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

FEVEREIRO DE 2018 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 

João Francisco Efigénio Palma 

José Manuel Batista Galanducho, em substituição de 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 

José Augusto Martins Moreira, em substituição de 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 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

Carla Milene Flores Serra, em substituição do Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 
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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 

 

 

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, Odete Afonso Borralho 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 “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 Apreciação e votação da ata n.º 7/2017 
1.2. Resumo do Expediente  
1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  
 
2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  
 
3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 
3.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 1/2018 
3.2. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do Município – Ano de exercício 2018 
3.3. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de Estrutura 

Orgânica 
 
 

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: 
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ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

JOSÉ MARTINS BRAGA, por motivos  
profissionais (encontra-se em formação) 

Substituído por Ana Sofia Valente dos Santos 

FLORBELA TEIXEIRA PIRES, por motivos de 
ordem pessoal 

Substituída por José Augusto Moreira 

NOEL RICARDO FARINHO, por motivos 
profissionais 

Substituído por José Manuel Galanducho 

PRESIDENTE DA JUNTA FREGUESIA DE 
BRINCHES, por motivos profissionais  

Substituído por Carla Milene Flores 

 

Neste período de antes da ordem do dia, interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para 

dar conhecimento dos convites que a Assembleia recebeu: 

 “Serpa Interculturalidades”, que é uma iniciativa da Câmara Municipal, da Junta de 

Freguesia e também da Rota do Guadiana, entre outras entidades e apresentação do 

Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes – Dia 6 de fevereiro; 

 Exposição: “História da Escrita no Baixo Alentejo”, organizada pela CIMBAL – Dia 6 de 

fevereiro; 

 Colóquio “Queijo de Serpa – 5000 anos de história”; 

 Inauguração da Feira do Queijo. 

Referiu ainda que, a título pessoal, quer fazer referência a uma iniciativa que considera louvável, 

por ser um serviço público, esteve presente no mês de janeiro, num jantar comemorativo do 7.º 

aniversário do Meteoalentejo, um site de meteorologia, totalmente dinamizado por um jovem de 

Serpa, o Luís Mestre, que desde muito novo começou a demonstrar interesse por este assunto e 

que neste momento já tem uma rede de sete estações meteorológicas em Serpa, Beja, Mourão e 

Amareleja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA n.º 7/2017 

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 7, respeitante à sessão 

realizada no dia 19 de dezembro de 2017, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos.  

A ata foi aprovada, com as abstenções 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.  
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Foram ainda prestados esclarecimentos e dado conhecimento, a todos os eleitos, por email, dos 

seguintes assuntos: 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Informação sobre os procedimentos 
adotados, relativamente à situação da 
Legionella 

2017.12.20 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de resolução do PCP “Acesso dos 
municípios aos fundos comunitários para o 
investimento no Circulo Urbano da Água” 

2018.01.29 

Sindicato nacional dos 
Trabalhadores dos Correios e 
Telecomunicações 

Apelo à solidariedade e participação na luta 
em defesa do serviço postal público 

2018.02.08 

Grupo Parlamentar do PCP Envio de pergunta sobre carência de 
médicos especialistas na ULSBA 

2018.02.09 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei “Regime excecional das redes 
secundárias de faixas de gestão de 
combustível” 

2018.02.12 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo “Parques de 
armazenamento de madeira queimada nos 
incêndios de 2017” 

2018.02.15 

Câmara Municipal de Serpa Resposta enviada na sequência das 
questões colocadas pelo munícipe Sr. 
Alberto Matos, nas sessões da Assembleia 
Municipal realizadas nos dias 23 de 
novembro e 19 de dezembro de 2017 e carta 
do Bloco de Esquerda, remetida à Câmara 
Municipal em 20 de dezembro. 

2018.02.16 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de Lei 780/XIII “Estabelece o regime 
da recuperação do controlo público dos CTT” 

2018.02.19 

Câmara Municipal de Serpa Processo “Serpa Museu Aberto” 2018.02.26 

Grupo Parlamentar do PS Pedido de contributos para Estratégia 
Portugal 2030 

2018.02.26 

 

 

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

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

correspondência e obter fotocópias.  

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

 

Foram também previamente enviadas por email, para todos os membros, as atas das reuniões da 

Câmara Municipal realizadas nos dias 7, 13 e 27 de dezembro e 10 e 24 de janeiro, após a sua 

aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir a Sr.ª Maria José Borralho, para apresentar, em nome da CDU, a seguinte 

moção: 

MOÇÃO 

«A evolução da paisagem rural tem um longo registo histórico, desde as suas origens no este do 

Mediterrâneo há 10.000 mil anos atrás, até à atualidade, em que a paisagem rural é uma das 

formas mais difundidas de uso do solo. Esta evolução permitiu o desenvolvimento de uma fauna 

e flora diversa e adaptada. Porém, nas últimas décadas, temos assistido, no Alentejo e 

nomeadamente no concelho de Serpa, à introdução de novas culturas e técnicas agrícolas 

(agricultura intensiva e super-intensiva de monoculturas) que nos trazem um aumento de 

preocupação com os impactos que tais práticas estão a ter na deterioração dos solos, da água, 

nos animais, em suma no ecossistema. 

A entrada em funcionamento do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, propiciando a 

possibilidade de dispor de água, de forma fácil e acessível, permitindo culturas de regadio na sua 

zona de intervenção e a inexistência de um plano de desenvolvimento agrícola para a região, 

despertaram a cobiça de grupos económicos, interessados em investir em monoculturas intensivas 

e super-intensivas, originando igualmente a concentração da propriedade e a consequente 

extinção das pequenas e médias explorações.  

A concentração da propriedade em grandes grupos é um problema de gestão de território que 

causa forte preocupação, enquanto a dependência das monoculturas, do ponto de vista económico 

e não só, ainda mais quando os centros de decisão estão longe do nosso país, é um fator de 

perigo, que pode afetar gravemente a economia da região. 

O uso excessivo de fungicidas, herbicidas, inseticidas e fertilizantes são a receita para a morte da 

biodiversidade e saturação dos solos que assim veem o seu fim para a aptidão agrícola. Sendo 

que o seu controlo é neste momento meramente administrativo. 

