 

d) Oito nos municípios com mais de 100.000 eleitores.  

 

A eleição ocorre em cada assembleia municipal pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto 

dos membros da Assembleia Municipal, eleitos diretamente, mediante a apresentação de 

listas, que não podem ter um número de candidatos superior ao previsto no n.º 1 do artigo 

83.º da citada lei, e que devem apresentar, pelo menos, um suplente.  

 

Os mandatos são atribuídos, em cada assembleia municipal, segundo o sistema de 

representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt (artigo 83.º n.º 3). 

A Assembleia Intermunicipal reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente 

sempre que convocada nos termos dos estatutos da comunidade intermunicipal (art.º 83.º n.º 

4.º).  

Face ao exposto, deverão ser eleitos na Assembleia Municipal de Serpa, quatro membros para 

integrarem a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, devendo essa lista apresentar, pelo 

menos, um suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Foi apresentada uma lista única, tendo obtido 21 votos a favor, composta pelos seguintes 

elementos: 

Efetivos: 

- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 

- Maria José Afonso Borralho (CDU) 

- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
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Suplentes: 

- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 

- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 

No caso dos elementos suplentes, foi acordado entre todos os partidos, que no caso de faltar 

qualquer elemento dos efetivos, será substituído pelo elemento suplente da mesma força 

politica.  

 

Usou da palavra o Sr. José Madeira para explicar o sentido de voto da coligação PPP/PSD-

CDS/PP, que por acordo entre todas as forças partidárias representadas na Assembleia, 

chegou-se a este consenso e agradece à força partidária em maioria e também ao PS, por se 

ter chegado a este entendimento, em que estas comissões irão ter maior representatividade e 

maior expressão de todos os partidos representados neste Órgão. ------------------------------------- 

 

 

1.3. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, de acordo com a deliberação 

proferida pelo Órgão Executivo, em reunião realizada no dia 15 do corrente mês de novembro, 

cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, datada de 8 do corrente 

mês de novembro: 

 

«Pela deliberação tomada na reunião da Assembleia Municipal de 22 de dezembro 

de 2016, que aprovou os documentos previsionais para 2017, foi “delegada no 

Presidente da Câmara Municipal a autorização para a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso é inferior ao montante 

de 99 759, 58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação 

e o prazo de execução de três anos”. 

Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 50º, alínea b), do Código do 

Procedimento Administrativo, as delegações e as subdelegações de poderes 

extinguem-se, por caducidade, resultante da mudança dos titulares dos órgãos 

delegante ou delegado, subdelegante ou subdelegado. 

Neste sentido e por força do ato eleitoral do transato dia 1 de outubro, verifica-se 

a caducidade da delegação de competências aprovada na suprarreferida reunião 

da Assembleia Municipal. 

Considerando ainda, que a delegação de competências em geral (e a delegação da 

competência em causa, em particular) se assume como uma ferramenta de 

extrema importância na promoção da eficiência e celeridade da atividade 
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administrativa, propõe-se que a presente seja apreciada na próxima reunião da 

Câmara Municipal de Serpa, e, em conformidade com o disposto nos artigo 33º, 

n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, seja remetida a 

Assembleia Municipal de Serpa, com proposta para delegação no Presidente da 

Câmara Municipal, da competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso é inferior ao montante 

de 99 759, 58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação 

e o prazo de execução de três anos, de harmonia com o disposto no n.º 3, do 

artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.» 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três 

abstenções dos eleitos do Partido Socialista, propor ao Órgão Deliberativo, a delegação no 

Presidente da Câmara Municipal, da competência para autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso é inferior ao 

montante de 99 759, 58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua 

contratação e o prazo de execução de três anos, de harmonia com o disposto no n.º 3, do 

artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.» ------------------------------------------------------ 

