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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 30 DE 

ABRIL DE 2017 

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 

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 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

João Manuel Duarte Agostinho, 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 

Maria João Cavaco Palma, em substituição do Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 



ATA N.º 2/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
3 

 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pias 

Miguel Graça Valadas, em substituição da residente 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 1/2018 
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 2/2018 
3.2. CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Relatório de Atividades de 

2017 e Plano de Ação de 2018 
3.3. Proposta de adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais 
3.4. Proposta de adesão à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva 
3.5. Declaração de interesse público municipal da empreitada de adução ao eixo Serpa-Moura 
3.6. Conta de Gerência relativa ao ano de 2017 
3.7. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
3.8. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
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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 
PRESIDENTE DA JUNTA FREGUESIA DE 
BRINCHES  A sessão da Assembleia de 
Freguesia realiza-se no mesmo dia  

Substituído pelo Tesoureiro,  João Duarte 
Agostinho 

PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERPA, por se encontrar ausente do 
concelho 

Substituído pela Tesoureira, Maria João Palma 

PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE V.N.S.B. E VALE VARGO, por motivos 
pessoais 

Substituída pelo Secretário, Miguel Valadas  

 

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

dar conhecimento dos convites que a Assembleia recebeu: 

 

 Festival Terras Sem Sombra; 

 CIMBAL – Acordo para a constituição de uma Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo 

Alentejo; 

 Câmara Municipal de Serpa – Apresentação do livro: “Serpa na formação do Reino de 

Portugal”; 

 Câmara Municipal de Serpa – Colóquio em Serpa, com o tema “A Reconquista Cristã entre 

o Tejo e Guadiana”; 

 CIMBAL – Exposição subordinada ao tema: “A escrita no Baixo Alentejo – Da origem aos 

nossos dias”. 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 1/2018 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 1, respeitante à sessão 

realizada no dia 28 de fevereiro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. 

Não se registaram intervenções, tendo a mesma sido aprovada, com as abstenções dos eleitos 

que não participaram na sessão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 
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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.  

 

Foram ainda prestados esclarecimentos e dado conhecimento, a todos os eleitos, por email, dos 

seguintes assuntos: 

Entidade Assunto Data  

Precários do Estado  Questões sobre o processo de regularização 
de trabalhadores precários 

2018.03.01 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Falta de apoios às Juntas de Freguesias 
para o serviço de entrega das declarações 
de IRS 

2018.03.22 

Câmara Municipal de Serpa Resposta enviada ao Sr. Carlos Valente 
sobre as questões colocadas na sessão de 
28 de fevereiro (seguros) 

2018.03.22 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Parques de armazenamento de madeira 
queimada nos incêndios de 2017 

2018.04.19 

 

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. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Câmara Municipal realizadas nos dias 7 e 21 de fevereiro, 7 e 20 de março e 4 de abril, após a 

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

12 de setembro.  

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

 

  

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir o Sr. Daniel Veiga para, em nome dos eleitos do PS, apresentar a seguinte 

moção, a qual foi lida e distribuído um exemplar por todas as bancadas:  

 

MOÇÃO 

Estradas do concelho de Serpa 

«Nas últimas semanas chegaram as já muito desejadas chuvas. Estas foram uma bênção para os 
campos agrícolas e reforçaram as reservas de água para o consumo dos animais e dos seres 
humanos. Contudo, as chuvas revelaram um grave problema no concelho de Serpa, a degradação 
da rede viária. 

Tendo em conta o mau estado de conservação das estradas do concelho de Serpa que se 
agravaram com as chuvas de março e abril;  
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Tendo em conta que o tráfego, quer de veículos ligeiros e pesados, quer de máquinas agrícolas, 
cada vez é mais intenso; 

Tendo em conta que o nosso concelho é atravessado por uma via internacional (EN 260), onde o 
número de camiões a circular é elevadíssimo; 

Tendo em conta que os buracos, as fissuras e a falta de asfalto nalguns locais, dificultam a 
condução pondo em perigo os passageiros e danificando as viaturas; 

Tendo em conta que com a aproximação do Verão, e com as altas temperaturas que se fazem 
sentir na nossa região irão, por via da dilatação dos materiais, acelerar a degradação do asfalto. 