Mas não menos preocupante é o que poderá estar a acontecer com as linhas de água e os lençóis 

freáticos, fruto da contaminação com todos os produtos tóxicos usados nestas explorações. 

A perda da sustentabilidade dos sistemas cultiváveis e a erosão dos respetivos solos serão assim 

mais um fator para a desertificação do concelho e do Alentejo, porque sem trabalho, sem criação 

de riqueza e sem ambiente ninguém pode viver. 

Igualmente preocupante, é a  proliferação de trabalho sem direitos, quer laborais, quer no que 

respeita às condições de vida dos trabalhadores migrantes, fruto da sazonalidade das tarefas 

agrícolas resultante da monocultura, impedindo a fixação e integração desses trabalhadores, mas 

também da inexistência de normas que permitam co-responsabilizar as empresas prestadoras de 

serviços, entidades patronais desses trabalhadores, bem como as empresas contratantes dos 

serviços, pela violação dos mais elementares direitos de trabalho e vida com dignidade. 

Assim, e face ao exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, considera: 
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É fundamental garantir um desenvolvimento integral e sustentado do território garantindo 

a melhoria das condições de vida das populações, fruto da evolução económica resultante 

da atividade agrícola. A qualidade de vida e saúde ambiental são pilares das 

comunidades, pelo que exigimos do Governo e restantes responsáveis a criação de um 

sistema de monitorização de indicadores ambientais, demográficos e 

socioeconómicos e de mitigação de impactos ambientais, para a saúde pública e 

outros, nas regiões que estão a sofrer alterações profundas da sua estrutura agrária 

e/ou produtiva nomeadamente onde há intensificação da produção e expansão de 

monoculturas e ainda a criação de normas legais, de co-responsabilização, das 

empresas de prestação de serviços e utilizadoras do trabalho sem direitos e sem 

dignidade. 

Esta moção, se aprovada, deverá ser enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 

aos Ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ambiente, da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e aos 

órgãos de comunicação social.»  

 

Na sequência do pedido dos eleitos do PS, seguiu-se um intervalo de cinco minutos, para 

apreciação da moção.  

Retomada a sessão, usou da palavra o Sr. Manuel Baiôa para dizer que concordam globalmente 

com a moção, pois de facto, há uma preocupação do Partido Socialista sobre esta agricultura 

intensiva que pode trazer alguns problemas de futuro ao concelho, e alguns deles já estão a 

aparecer. No entanto, têm algumas diferenças em relação ao documento e que não acompanham 

totalmente, nomeadamente, na questão da cobiça, é uma questão ideológica ou de opinião e a 

questão de verem sempre a grande empresa como o problema. Os problemas ambientais podem 

estar, tanto na grande como na pequena empresa, o problema está onde não se cumprem as 

regras.  

Consideram que o documento também deveria indicar qual é a intervenção que a Câmara poderia 

ter sobre este problema. Diz que há alguns normativos legais onde a Câmara poderia ter uma 

maior intervenção nesta área, através do PDM, poderia haver alguns aspetos em que poderia 

delimitar algumas atividades. É neste aspeto que consideram que o documento poderia ter alguns 

melhoramentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Presidente da Câmara que começou por agradecer a todos os 

trabalhadores da Câmara Municipal e a todas as coletividades que participaram e colaboraram em 

mais uma grande edição da Feira do Queijo e em relação à questão levantada, de que a Câmara 

poderia intervir em relação a esta matéria, de facto, a Câmara é a entidade que atua de acordo 

com o PDM – Plano Diretor Municipal e este documento resulta de uma concertação entre várias 

entidades e que todas elas opinam dentro da sua área. Para a revisão de um PDM, participam a 

Comissão da Reserva Agrícola Nacional, a Comissão da Reserva Ecológica, a EDP, a IP, entre 

várias entidades e o principal protagonismo no PDM está muito concentrada nos perímetros 

urbanos e o que sai fora desses perímetros urbanos, em matérias muito especificas, 
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nomeadamente em reservas ecológicas e agrícolas, existem as próprias entidades que dão as 

suas orientações e o próprio ICNF e o que está no PDM tem muito a ver com as observações e 

as orientações que muitas vezes as Direções Regionais vão buscar aos próprios ministérios. O 

que a Câmara faz neste momento e sempre tem feito é manifestar as preocupações. Pediu-se 

uma reunião ao Ministério da Agricultura e ainda não obtivemos respostas. Estamos a acompanhar 

de muito perto, todos os pedidos de arranque de olival, em que a nossa posição é fazer o 

enquadramento perante o PDM, e com essa informação, os requerentes dirigem-se à Direção 

Regional de Agricultura. 

Refere ainda que estamos a tentar entrar em contato, o mais breve possível, com o Ministério da 

Agricultura, no sentido de saber se há alguma intenção de regulamentar o arranque do olival antigo 

e plantação do novo e depois serão tomadas algumas medidas, em função da resposta que se 

obtiver. Informa ainda que, no nosso concelho, desde o início do ano, houve 70 pedidos de 

arranque de olival, mas à Câmara compete apenas fazer o enquadramento face ao PDM. --------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Raquel Ventura para dizer que considera que a Câmara poderia ir mais além, nas 

áreas em que houver elevado valor natural, poderia propor, tal como alguns municípios já fizeram, 

ser um município mais verde, mais amigo do ambiente. Seria interessante reconhecer ao nível do 

nosso concelho, aquelas áreas que estão fora da Rede Natura, mas que são áreas de elevado 

potencial, até em termos de turismo, que são às vezes já resquícios de vegetação mediterrânica 

muito importante, áreas onde temos aves ameaçadas, e a Câmara poderia tentar proteger essas 

áreas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que podemos e devemos lutar por muita coisa, mas sobre as espécies que 

podem estar em risco, quer da fauna quer da flora, mas principalmente as entidades que têm 

responsabilidade sobre estas matérias, têm obrigação de informar a Câmara. O ICNF e a 