 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente da Camara para dizer que, à semelhança de anos anteriores, estes 

compromissos plurianuais, que têm um limite de 99.000 euros por ano, que pode prolongar-se 

até três anos, tem a ver com processos simples e com valores muito reduzidos e dá como 

exemplo do procedimento de Cante nas Escolas, que é um serviço prestado durante o ano 

letivo, apesar de ser um período inferior a um ano, tem eficácia em dois anos civis e quando há 

execução em dois anos, tem que se assumir esse compromisso plurianual. -------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Noel Farinho, para dizer que o entendimento que fazem destes 

compromissos plurianuais e da delegação de competências que a assembleia pode fazer, até 

valores ligeiramente inferiores a cem mil euros, que transitem de ano, decorre de uma 

disposição legal, é um ato facilitador da gestão, mas ainda assim o PS, não tendo vereadores 

com pelouro, não sente esta necessidade, mas não pretendem fazer uma oposição destrutiva, 

pelo que a sua posição de voto, será de abstenção, deixando a quem gere, essa opção, pois 

consideram que é um assunto mais legal, que politico. ---------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 16 votos a favor da CDU e 10 abstenções 

do PS e PPD/PSD-CDS/PP, delegar no Presidente da Câmara Municipal, a competência para 

autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante de 99 759, 58€ (noventa e nove mil, setecentos e 
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cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos, de harmonia com o 

disposto no n.º 3, do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

Feitas as respetivas inscrições, começou por usar da palavra a Sr. Ana Cristina Acabado Ribeiro 

da Fonseca, residente em Brinches, que começou por perguntar qual o tempo de resposta 

quando se apresenta uma reclamação sobre um prédio urbano devoluto, que está a provocar 

danos na habitação que se encontra no rés-do-chão e qual o tempo que demora esse prédio a 

ser intervencionado, pois fez uma queixa em março de 2011, a situação tem vindo a agravar-se 

e até agora não obteve qualquer resposta.  

Apresentou outro assunto relacionado com a escola de Brinches, cuja obra supostamente 

tinha um prazo de execução de oito meses, mas o que se verifica é que o empreiteiro tem 

vindo a faltar muito, por isso, questiona quando irá a obra terminar.  

Outro assunto que expôs, tem a ver com a etnia cigana, devido aos muitos distúrbios que têm 

surgido na aldeia, incluindo um tiroteio, em que foi necessário solicitar a intervenção da GNR. 

São pessoas que fazem parte da nossa comunidade e na sua opinião, deveriam ser integrados, 

para que se possa atuar de uma maneira diferente, pois estão perto duma zona habitacional, 

com pouca visibilidade, sem pontos de luz, com arruamento em terra, tendo inclusive os 

moradores daquela zona feito um abaixo-assinado há alguns anos, a solicitar o asfaltamento e 

iluminação. Na sua opinião, dever-se-ia tentar integrar aquela comunidade de etna cigana, 

melhorando as suas condições de habitabilidade, pois nem casas de banho têm. ----------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começa por responder que não há um prazo certo para resposta e 

intervenção nos casos das habitações degradadas, depende do número de casos em análise e 

são priorizados em função da sua gravidade e a Câmara fazer a intervenção é sempre a 

segunda hipótese, pois a primeira hipótese é sempre dos proprietários das habitações, é a eles 

que cabe essa responsabilidade. No nosso concelho, tal como em muitos concelhos, existem 

muitos prédios abandonados ou semiabandonados e torna-se difícil atuar em todos. De acordo 

com o atual levantamento, existem mais de 100 prédios degradados no nosso concelho e já se 

criou uma equipa especifica para estas situações, temos um técnico a avaliar só estas 

situações. A Câmara só pode atuar nesses prédios, depois de tomar a posse administrativa dos 

mesmos e depois de executar a obra, o prédio volta para o dono e apresenta-se depois a 

fatura aos proprietários, mas até hoje ainda não se recebeu qualquer pagamento dessas 

intervenções. Já estão agendadas intervenções em Vale de Vargo para o inicio de dezembro, 

seguindo-se depois a Rua dos Baloucos e Rua dos Quarteis, em Serpa, mas isso significa retirar 

recursos humanos de outros serviços da Câmara, para a execução daquelas obras. Este assunto 

tem sido uma preocupação da autarquia e ainda na segunda feira houve uma apresentação em 

Évora, de um documento de trabalho sobre as novas politicas de habitação, em que a Câmara 

participou e colocou este assunto, face às dificuldades sentidas ao longo dos anos e considera 

que deveria existir um instrumento que facilitasse a intervenção do município, pois muitas 
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vezes os proprietários são desconhecidos ou o seu número é muito elevado e já aconteceram 

situações em que existem 30 proprietários de um único imóvel.  