A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 30 de abril de 2018, propõe: 

- Uma rápida e eficiente intervenção em todas a rede viária que atravessa o concelho;  

- Um levantamento exaustivo das carências, em termos viários, de todas as estradas de 
modo a que a médio prazo haja uma intervenção profunda em todas as vias que servem 
este concelho, 

- Que o Governo Central, através das Infraestruturas de Portugal, SA (IP) leve a efeito o 
melhoramento das Estradas Nacionais e que a Autarquia de Serpa disponibilize os meios 
necessários para fazer face à manutenção e arranjo das estradas municipais que se 
encontram degradadas. 

Esta moção, caso seja aprovada, deverá ser publicitada nas diversas plataformas da Câmara 
Municipal de Serpa, enviada para a comunicação social do distrito, Conselho de Administração 
das Infraestruturas de Portugal, grupos parlamentares, Ministério do Planeamento e 
Infraestruturas e Primeiro Ministro.» 

 

Foi solicitado por parte dos eleitos da CDU, uma interrupção dos trabalhos, por cinco minutos, 

para analisar o teor da moção apresentada.  

Retomada a sessão, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para prestar algumas 

informações, que se enquadram no âmbito da moção apresentada. Em relação às estradas 

nacionais, a moção sugere um levantamento das carências viárias, mas na penúltima reunião da 

Câmara, foi apresentado um relatório feito pelos serviços da autarquia, respeitante à EN260, e foi 

remetido para as Infraestruturas de Portugal, acompanhado por um levantamento fotográfico e na 

reunião da Câmara ficou o compromisso de, nos próximos dias, enviarmos um relatório de todas 

as outras estradas nacionais, ou seja, a estrada que liga Serpa a Moura, passando por Pias; a 

estrada de Mértola até Brinches; a estrada de Brinches, que passa pelo cruzamento de Vale de 

Vargo e segue até Vila Nova de S.Bento.  

Do relatório enviado para as Infraestruturas de Portugal, a Câmara recebeu uma resposta-tipo, a 

acusar a receção e dando indicações para se ir acompanhamento no site o desenvolvimento do 

assunto.  

Disse ainda que será também enviado para os eleitos da Assembleia, para conhecimento, os 

documentos que foram remetidos à Infraestruturas de Portugal, bem como o novo relatório que 

será enviado com referência às restantes estradas nacionais do concelho. 
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Relativamente às estradas municipais, lembra que já foi aprovado pela Câmara Municipal, ainda 

no anterior mandato, um plano de intervenção nas estradas e caminhos municipais e está a 

desenvolver-se esse plano, conforme aprovado na reunião do Executivo, embora o cumprimento 

do mesmo esteja um pouco atrasado. Por exemplo, tínhamos a intervenção no caminho da 

Penalva, que começa na estrada do Cruzeiro, que passa pela saída para o karting, segue até à 

Ribeira do Vascão e depois até Vila Verde de Ficalho, num total de cerca de 16 Kms, cuja 

intervenção estava prevista em cerca de 70.000 euros, mas quando começou a ser reparada, 

constatou-se que nos sítios identificados as reparações tinham que ser muito maiores e a verba 

que estava inicialmente prevista chegou para fazer metade e vai ser adjudicada agora a segunda 

parte, no valor de 80.000€. Sendo assim, as intervenções que estavam previstas a seguir no plano, 

irão derrapar um pouco no cronograma e referiu ainda que será também enviado para os eleitos 

da Assembleia, esse plano plurianual de requalificação da rede viária do concelho. ------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo que começou por dizer que, por parte da bancada da CDU, estão de 

acordo com a generalidade e o pressuposto da moção, pois a rede viária, em qualquer parte do 

mundo, é um pulmão para a atividade económica e social, e consideram que é importante a sua 

boa conservação, no entanto, depois das explicações do Sr. Presidente da Câmara e também 

depois da análise do teor da moção, propõem que seja alterada a redação do parágrafo final:  

 

- «Que o Governo Central, através das Infraestruturas de Portugal, SA (IP) leve a efeito o 
melhoramento das Estradas Nacionais e que a Autarquia de Serpa dê cumprimento ao 
Plano que foi aprovado, para a Requalificação da Rede Viária do Concelho.»  