Comissão da REN têm técnicos nessa área e para a câmara é complicado fazer estudos que 

permitam dispor desse tipo de informação. Quando há uma revisão do PDM, se formos informados 

sobre essas matérias, poderemos fazer algo, mas não nos podem imputar responsabilidades, 

sobre matérias que não temos condições de dar resposta. Há entidades competentes para 

trabalhar essas matérias e se nos chegar informação e propostas concretas, a Câmara poderá 

tentar atuar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira disse que, em parte, concorda com as preocupações manifestadas 

na moção, no que diz respeito aos impactos ambientais e de saúde pública. No futuro, se 

continuarmos no ritmo de plantação de uma só cultura, poderá ter repercussões no nosso 

ambiente e na nossa saúde. Mas por outro lado, temos também que pensar, que o regadio e a 

agricultura intensiva vêm trazer-nos outras alternativas à agricultura que tínhamos antigamente e 

riqueza e desenvolvimento ao nosso concelho, à implementação de novos projetos, como os 

lagares que surgiram e outros que estão em projeto, que trazem também mais emprego. Não 

considera que o olival seja uma monocultura, pois a área útil no Alentejo é muito extensa e ainda 

há muito sequeiro, que é superior à área de regadio intensiva, Em termos de organização dos 
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solos e para isso temos, a nível do Governo, os ministérios que têm obrigação de pensar, em 

termos da estrutura dos solos e das culturas, aquilo que pensam e que querem implementar e de 

facto, não é a nível da Câmara que isso pode ser feito, é a nível do ambiente e do Ministério de 

Agricultura que se podem tomar medidas e fazer um trabalho, que em parte foi efetuado pela EDIA, 

que estipulou a existência de corredores de sequeiro no meio dos perímetros de rega, o que já 

denota preocupações ambientais nessa altura.  

Assim, irá abster-se na votação, porque não concorda com parte das referências feitas, 

nomeadamente sobre as empresas, pois parece que estão sendo colocadas todas “no mesmo 

saco”, em relação à prestação de serviços, pois parece que nenhuma delas está a cumprir as 

condições de trabalho exigidas e em termos do sistema de monotorização que é referido, acha 

que será difícil, se não se conseguir um grupo de trabalho, que possa sair da Assembleia Municipal 

e que vá contatar as entidades como a Direção Regional da Agricultura, o Ministério do Ambiente, 

a CCDR, a CIMBAL e todas as entidades que possam, de alguma maneira, estar relacionadas 

com este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Maria José Borralho para dizer que, apresentaram esta moção, porque existe por 

parte da maioria das pessoas do concelho, a preocupação com a paisagem e com aquilo que está 

a ser feito e que vieram substituir as oliveiras antigas, com a agravante de se estar a utilizar o 

reservatório de água do Alqueva para a rega das novas oliveiras que estão a ser plantadas. 

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo começando por dizer que a cultura do olival é milenar na bacia do 

mediterrâneo, produz 90% do azeite produzido no mundo. Neste momento, o regadio mudou a 

nossa realidade, mas não podemos é converter a oportunidade na ameaça, pois segundo os dados 

da própria EDIA, neste momento, cerca de 50% do perímetro de rega da EDIA está ocupado por 

olival. Diz que, da parte da CDU, não há qualquer problema que o olival exista como uma prática 

intensiva de uma espécie que possa vir a dar problemas à economia local, não estamos nem 

contra o investimento, nem contra o desenvolvimento, estamos pelo desenvolvimento e pela 

qualidade de vida das comunidades e das populações e nesse sentido, esta preocupação, 

localmente, a comunidade, potenciado ou não pela Câmara ou por grupos da sociedade civil, 

possa ter alguns desenvolvimentos e incluir práticas mais verdes, mas a verdade, é que também 

existe oportunidade de praticar outro tipo de culturas, muito rentáveis em áreas mais pequenas. 

Sobre a questão que foi levantada, relativamente à cobiça, a verdade é que existem grupos 

económicos que têm 9.000 ou 10.000 hectares, duma realidade de 47.000 hectares, e ninguém 

sabe bem quem são os donos daquelas propriedades, mas elas existem e produzem.  

A oliveira passou de uma espécie completamente desacreditada, até à década de 80, e depois 

com a introdução dos benefícios do azeite na saúde, a partir de 2000, muito motivado pelo 

consumo nos EUA, fez com que a plantação do olival fosse ressuscitando.  

Diz que o objetivo da moção é pedir que hajam indicadores, que sejam métricos, consistentes e 

que possam servir de avaliação concreta, para que se possam tomar decisões sobre o melhor 

caminho a seguir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A presente moção foi aprovada, por maioria, com a abstenção do eleito do PSD-CDS e os 

votos a favor dos eleitos da CDU e PS.------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Carlos Carvalho, para apresentar a seguinte moção, em nome dos 

eleitos da CDU:  

Moção 

EM DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA DA ÁGUA E DA AUTONOMIA DE CADA MUNICÍPIO 

A situação em que se encontram os sistemas de águas e saneamento na região, exigem a realização de 
investimentos em especial a nível da renovação e reabilitação das redes e a tomada de medidas para a 
melhoria da eficiência hídrica. 

Relevando as obras que estão a ser realizadas em alta, embora registando os seus atrasos, torna-se agora 
necessário que o governo disponibilize através dos fundos comunitários os meios financeiros para que cada 
um dos municípios possa realizar os seus investimentos.  

Foi publicada no dia 19 de Fevereiro a Resolução da Assembleia da República n.º 51/2018 que “recomenda 
ao Governo que assegure o acesso de todos os municípios sem restrições aos fundos comunitários para 
investimentos no ciclo urbano da água, (...) através”, entre outros, “do reforço do financiamento do 
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos; (...) que financie a título de fundo 
perdido as seguintes tipologias de operação: a) controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição 
e adução de água em baixa; b) renovação de redes de abastecimento de água em baixa, com a substituição 
de material de condutas de água que não garantam a sua função, ou que provoquem riscos para a saúde 
humana; (...) d) reabilitação dos sistemas de drenagem de águas(...).” 

Sobre este tema refira-se que em 2017 a AMGAP (Associação de Municípios para a Gestão da Água 
Pública no Alentejo) promoveu a realização de um “Estudo de Diagnóstico e Caracterização das Entidades 
Gestoras e das Redes de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais em Baixa dos 
Municípios da AMGAP”, cujo relatório final, bem como documentos complementares (por exemplo, Ficha 
Técnica e EVEF – estudos de viabilidade económica e financeira, específicos, para cada Município) foram 
disponibilizados aos 20 municípios, tendo-se realizado em Grândola um Seminário para apresentação e 
discussão das conclusões. 