Em relação à escola de Brinches, a Câmara tem acompanhado a obra e certifica-se que são 

cumpridos os prazos e antes de a obra iniciar, informaram-se todos os pais dos alunos que está 

previsto fazer uma parte da obra até às férias do Natal e nesse período de férias, fazer a 

transição e os alunos passam para a parte que já foi arranjada e depois até às férias da Páscoa, 

fazer a outra parte. Isto é o que está combinado com o empreiteiro e os eleitos e técnicos da 

autarquia têm acompanhado a obra. 

Sobre os distúrbios provocados pela etnia cigana, refere que a maior parte destes distúrbios 

são da competência da GNR, que tem que acompanhar estas situações. No que diz respeito à 

integração dessa etnia, diz que o Município de Serpa, durante muito tempo, em colaboração 

com a Rota do Guadiana, foi desenvolvendo programas no âmbito do Projeto Escolhas, para 

promover essa integração, mas não temos culpa de terem sido rejeitadas as novas 

candidaturas que foram efetuadas.  

Ainda no âmbito da integração, no que diz respeito às pessoas de outros países que estão a 

trabalhar nos trabalhos sazonais, em consequência da expansão do regadio, a autarquia tem 

vindo a trabalhar para que se criem programas que promovam a integração dessas pessoas e a 

nossa autarquia está a assumir a responsabilidade financeira, para a implementação de um 

programa, que tem a ver com a criação de um Centro de Apoio ao Emigrante, cujo projeto está 

a ser desenhado com a Rota e outros parceiros, que prevê um investimento, para um ano, de 

cerca de 60.000 euros e a Câmara assume um compromisso de 20% desse valor.  

No que diz respeito à etnia cigana, há ainda outro problema que tem a ver com as condições 

de habitabilidade dessas pessoas, na sua maioria vivem em barracas, que estão sinalizadas 

pela autarquia e por via de não haver outra solução, é que não se pode avançar para aquilo 

que supostamente, a lei estipula, que é fazer a demolição dessas barracas clandestinas, mas 

não se pode fazer, porque não existem outras soluções alternativas. Contudo, a Câmara já 

manifestou a sua preocupação junto das diversas entidades, incluindo à Secretaria de Estado 

da Habitação, referindo que, se houver programas de apoio para que essas pessoas possam 

construir habitações condignas, estamos dispostos a fazer parte da solução. ----------------------- 

 

Interveio novamente a Srª Ana Cristina da Fonseca para questionar sobre as competências do 

Gabinete de Ação Social da Câmara, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que as 

competências são muitas e a Câmara desenvolve muitos projetos nessa área, promove e 

colabora em muitas ações, nomeadamente, na área da habitação, em que aprovou um 

Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho, mesmo essa área não 

sendo uma competência direta da Câmara e desenvolvemos esse programa sem qualquer 

comparticipação financeira. 

No último orçamento, a autarquia recebeu uma verba para o desenvolvimento das ações em 

três áreas: educação, social e saúde, a rondar os 320.000 euros e só nos transportes escolares, 

gasta-se mais que 320.000 euros. Referiu ainda que pode sempre ser consultado o nosso site, 

onde constam as ações que a câmara tem em curso nessa área social. ------------------------------- 
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Seguiu-se a intervenção do 1.º Secretário da Assembleia, o Sr. Francisco da Cruz que disse ao 

Sr. João Batista, que anda no facebook tão preocupado com comportamentos e educação, por 

isso, não parece muito curial e de muito boa educação, estar a passar no decurso da sessão, 

documentos ao público, para que voltem novamente a intervir. Pede desculpa pelo reparo, 

mas tinha que o fazer, pois foi algo que não lhe parece de bom-tom. -------------------------------- 

 

Em seguida, foi dada a palavra ao munícipe Sr. José Maria Morgado, que começou por 

enaltecer o trabalho das juntas de freguesia e relativamente à situação da ETAR de Vales 

Mortos, referiu o abaixo-assinado que foi enviado para a Câmara, alertou para as questões de 

saúde pública e preservação do ambiente e no que diz respeito à barragem, gostaria de saber 

o que vai ser feito. Comenta ainda que desde sábado, já saíram da ETAR vários tanques de 

sujidade e gostaria de saber para onde vão diariamente ser despejados esses tanques.  