 

Sobre esta proposta de alteração, o Sr. Noel Farinho disse que não encontram relevância naquilo 

que foi dito e mantêm o texto inicial e propõem a votação da moção, tal como foi apresentada pelo 

Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Presidente da Câmara para prestar mais um esclarecimento no que diz 

respeito aos documentos enviados para a Infraestruturas de Portugal. Além do levantamento que 

foi efetuado, das condições da atual EN260, também interpelamos as Infraestruturas de Portugal 

em relação ao futuro do IP8, no sentido de saber em que situação se encontra esse projeto, pois 

já teve várias versões, mas não obtivemos resposta sobre este assunto. -------------------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho disse ainda que lhe parece haver uma indecisão por parte dos eleitos  da CDU 

relativamente à votação da moção, e esclarece que os eleitos do PS, em primeiro lugar, pretendem 

defender o concelho e estão menos preocupados com a defesa do Governo e sendo eleitos neste 

município, defendem os interesses dos munícipes e as estradas nacionais e municipais, estão 

ambas, em muitos casos, em mau estado, por isso, a moção faz todo o sentido, mantêm o seu  

teor e fazem um apelo para que seja votada. ------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se ainda a Sr.ª Maria José Borralho e começou por dizer que também valorizam o estado 

das estradas municipais e a intenção de voto era precisamente, avaliar positivamente esta moção 

e votar a favor, contudo, como existe um plano municipal que está a tratar do estado das estradas, 

considerou-se que seria conveniente solicitar a alteração da moção, mas se a bancada do PS não 

aceita esta pequena alteração, a CDU irá abster-se na votação, não havendo por isso qualquer 

indecisão, conforme foi referido. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. José Madeira, começando por dizer que esta moção veio introduzir um 

assunto, que considera global e estruturante para todas as forças politicas e de grande 

importância, dado o estado em que se encontram as estradas do concelho, depois das chuvas 

intensas que ocorreram. Face à intervenção do PS, não pretendem fazer a pequena alteração que 

a CDU solicitou, uma vez que o Sr. Presidente explicou que existe um plano de requalificação das 

estradas municipais. Considera que era importante fazer chegar esta moção do PS às entidades 

competentes, aprovada por unanimidade, pois na sua opinião, são matérias que devem unir os 

eleitos. As diferenças politicas são normais e compreensíveis, mas em determinadas matérias, 

quanto maior for o peso das forças em representação, junto dos organismos distritais e 

governamentais, melhor será para se conseguir uma resposta positiva. 

Informa que vai votar a favor da moção, independentemente do PS alterar ou não o texto, conforme 

proposta da CDU e manifesta o seu agrado pelo facto da Câmara já ter algum trabalho adiantado 

no que se fere aos caminhos municipais. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho voltou a falar para dizer que, sem querer de forma simplista e agressiva rebatar 

os argumentos da CDU para se abster, mas o plano que existe a nível municipal, não é diferente 

daquele que existe a nível nacional. As infraestruturas de Portugal têm também planos de 

intervenção para as estradas, mas a questão é que, nem os planos municipais, por vezes, são 

integralmente cumpridos, nem os planos de índole nacional, são integralmente cumpridos e aos 

eleitos municipais cabe pugnar pelos interesses dos munícipes e no concelho de Serpa, 

independentemente de se estar a passar por uma estrada nacional ou municipal, em muitos casos, 

circula-se com grande dificuldade e com perigo e é nesse sentido que não alteram a moção, 

consideram-na equilibrada e no sentido da defesa cabal dos interesses dos munícipes deste 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, de facto, existem planos nacionais e planos municipais, 

mas devem-se colocar os dois, lado a lado e fazer uma análise. A EN260 estava prevista há mais 

de 10 anos e o plano de requalificação dos caminhos municipais tem a vigência de dois anos, que 