No ponto 7. Ações a realizar, do referido estudo, foram identificadas ações de carácter geral e de carácter 
especifico, que constituem um importante instrumento de atuação neste sector.  Consideramos que o 
importante é concretizar o definido no aludido estudo, que aponta a possibilidade de parcerias colaborativas 
de geometria variável, sem que tal implique a alienação da gestão por cada um dos municípios e a criação 
de uma nova entidade gestora quaisquer que seja a sua característica. 

Tendo em conta o exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, defendendo o principio da gestão pública da 
água e da autonomia de cada município, recomenda à Câmara Municipal que: 

1. Reclame junto do governo o cumprimento da Resolução aprovada pela Assembleia da República; 
2. Diligencie a aplicação das conclusões do estudo promovido pela AMGAP; 
3. Assegure que manterá a gestão do sistema de água e saneamento em baixa sob a sua 

responsabilidade. 
 

Após distribuição da moção por todas as bancadas da Assembleia, foi solicitado por parte do PS 

um pequeno intervalo para apreciação da mesma. Retomados os trabalhos da sessão, não se 

registaram intervenções, tendo a moção sido aprovada, por unanimidade. -------------------------- 



ATA N.º 1/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 28 DE FEVEREIRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 11 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Duarte Lobo que começou por dizer que, em nome dos eleitos da 

CDU, pretendem aproveitar esta oportunidade, porque é um momento em que está a acontecer a 

luta dos trabalhadores dos CTT contra o desmantelamento do serviço postal, que é um serviço 

nacional e tem vindo a ser descaracterizado ao longo dos anos e demonstrar nesta Assembleia 

toda a solidariedade com esses trabalhadores e em segundo lugar com a garantia dos serviços 

públicos, tal como temos vindo a fazer pelo Serviço Nacional de Saúde, pela escola pública. 

Consideram que é importante que os CTT possam voltar à esfera pública, com garantias de uma 

cobertura nacional e que consigam ter um serviço de qualidade. ------------------------------------------ 

 

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

(Salvador e Santa Maria), para fazer uma sugestão e apresentar alguns pedidos que chegam à 

União de Freguesias. Os moradores da Praceta da Hortinha, onde se situa o parque infantil, 

queixam-se do tamanho das árvores, que prejudicam as suas habitações e que tapa a visão. 

Solicita aos serviços da Câmara que, quando for oportuno e tenham agendado cortes de árvores, 

incluam também aquela zona. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. António Cubaixo para colocar questões relacionadas com Vila Nova de 

S.Bento, tendo apresentado algumas delas, no anterior mandato, quando foi eleito na Assembleia 

de Freguesia. Diz que algumas obtiveram respostas pouco plausíveis e outras não obtiveram 

resposta. Começa pela toponímia, em que se chegou a um consenso sobre os nomes a atribuir, 

mas não chegou a obter uma resposta acerca do prosseguimento do processo, pelo que, gostaria 

de saber se houve alguma resolução sobre esse assunto.  

No que diz respeito à ZAE - Zona de Atividades Económicas, pergunta em que situação se 

encontra a fase de expansão, se existem candidaturas para esses lotes e se existem ainda 

terrenos disponíveis na atual ZAE. 

Pergunta também para quando se prevê a conclusão do Museu Lagar. 

Sobre o ordenamento do trânsito, foi outro assunto que tinha sido discutido na Assembleia de 

Freguesia e que não teve qualquer resolução e faz referência à Avenida da Liberdade, que tem 

uma largura bastante boa para circularem dois carros em sentido oposto, embora com 

estacionamento de um dos lados. Sobre a via pedonal para o cemitério, que foi uma das propostas 

do programa eleitoral do PS, o Executivo da União de Freguesias disse que a Câmara já tinha um 

projeto para isso, pelo que, gostaria de obter mais informações sobre o assunto. 

No que diz respeito à piscina para Vila Nova de S.Bento, que está prometida pela Câmara 

Municipal há mais de 30 anos, gostaria também de obter alguma informação sobre o assunto.  

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, em relação à toponímia, sempre que 

existe uma nova rua, solicita-se sempre sugestões às Juntas de Freguesia, mas quando surgem 

propostas de alterações de nome já atribuídos, torna-se um processo mais complicado, pois isso 

implica que os moradores tenham que alterar a morada em todos os seus documentos.  
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Relativamente à ZAE, está prevista a sua conclusão durante este mandato e todos os pedidos que 

surgem para Vila Nova de S.Bento, tenta-se dar logo resposta, e inclusivamente, já foi atribuído 

um lote nessa zona de expansão, só que ainda irá usufruir das infraestruturas já existentes e já 

tinha havido a atribuição de outro lote nessa zona, mas entretanto, houve um lote que ficou 

disponível na atual zona e a empresa queria avançar já para a construção e foi atribuído o lote que 

vagou. De momento, existe um lote disponível, sendo que existem dois ou três em análise para 

reversão à Câmara Municipal, que foram atribuídos há muito tempo e ainda não avançaram para 

a construção.  

Quanto ao lagar e futuro espaço museológico, que fará parte da rede concelhia, diz que estamos 

a tentar fazer a obra internamente e depois candidatar a fundos comunitários a museografia, ainda 

durante este mandato. 

No que diz respeito ao acesso ao cemitério, existe um estudo prévio e estamos a tentar chegar a 

acordo com as Águas do Alentejo, no sentido de poder fazer na zona que foi adquirida por esta 

entidade, onde foi feita uma nova conduta e quanto à piscina, de facto, há alguns anos, houve 

uma intenção por parte da Câmara de avançar para a construção da piscina, contudo, há já várias 

eleições que não há alusão a esse assunto. Os tempos vão evoluindo e por vezes podemos olhar 

para trás e ver algumas coisas que intencionamos fazer e não conseguimos concretizar. Há alguns 

anos atrás, seria simplesmente construir uma piscina, mas à medida que vamos percebendo os 

congestionamentos de uma autarquia, não é apenas a questão da construção, mas sim do 

funcionamento e da manutenção. Atualmente, se fosse preciso decidir sobre a construção da 

piscina de Pias, provavelmente a decisão também seria não construir.  