Diz ainda que no verão de 2015, expôs a situação dos placards que se encontram à entrada de 

Serpa, no primeiro cruzamento, sentido Beja/Serpa e que considera inestéticos e abusivos, que 

tiram a visibilidade das muralhas e o Sr. Presidente da Câmara referiu que em dezembro desse 

ano iriam ser retirados, mas até hoje a situação mantém-se. ---------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que existe vontade por parte da Câmara de retirar os 

dois cartazes que falou. Trata-se de placards de propaganda politica, um da responsabilidade 

do PCP e outro do BE e um pouco mais à frente há um terceiro cartaz, da responsabilidade do 

PS e continua a existir vontade da Câmara para convidar os partidos a mudar a localização, de 

forma a não tapar a visibilidade sobre a cidade. Diz que estamos em falta com o compromisso 

assumido anteriormente, mas até hoje ainda não foi possível dar cumprimento a esse assunto.  

Relativamente ao assunto da ETAR de Vales Mortos, faz o ponto de situação deste processo. 

Diz que esta questão da ETAR tem sido uma preocupação da Câmara Municipal e este 

documento que foi enviado à Câmara, por um conjunto de cidadãos, encabeçados pelo Sr. José 

Maria, foi apresentado no mês de novembro, mas a preocupação da Câmara sobre este 

assunto, já tem muito tempo, pois consta do plano de atividades para 2017, aprovado há 

quase um ano, e onde já constava a construção da ETAR de A-do-Pinto, a 

requalificação/construção da ETAR de Vales Mortos e projeto da ETAR de Santa Iria. No Plano 

Plurianual de Investimentos, estão previstos 50.000 euros para a ação de A-do-Pinto e 50.000 

euros para a ação de Vales Mortos. Estes orçamentos tinham sido feitos pelos técnicos da 

autarquia, em que se previa que os 50.000 seria suficiente.  

E quando se começou a desenvolver o primeiro projeto, tivemos a surpresa que o estudo 

apontava para um investimento na ordem dos 130.000 a 140.000 euros, o que fez com que o 

processo atrasasse, além de que, este tipo de intervenções, tratando-se de localidades 

pequenas, não têm qualquer tipo de apoio comunitário, é feito apenas com o orçamento da 

Câmara Municipal.  

Diz que a ETAR de A-do-Pinto tem a data de conclusão prevista para o dia 19 de janeiro de 

2018 e o processo de Vales Mortos está neste momento, em concurso e o compromisso que 

fomos assumindo e o objetivo que temos é para que esteja concluída antes do verão. Outra 

questão que é importante esclarecer é que, quando se diz que há três anos que os esgotos 

correm a céu aberto, temos análises de dezembro de 2016 em que, dos parâmetros 
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analisados, apenas um está fora dos limites, por isso, há um ano atrás, o que estava a ser 

lançado na linha de água era ainda um esgoto tratado, embora de forma algo deficiente, mas a 

cumprir praticamente todos os parâmetros perante a legislação e a Câmara pode facultar a 

quem quiser, todas essas análises. 