Contudo, em Vila Nova de S.Bento, houve um investimento considerável, que deveria ter sido feito 

pelo Governo e não foi, e que a Câmara assumiu, que foi a construção de um pavilhão. 

Neste mandato, de acordo com o programa da CDU que foi apresentado à população, não foi 

considerada essa proposta da piscina, tal como já não constava há 15 ou 16 anos. 

 

Seguiu-se a Srª Manuela Pica, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale 

de Vargo  para responder a algumas das questões colocadas pelo Sr. António Cubaixo..Quanto à 

toponímia, diz que, tal como o Presidente da Câmara já explicou, sempre que existe alguma 

construção de novos arruamentos, a Câmara Municipal solicita sempre às Juntas de Freguesia 

que apresentem propostas. Informa que reuniram e fizeram o levantamento das ruas que não 

tinham denominação e dos loteamentos novos, apresentaram-se propostas e consultaram-se os 

moradores e já se solicitou à Câmara que fizessem as placas identificativas. 

Quanto ao ordenamento do trânsito, também foi no mandato anterior, a Comissão de Trânsito 

Municipal que juntamente com a GNR, fizeram um levantamento e tudo o que foi solicitado, foi 

depois efetuado e a Avenida da Liberdade é efetivamente uma zona larga que tem, à vontade 

duas faixas de rodagem, mas também tem bastante estacionamento e a proposta do Sr. António 

Cubaixo tinha sido de colocar o sinal de proibido estacionar num dos sentidos e a solução que a 

Junta encontrou foi de criar mais uma bolsa de estacionamento, na zona mais larga da Avenida.  
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Quanto à via pedonal, esclarece que nunca fez parte do programa eleitoral da CDU para a 

freguesia, nem do plano de atividades da Junta de Freguesia, fez sempre parte do programa da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. António Cubaixo, relativamente ao ordenamento do trânsito, diz que a Srª 

Manuela tinha informado na altura, que tinha sido criada uma comissão de trânsito, contudo, além 

da Presidente da Junta, é composta por outras pessoas que, na sua maioria, não conhecem bem 

a vila. Continua a dizer que é um caso flagrante a Avenida da Liberdade, pela largura que tem, 

poderia estacionar-se perfeitamente num dos lados, desde o Bairro até a Casa Mortuária, sem 

quaisquer impedimentos.  

Sobre a piscina, diz que os argumentos apresentados não o convencem, pois se estava prometida 

há mais de 30 anos e fez parte de vários programas eleitorais e até foi efetuado um contrato com 

o dono de um dos terrenos, mas essa será uma questão que irá levantar no futuro, mas considera 

que seria uma questão de justiça, uma vez que para Pias foi prometida e feita a piscina.  

 

Interveio novamente a Presidente da União de Freguesias para dizer que, relativamente aos 

loteamentos, os moradores já tinham toda a documentação com referência a Bairro 25 de Abril e 

identificação por lote e foi por isso que não se avançou com o nome das ruas.  

Quanto à Comissão Municipal de Trânsito, diz que é composta por elementos das freguesias e o 

técnico da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Srª Isabel Sevinate para abordar o assunto do CLS - Contrato Local de Segurança e 

Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes. O Centro de Pias foi inaugurado em principio 

de fevereiro, mas é apenas uma das várias respostas que o CLS deve dar e diz que, entretanto, o 

Núcleo Operacional nunca mais reuniu e continua-se a ver emigrante pelas ruas e é triste ver junto 

às portas das casas que alugam, a roupa estendida nos estrados das camas. 

Relativamente à Rede Social, que é promovida pela Câmara Municipal, diz que desde outubro que 

não reúne e questiona porque motivo não reúne o Núcleo Executivo da Rede Social há mais de 

um ano.  

No que diz respeito ao Plano Municipal para a Igualdade, que é integrado no Conselho Local de 

Ação Social, anualmente há atividades no Plano Municipal para a Igualdade, que decorrem entre 

fevereiro e março, em abril celebra-se também o mês da prevenção dos maus tratos às crianças 

e jovens, em maio existem as ações da Academia Sénior, mas este ano, até ao momento, não 

tem conhecimento do programa de qualquer ação. ---------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente e respondeu que, estando no inicio de um novo mandato, com uma 

reestruturação orgânica, algumas atividades podem atrasar-se um pouco, mas em relação às 

questões que colocou, irá verificar com os respetivos serviços e tentar esclarecer todos esses 

assuntos para transmitir antes da próxima sessão da Assembleia Municipal. --------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga para referir que no site da Câmara está disponível o Diagnóstico 

Social, mas de março de 2004 e solicita que, caso exista outro mais recente, seja disponibilizado, 

tendo o Sr. Presidente respondido que irá solicitar informação aos serviços sobre esse assunto.  

 

Interveio ainda a Srª Raquel Ventura para, na sequência do assunto abordado pelo Presidente da 

União de Freguesias de Serpa, sobre o corte de árvores, alertar para a poda das árvores, 

sugerindo que se fizesse fora do período de nidificação das aves, idealmente entre janeiro e 

fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

 

Por ordem das inscrições efetuadas, começou por intervir o Sr. Horácio José Candeias Galego, 

residente em Vale de Vargo, que começou por dizer que faz parte do movimento cívico “Por Vale 

de Vargo – Freguesia Sempre”, que foi criado em novembro de 2012, após a saída da Lei 22/2012, 

relativa à anexação de freguesias. Este Movimento tem participado em plenários, em 

manifestações contra a junção de freguesias, e deixa claro que não têm nada contra as pessoas 

de Vila Nova de S.Bento, muito pelo contrário, mas pretendem recuperar a sua identidade como 

freguesia, como era anteriormente à publicação desta lei.  

Informa que em 2013, foi analisado pelo plenário da Assembleia da República, uma petição sobre 

a desanexação das freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, mas foi a mesma 

chumbada pelos partidos da maioria na altura. 

Posteriormente, já em 2016, falaram com todos os partidos políticos com assento na Assembleia 

da República; falaram com o Senhor Ministro Eduardo Cabrita; em 2016, na Ovibeja falaram com 

o Senhor Primeiro-Ministro António Costa sobre o assunto e todos mostraram boas intenções, mas 

nada foi resolvido. 

Prossegue dizendo que, hoje encontram-se presentes nessa sessão, alguns elementos que 

integram este Movimento e gostariam de saber qual a posição da Assembleia Municipal sobre este 

assunto, da extinção e agregação de freguesias e refere ainda que continuam a ser recolhidas 

assinaturas para fazer nova petição na Assembleia da República e neste momento, já têm cerca 

de 2.500 assinaturas.  

Informa ainda que, na última reunião da ANAFRE foram discutidas e aprovadas várias moções 

sobre este assunto, no entanto continuam a aguardar resposta ao pedido de reunião com a 

ANAFRE, enviado em 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Francisco da Cruz para, em nome dos eleitos da CDU, dizer que, quer no atual, 

quer nos anteriores mandatos, a posição foi sempre contra a agregação de freguesias, porque 

entendem que a cultura, os hábitos, o modo de viver de cada população, são valores que não se 

devem misturar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa, em representação da bancada do PS, para dizer que, em relação 

à situação de Vale de Vargo e Vila Nova de S.Bento, consideram que deveriam ser duas freguesias 
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autónomas, mas em relação a outras freguesias do País, pensam que deveria ser analisado caso 

a caso, e em colaboração com as populações. No caso particular do nosso concelho, conhecendo 

a realidade, consideram que são claramente duas aldeias autónomas, com uma história própria e 

uma atividade que mereciam ser Juntas de Freguesia autónomas. ---------------------------------------- 

 

Em representação do PSD/CDS, o Sr. José Madeira disse que este assunto foi, na altura, discutido 

na Assembleia da República, com critérios definidos a nível nacional e não se teve em conta a 

especificidade de algumas freguesias e invocou-se a necessidade dessa reestruturação, com a 

redução da despesa pública e o grupo parlamentar do PSD votou nessa altura a favor. Atualmente, 

alteraram-se substancialmente algumas dessas situações, a nível nacional e, na sua opinião, as 

populações têm todo o direito de reivindicar e nalguns casos, voltar à situação de origem, como 

freguesias independentes. Considera que, a nível nacional, o assunto deveria ser revisto, 

nalgumas situações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Alberto Matos, residente em Serpa, que começou por agradecer 

ao Presidente da Câmara, a resposta por escrito, a questões que tinha colocado nas duas 

anteriores sessões da Assembleia e também enviadas à Câmara Municipal, cuja leitura efetuou: 

 

 
 

Sobre isto, diz que lhe parece que, às vezes, vivemos numa “república das bananas”, pois 

considera que um acordo desta natureza deveria ter sido celebrado por escrito. Quanto aos valores 

indicados, parece-lhe que um dos contadores é para o serviço normal da ETAR, lavagem e 

manutenção da própria ETAR e do outro contador sai a água para o abeberamento dos animais, 

porque sendo ambos respeitante ao abeberamento dos animais, desde 2012, considera os valores 

muito baixos e nem sequer foram faturados, ao abrigo de um acordo que não existe por escrito. 

Questiona se não se estará perante um caso de gestão danosa de um bem público, como é a 

água, e bem escasso em tempo de seca.  

Prossegue a leitura do oficio enviado pela Câmara Municipal: 
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Pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, como decorreu essa reunião com a Agência Portuguesa 

do Ambiente e que conclusões é que tiraram, pois na sua opinião, estamos perante indícios de um 

grave crime  ambiental, porque foram dois ou três anos, a desviar o esgoto de uma ETAR que não 

funcionava e despejado sem qualquer tratamento, para uma barragem e esta situação tem 

responsáveis e só em novembro do ano passado, quando a situação foi denunciada publicamente, 

depois de um abaixo-assinado da população, é que o esgoto deixou de ser enviado para a 

barragem e passou a ser transportado para outras ETAR’s. 

De seguida, termina a leitura do referido oficio: 

 

 
 

Diz que o facto de serem geridas pelas Águas do Alentejo, não o sossega. Algumas, como é o 

caso de Vila Verde de Ficalho, estão em muito bom estado, até pela sua estruturação, são lagoas 

de decantação, que se fizeram a seguir ao 25 de Abril em vários pontos do País, e permite até que 

à saída haja rãs, mas todos os equipamentos mecânicos mais complicados e que depois não 

tiveram manutenção, estão a dar problemas.  

Diz ainda que se congratula com a moção que foi apresentada pela CDU sobre a gestão da água, 

mas não fica nada sossegado com a situação, porque o Secretário de Estado do Ambiente esteve 

com a CIMBAL em 16 de janeiro e pressionou para que a água em baixa seja gerida em conjunto, 

transportando o modelo de gestão em alta e ameaçou até que o acesso a fundos comunitários 

estará dependente desse agrupamento e o que o preocupa é algo que já vem denunciando há 

muito tempo e que está previsto no atual acordo com as Águas Públicas do Alentejo, que é um 

sistema que já está para a alta, em que as Águas de Portugal têm 51% e os municípios apenas 

49% e que pode ser estendido à baixa e foi isso que o Senhor Secretário de Estado veio 

pressionar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Presidente da Câmara, que na sequência da leitura do oficio, informou 

o Sr. Alberto que qualquer resposta dada a um munícipe, segue também por email para todos os 

eleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, para conhecimento. 

Sobre a reunião com a APA - Agência Portuguesa do Ambiente, informa que foi dado 

conhecimento do que estava a ser feito em cada uma das situações e solicitaram-nos para enviar 

tudo isso por escrito. Relativamente à limpeza da barragem, a Câmara perguntou se haveria 

necessidade de fazer algum tipo de plano ou se poderíamos começar a solicitar orçamentos a 

algumas empresas especializadas, mesmo sem planos e eles propuseram que se avançasse para 

os orçamentos e verificar que tipo de limpeza seria proposta e quando tivéssemos esses 

elementos, entraríamos em contato com a APA. 