Ainda em relação ao abaixo-assinado, ouviu comentários de que se tratava de um segundo 

abaixo-assinado, mas não tem conhecimento de que tenha existido outro anteriormente sobre 

este assunto. A Câmara recebeu o documento no dia 7 e deu entrada nos serviços no dia 8 e 

no dia 9 entrámos em contato com o porta-voz desse abaixo-assinado, para se tentar o mais 

rápido possível ter uma conversa e explicar este processo da ETAR. Não foi possível reunir logo 

com a pessoa, até nos sugeriu que a reunião se realizasse num espaço comercial, que a 

Câmara considerou não ser apropriado e ficámos a aguardar um contato e é pena que, quando 

se fala para a comunicação social, não se dê conhecimento destes passos e também ficava 

bem que, quem foi chamado a falar sobre a barragem, tivesse dito que desde o início do ano, 

mais propriamente na Feira do Queijo, houve uma conversa com o proprietário da barragem, 

que é uma pessoa que já foi eleito na Assembleia Municipal e é representante da Associação 

de Agricultores, em que a Câmara assumiu que depois da obra, iria fazer a limpeza da 

barragem.  

Diz ainda que no início do ano, os eleitos da Câmara deslocaram-se a Vales Mortos, foram 

atendidas 11 pessoas e apenas uma levantou a questão da ETAR e foi informada que o assunto 

estava em plano de atividades e estamos a trabalhar para resolver o processo, o mais 

rapidamente possível.  

Aproveitou ainda a oportunidade para, a título pessoal, abordar uma questão relacionada com 

a ETAR de Vales Mortos. Diz que, qualquer pessoa tem possibilidades e é livre de opinar, 

escrever e dizer aquilo que entende, mas não é de todo correto, quando se entra na liberdade 

dos outros, onde não se deve interferir. Todas as pessoas têm liberdade de falar e escrever, 

até um determinado limite e quando essas pessoas têm cargos de responsabilidade, 

nomeadamente como eleitos nesta Assembleia Municipal, essa responsabilidade é acrescida e 

o cuidado com aquilo que se escreve deve ser ainda maior.  

Prossegue, dizendo que, ter uma pessoa que o considera mal qualificada, isso ainda admite, 

porque a pessoa que escreveu isso pode ter muita qualificação e capacitação, mas dizer que 

vamos ter mais quatro anos de Executivo CDU, de gente mal formada, isso não pode admitir e 

no caso em concreto, ao Sr. João Batista, não lhe admite que lhe chame mal formado, pois está 

a chamar à coação, inclusive, pessoas que já faleceram, neste caso o seu pai, que foi ele que 

muito o ajudou a formar, por isso, não lhe admite que diga que é mal formado. O que pede é 

que o Sr. João tenha um pouco mais de cuidado e quando surgirem situações destas, estará 

sempre disponível para falar, mas não lhe chame malformado, pois considera que não é mal-

educado. Mais uma vez lhe pede que tenha mais cuidados nestes comentários, pois sendo 

eleito numa Assembleia Municipal, até o próprio Órgão não sai bem visto deste tipo de 

intervenções e dessas coisas que se escrevem, por isso, sugere mais cuidado nos comentários 

e da sua parte, não pode admitir que diga que é malformado, pois não é. ---------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. José Maria Louzeiro, para dizer que, quando contataram consigo para vir 

aqui, uma pessoa que é porta-voz do Sr.Presidente, o Sr. António Vitória disse que era urgente 
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e que iriam ter consigo a qualquer sitio onde estivesse e como estava em Espanha quando foi 

contatado, assistindo à dragagem de uma barragem e explicou à D.Palmira que às duas da 

tarde já estaria em Vila Verde de Ficalho, no restaurante Boavista e foi assim o combinado e se 

não puderam estar, a partir daí foi muito solicitado por televisões e teve de fazer o seu 

trabalho. Diz ainda ao Sr.Presidente que foram três anos de espera para a resolução deste 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Alberto Matos, residente em Serpa, começando por saudar 

todos os eleitos deste órgão, que considera o mais importante da democracia local, sem 

menosprezo pela Câmara, que é eleita diretamente pelos munícipes e também pelas Juntas e 

Assembleias de Freguesia, que noutro âmbito, também são órgãos fundamentais. 

Saúda também uma decisão que hoje foi tomada, quanto ao Regimento, que é o facto do 

público passar a falar em primeiro lugar, e como está no público há já alguns anos, lamenta 

que esta proposta feita há oito anos, pela então deputada do Bloco de Esquerda, não só não 

tenha sido considerada, como até houve nesta assembleia alguém, que sendo da oposição, 

disse que o Regimento estava muito bem e que não precisava de revisão nenhuma, afinal 

passados oito anos, fez-se essa revisão e ainda bem. Só espera que seja redobrada a 

divulgação correta das Assembleias, nomeadamente aquelas que são descentralizadas. 