Nessa reunião, abordou-se ainda o assunto da barragem, da ETAR de A-do-Pinto, Vales Mortos, 

Santa Iria e Vale do Poço. Tem havido contatos com o proprietário, para explicar que estamos 



ATA N.º 1/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 28 DE FEVEREIRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 17 

mais apressados em dar cumprimento àquilo que nos comprometemos, não apenas no programa 

eleitoral, mas também no plano de atividades, de fazer essa obra este ano, até ao inicio do verão 

e à partida, todos esses compromissos vão ser cumpridos. Diz ainda que, quando houver mais 

alguma informação concreta em relação à barragem, tornaremos pública essa informação.  

 

Relativamente a algumas anteriores intervenções, que conseguiu verificar o assunto, informa que 

o Diagnóstico Social que consta do site tem a data de 2012 e não 2004 como foi referido e em 

relação às ações do Plano de Igualdade, informa que são realizadas em maio e no que se refere 

às reuniões com o Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança, tem que se concertar a 

data com inúmeras entidades, inclusive com o Ministério da Administração Interna e por acaso na 

última reunião, que se realizou há aproximadamente dois meses, a representante da ULSBA não 

esteve presente.  

Aproveita para dizer ainda que, em relação ao Movimento Pela Freguesia de Vale de Vargo, a 

posição da Câmara também é sobejamente conhecida e recorda que já se contatou também os 

grupos parlamentares, o anterior Presidente da República, o Primeiro-Ministro atual e foram 

colocadas na Assembleia da República, pelo Partido Comunista Português, propostas concretas 

no sentido de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo voltarem a ser freguesias independentes.   

 

Usou da palavra o Sr. Carlos Manuel Abraços Valente para fazer referência a uma notícia 

publicada no “Correio da Manhã”, no passado dia 11 de fevereiro e segundo o jornal, existe uma 

mediadora de seguros (a Ponto Seguro), que assina uma série de sucessivos contratos de 

prestação, com ajuste direto a custo zero, na maior parte dos casos, com muitas câmaras e 

curiosamente, as seguradoras representadas por essa mediadora, passam a ganhar os concursos 

nas diferentes câmaras, a Fidelidade no Barreiro, Loures, Sines e Palmela, a Açoreana em Serpa, 

a Caravela em Aljezur. Porém, há seis casos em que as câmaras assinaram contratos sem valor, 

com a mediadora, para a preparação de concursos públicos, que depois foram vencidos por 

seguradoras que a Ponto Seguro representa, Serpa e Barreiro em 2016, Loures em 2017, Palmela 

em 2013, etc.  

No caso da Açoreana, aparece referido que custou ao Município de Serpa, 262.000 euros.  

Diz ainda que há um pormenor curioso, um ajuste direto de um cêntimo, que foi o que aconteceu 

na Câmara Municipal de Sines, em que houve lugar a um ajuste direto com a Ponto Seguro, no 

valor de um cêntimo, no dia 20 de março de 2014, para a mediação de seguros, e a 14 de 

novembro de 2016, a Ponto Seguro ganhou um contrato de 299.000 euros com essa autarquia.  

Considera que existe uma equação perigosa: seguradoras + contratos + custo zero + ajustes 

diretos e o que perigo que se lhe afigura logo, é a questão da falta de transparência, pois verifica-

se que as seguradoras “limpam” os concursos públicos. 

Solicita um comentário do Executivo sobre este assunto. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara responde que, na nossa autarquia, na área dos seguros, existe um 

concurso público que cumpre os procedimentos habituais para estes processos, os quais podem 
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ser consultados na respetiva Plataforma, mas irá solicitar ao respetivo serviço, informação sobre 

os dois últimos concursos (2016 e 2017) e apresentará depois os dados sobre o assunto. 

Diz ainda que essa informação será enviada ao munícipe, sendo também dado conhecimento a 

todos os eleitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se ainda a intervenção do Sr. Luís Manuel Drago do Corro, residente em Serpa, para 

abordar o assunto relacionado com a eletrificação, pavimentação e arruamento da Rua Dr. António 

Safara. Começou por dizer que tem alertado para este assunto, desde 2007 e pergunta se a 

eletrificação e arruamento se encontram previstos no plano de atividades para este ano, tendo o 

Sr. Presidente da Câmara começado por lembrar que está em causa um loteamento particular 

(loteamento Bela da Rainha), em que o promotor, no que diz respeito à iluminação, não executou 

uma parte da obra e a Câmara assumiu que iria fazer na altura em que estivesse a tratar do 

loteamento municipal, anexo àquela referida rua, e neste momento, o projeto já teve a aprovação 

da EDP em 15 de dezembro de 2017 e a intervenção nesse loteamento da responsabilidade do 

município, com a extensão de 3 ou 4 pontos de luz para as traseiras da Rua Bela da Rainha e na 

Rua António Safara, é uma intervenção superior a 100.000 euros e por mais vontade que se tenha 

de fazer todas as intervenções, nem sempre se conseguem fazer todas dentro do prazo que 

queríamos. No entanto, a demora nesse processo, deveu-se também a uma complicação que 

surgiu, pois além da rede de baixa tensão, teve que ser ampliada também a rede de média tensão 

e só essa intervenção são cerca de 30.000 euros. Segue-se agora a abertura do procedimento 

publico e depois da intervenção da própria iluminação, porque tem que haver lugar a algumas 

escavações, nessa altura, pretende-se também fazer uma requalificação do pavimento, prevendo-

se ainda para este ano, a realização desta obra. ---------------------------------------------------------------- 

 

3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 1/2018 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 1/2018, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

2). Não se verificaram intervenções sobre este assunto. ----------------------------------------------------- 

 

3.2. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO – ANO DE 
EXERCÍCIO 2018 

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida, por unanimidade, pela Câmara Municipal, na sua 
reunião de 24 de janeiro do corrente ano e cujo teor a seguir se transcreve: 
 

«Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do Município – Renovação do contrato 
A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 18 do corrente 
mês de janeiro, refere o seguinte: 
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«Considerando: 

 Que, por despacho do Sr. Presidente de 19-01-2018, ao abrigo do disposto na 
alínea a), nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e nos termos 
do artigo 20º, nº 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante 
designado de CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na 
sua atual redação, foi autorizada a renovação do contrato de prestação de 
serviços celebrado na sequência do procedimento de AD 19/2016, aberto a 19-
02-2016, para o ano de exercício de 2018, com a empresa MRG – Roberto, 
Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, 
de 3 de setembro, “O auditor externo, responsável pela certificação legal das 
contas, é nomeado por deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão 
executivo, de entre revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores 
oficiais de contas.”; 
 

Propõe-se que o assunto, seja presente à próxima reunião do Órgão deliberativo, para nomeação 
como auditor externo a referida empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas.» --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 
De acordo com o n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a nomeação como 
auditor externo responsável pela certificação legal de contas, para o exercício do ano de 2018, 
a empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.» 

 

 Deliberação  
Nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas, para o exercício do ano de 2018, a empresa MRG – Roberto, 

Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.  

 
3.3. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2018 – ADAPTAÇÃO AO NOVO REGULAMENTO DE 

ESTRUTURA ORGÂNICA 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida na reunião da Câmara Municipal, 
realizada no dia 20 de fevereiro do corrente ano e cujo teor a seguir se transcreve: 
 

«1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de 

Estrutura Orgânica  

No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido 

de proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento 

dos serviços, quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao 

desenvolvimento das atividades, atribuições e competências. 
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Neste sentido, por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, de 19 de dezembro de 

2017, foi aprovado o Mapa de Pessoal para o corrente ano de 2018. 

Sucede que, na mesma reunião da Assembleia Municipal, foi aprovado o novo Modelo de Estrutura 

Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

Mais recentemente, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 7 de fevereiro, sob 

a égide do referido Modelo, foi aprovado o Regulamento de Estrutura Orgânica dos 

Serviços do Município de Serpa, que procedeu a uma revisão considerável da estrutura e 

modo de funcionamento dos serviços municipais. 

Desta forma, pretende-se agora concluir o processo, mediante a necessária adequação 

do Mapa de Pessoal do Município de Serpa, ao novo Modelo e Regulamento. 

Neste sentido, a presente alteração não promove a criação de novos lugares no Mapa de 

Pessoal, com a exceção natural dos lugares de chefia resultantes do Modelo e 

Regulamento aprovados. 

Pretende-se assim, que as novas chefias, após inicio de funções, possam proceder à 

exaustiva avaliação das necessidades de cada unidade orgânica e elaboração de 

proposta para eventual reforço dos meios humanos, numa filosofia de rigor e 

responsabilidade. 

Aproveita-se o ensejo para proceder a uma ligeira alteração na forma de apresentação do 

Mapa de Pessoal, com o intuito de tornar mais claro e percetível o exato numero de postos 

de trabalho efetivamente preenchidos e com pessoal em exercício de funções. 

Neste sentido é criada uma coluna com a designação “Cativos”, que representa postos de 

trabalho existentes e preenchidos, mas que, de momento, não são desenvolvidos por 

nenhum trabalhador em exercício efetivo de funções. 

No mesmo sentido, são criadas colunas para identificar os postos de trabalho ocupados, 

ou a recrutar, por trabalhadores em regime de Comissão de Serviço. 

Procede-se, finalmente, à extinção de dois lugares do Mapa de Pessoal, por consolidação 

da mobilidade de um trabalhador e óbito de outro, conforme mapa que segue. 

 

Carreira Área funcional Número 

Assistente Técnico Administrativo (Contrato por tempo indeterminado) 1 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro (Contrato por tempo indeterminado) 1 

 

Isto posto resulta um Mapa de Pessoal que contempla: 

- 9 lugares de direção intermédia, dos quais 4 se encontram ocupados e 5 por ocupar; 

- 288 trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo 

Indeterminado; 

- 52 trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo 

Certo; 



ATA N.º 1/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 28 DE FEVEREIRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 21 

- 26 lugares para contratação de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas por tempo Indeterminado; 

- 8 lugares para contratação de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a Termo Certo; 

- 12 lugares preenchidos, por trabalhadores que não se encontram no exercício efetivo de 

funções; 

 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada 

com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o 

Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente seja remetida a reunião da 

Assembleia Municipal, para deliberação. 

 Deliberação  

Em conformidade com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a 

alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da 

alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, 

de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante.»----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que esta alteração ao mapa de pessoal, 

tem a ver com a adaptação à nova estrutura orgânica. Neste momento, trabalhadores a tempo 

indeterminado, temos 288, sendo que se prevê que durante este ano, possamos ter mais 26 e 

estes 26 são metade do número de trabalhadores com contrato a termo certo, ficaríamos assim 

com 310 trabalhadores a tempo indeterminado e a termo certo cerca de 30, o que significa que 

poderemos chegar até final do ano com cerca de 90% dos trabalhadores da Câmara Municipal 

com vinculo de tempo indeterminado.  

Diz ainda que existe uma possibilidade, que está a ser estudada e que tem a ver com a inclusão 

de trabalhadores que tenham vínculos que se considerem precários, mas mesmo sem essa 

ferramenta, apenas através dos procedimentos normais dos concursos públicos, temos este 

objetivo de ter no final do ano 90% dos trabalhadores a tempo indeterminado. ------------------------- 

Interveio também o Sr. Manuel Baiôa e começou por dizer que os eleitos do PS concordam que 

se deva proceder à integração dos trabalhadores precários, tanto quanto seja possível, mas 

quanto à alteração da estrutura orgânica da Câmara Municipal consideram que é uma opção da 

atual gestão da CDU, pelo que irão abster-se na votação do assunto. ------------------------------------ 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, nos termos da alínea o), n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções do PS e PPD-PSD/CDS-

PP e os votos a favor da CDU, aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, por 

adaptação ao novo Regulamento de Estrutura Orgânica, de acordo com os documentos que 

se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (Anexo 3). --------------------------------- 

 

 

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

 

 Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do Município – Ano de exercício 

2018 

 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de Estrutura 

Orgânica 

 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20H15, 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 da Assembleia Municipal                       A Secretária 

 

 

           __________________________________ ________________________________ 
                            (João Francisco Efigénio Palma)                                            (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Ata n.º 1/2018 

 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 28 DE 

FEVEREIRO DE 2018 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 - RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 1/2018 

 

ANEXO 3 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

 

 

 

 

 