Relativamente à ETAR de Vales Mortos, distribui umas fotografias por todos os grupos políticos 

e saúda a luta destes moradores, pois se eles não se têm movimentado, nada teria mudado, 

pois foi muito tempo de imobilidade total e em 15 dias já tanto mudou, o esgoto já não vai 

para a barragem, mas o que lhe chamou a atenção foi o facto de ter verificado que existe um 

tubo, ligado a um contador e por isso questiona, se o gado já não conseguia beber na 

barragem e até chegou a morrer gado, segundo se disse, só pode ter sido a Câmara que 

começou a fornecer água à borla ao proprietário e pergunta se isso acontece e há quantos 

anos e se não teria sido mais barato reparar a ETAR, ainda por cima um bem tão escasso e que 

hoje tanto se fala em período de seca. Se a água passou pelo contador, pergunta quantos 

milhares de metros cúbicos foram fornecidos ao longo dos anos, para dar de beber ao gado. 

Percebe que essa poderia ser uma situação de emergência, pois o gado não tinha que morrer e 

o proprietário não tinha que ser lesado, mas passado tanto tempo, pergunta se isso é uma 

gestão racional da água ou se será uma gestão danosa. Refere ainda que o proprietário foi 

deputado municipal, o representante do PSD durante quatro anos e tão calado que esteve 

sobre o assunto, com água à borla para dar de beber ao gado e não lhe parece que isso seja 

aceitável e agora foi um dos subscritores do abaixo-assinado.  ------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente da Câmara e começou por responder relativamente 

à questão da barragem, dizendo que sempre se foi tratando do assunto com o proprietário da 

barragem, fizeram-se análises e como já referiu o problema não existe há três anos, pois nas 

análises de dezembro de 2016, eram cumpridos os parâmetros, à exceção de um, de facto, já 

deveria ter sido recuperada há mais tempo, mas a situação agravou-se apenas durante este 

ano. Relativamente ao fornecimento da água, informa que houve um acordo quando se 

construiu a ETAR, em que se ocupou um terreno que não era do domínio público, mas sim 

privado e acordou-se que ficaria uma torneira disponível para esse proprietário, em troca da 
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utilização do espaço, por isso, não se trata de água à borla como foi referido. Quando se fizer a 

requalificação da ETAR esse acordo será renegociado. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Alberto Matos voltou a intervir para questionar se esse acordo foi celebrado por escrito e 

qual a quantidade de água consumida neste período de tempo, para se avaliar se o acordo foi 

ou não, vantajoso para a autarquia, tendo o Sr. Presidente respondido que, de momento, não 

consegue informar se o acordo foi escrito ou verbal e sobre a quantidade de água consumida, 

se foi um acordo efetuado pela Câmara, bem ou mal, por quem o fez nessa altura, iremos 

assumi-lo até que se consiga resolver de outra forma, por isso, depois da requalificação, esse 

acordo irá ser renegociado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Presidente da Mesa para responder à referência feita sobre a 

divulgação das sessões da Assembleia, informando que as sessões são publicitadas por edital 

no site da autarquia, no Serpa Informação, no Serviço de Atendimento ao Público, nas Juntas 

de Freguesia e no jornal Diário do Alentejo. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Mário de Jesus, começando por dizer que, nos últimos meses a 

Mesa da Assembleia já vinha caminhando num sentido mais democrático ao perceber a 

necessidade de o público intervir no inicio das sessões e congratula-se com a alteração do 

regimento nesse sentido e gostou que hoje tivesse existido a compreensão de deixar os 

membros do público expor os seus assuntos durante o tempo que consideraram necessário e 

isso irá contribuir para motivar as pessoas a participar nas sessões.  

Aborda ainda ao assunto da necessidade de identificar idosos que vivem isolados e que não 

têm uma refeição completa por dia, criando condições de apoio no combate a esse isolamento 

em colaboração com as Juntas de Freguesia. Questiona se existe algum levantamento 

efetuado sobre a situação desses idosos. 

Na sequência de intervenções que já tem feito em anteriores sessões da Assembleia 

Municipal, sobre os animais abandonados na via pública, questiona em que situação se 

encontra o assunto da vacinação e esterilização desses animais. Refere ainda que promoveu 

um abaixo-assinado sobre este assunto, que recolheu 900 assinaturas e enviou para a Câmara 

Municipal e ainda não obteve resposta. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder à questão do combate ao isolamento dos 

idosos, referindo que o trabalho da autarquia na área social é muito vasto e existe também a 

rede social, composta por vários parceiros (Câmara, juntas de freguesias, IPSS, Segurança 

Social e outras entidades) e esses levantamentos são efetuados nesse contexto, em articulação 

com todas as entidades.  

No que diz respeito aos animais, diz que nem sempre se consegue fazer todas as ações que 

gostaríamos de fazer e relativamente ao abaixo assinado diz que, após a sua entrega na 

Câmara, houve resposta ao mesmo numa sessão da Assembleia Municipal e considerou que 

isso seria suficiente, que o assunto teria ficado resolvido através dessa sua resposta e foi por 

esse motivo que não foi enviada resposta por escrito. 
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Diz ainda que no programa eleitoral da CDU há uma proposta sobre “Estabelecer parcerias e 

apoiar entidades e associações em campanhas de vacinação, esterilização, adoção, entre 

outras” e foi previamente falada com entidades para saber da disponibilidade e viabilidade de 

se avançar com isso e já existem conversações com a Escola Secundária de Serpa, para uma 

parceria, porque existe um curso que tem a ver com gestão ambiental e iremos disponibilizar 

uma verba para apoiar estas medidas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se ainda a Srª Palmira Guerreiro que começou por dizer que se inscreveu para intervir 

com o objetivo de fazer uma correção na intervenção do Sr. José Maria Louzeiro, que, 

entretanto, já saiu da sala, mas esclarece que, os contatos com o Sr. Louzeiro por parte da 

Câmara foram feitos por si, no que diz respeito à situação da ETAR e falou com ele no sentido 

de reunirem, uma vez que ele era o porta-voz dos munícipes que fizeram o abaixo-assinado. 

Perguntou se o Sr. José Maria estava em Serpa e se tinha disponibilidade para falarem ainda 

nesse dia, uma vez que já eram cerca das 16H00 e ele respondeu que não, que tinha que ir dar 

de comer aos animais, mas que no dia seguinte, cerca das 14H00 estaria a almoçar no 

restaurante Boavista e se quiséssemos que fossemos lá. Respondeu-lhe que este tipo de 

conversas devem ser feitas na Câmara pois é um assunto da Câmara e respondeu-lhe que iria 

para Espanha, que demorava dois ou três dias, mas quando voltasse que lhe telefonava. Diz 

que, quando ele telefonou, estivemos disponíveis para o atender, por isso, não foi dito que 

iriamos ter com ele a qualquer lado, dissemos que não tínhamos problemas nesse sentido, 

mas não iriamos porque se tratavam de assuntos a ser tratados na Câmara. ----------------------- 

  

Interveio por fim o Sr. Presidente da Câmara, para agradecer ao público presente na sessão e 

dizer que qualquer proposta, pergunta ou observação pode ser colocada também nas reuniões 

públicas da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 Regimento da assembleia municipal  

 Eleição de representantes da assembleia municipal  

 Assunção de compromissos plurianuais – Delegação de competências 

 

 

Foi dado conhecimento que, para o mandato de 2017/2021, as sessões da Assembleia 

Municipal serão secretariadas pela funcionária Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

sendo substituída nas suas férias e faltas pela funcionária Carla Maria Silvestre de Ornelas, 

Técnica Superior, de acordo com o despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de 

outubro de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia 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 17 de outubro 

de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------- 

 

 

    O Presidente                 A Secretária 

 

 

     ________________________   ______________________ 
         (João Francisco Efigénio Palma)                                       (Anabela Baleizão Cataluna) 
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