coincide com o empréstimo que se fez, e no âmbito deste plano, já se fizeram os seis quilómetros 

na estrada municipal da Ribeira de Limas até Cabeceiras de Vale Queimado, fizeram-se quatro 

quilómetros na ligação da Corte da Azinha, e estamos preparando a repavimentação da estrada 

do Cruzeiro a Vila Verde de Ficalho. Está previsto intervencionar todas as estradas do concelho e 

foi reposta a sinalização, horizontal e vertical, em todas as estradas municipais. --------------------- 
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Não se registando mais intervenções, foi a moção apresentada pelos eleitos do Partido 
Socialista, colocada a votação, tendo sido aprovada, com as abstenções da CDU, e os votos 
a favor do PS e PSD-CDS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Noel Farinho, para solicitar o ponto da situação, relativamente a 

algumas obras. Sobre os passadiços do Pulo do Lobo, refere que a candidatura entrou em tempo 

útil, terá sido aprovada e o que pretendem saber é se o eventual contencioso com o proprietário 

dos terrenos está resolvido e se a obra tem condições de prosseguir.  

No que diz respeito ao mercado municipal de Serpa, gostaria de saber qual a data provável de 

entrega da obra e de reinauguração do mercado.  

Sobre a ETAR de Vales Mortos, gostaria de conhecer melhor o tipo de intervenção e o prazo 

previsto para finalizar a obra. 

No que diz respeito à iniciativa que já tem algum tempo, do município vir a utilizar e disponibilizar 

ao público, em colaboração com o proprietário, os jardins do palácio do Marquês, pergunta se já 

houve alguma reunião com o proprietário. 

Relativamente à estrutura orgânica da Câmara, solicita que seja dado conhecimento aos eleitos 

do PS do nome das chefias, dos responsáveis e o quadro de competências de cada pessoa na 

nova organização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, a nova estrutura orgânica, foi aprovada 

pela Assembleia Municipal e quanto ao nome dos responsáveis pode prestar agora mesmo essa 

informação verbalmente ou caso se pretenda, poderá enviar mais tarde por escrito, tendo o Sr. 

Noel Farinho manifestado preferência pelo envio por escrito. Assim, o Sr. Presidente disse que 

iriam remeter posteriormente, por escrito, essa informação.  

Sobre o jardim do palácio do Marquês, diz que tem havido dificuldade em falar com a proprietária, 

a reunião já esteve agendada mais que uma vez e por questões de saúde de um seu familiar, não 

tem sido possível realizar essa reunião, estando neste momento, novamente agendada para o dia 

10 de maio. Informa que, na proposta enviada à proprietária, a Câmara disponibiliza-se para fazer 

duas intervenções no palácio, sendo uma delas no muro de suporte que diz para a Ladeira do 

Amaral e outra na fachada do palácio, cuja estimativa para ambas é de 150.000,00 euros. A 

proposta foi no sentido de se poder utilizar o jardim durante um período de 15/20 anos, aberto ao 

público.  

Sobre a ETAR de Vales Mortos, já foi assinado o auto de consignação e a obra tem um prazo de 

60 dias, e correndo normalmente, a obra estará concluída em final de junho. Informa ainda que a 

ETAR de A-do-Pinto está concluída, estando apenas a aguardar-se a ligação do ramal, por parte 

da EDP, para se testar todo o equipamento. 

Sobre a obra do mercado municipal, de acordo com o tempo de obra previsto, termina o prazo em 

janeiro/fevereiro do próximo ano. 

Quanto aos passadiços, ultimamente não tem havido prosseguimento do processo. A candidatura 

foi de facto apresentada na devida altura e mereceu até elogios por parte da entidade que fez a 

avaliação. Com o representante dos proprietários, a situação está com muita possibilidade de se 
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resolver, mas a intervenção que a Câmara iria fazer, de acordo com as contrapartidas que iriamos 

dar aos proprietários, está atrasado, porque os proprietários fizeram uma candidatura, estavam à 

espera da decisão e as contrapartidas da Câmara seriam um complemento a essa candidatura. 

No entanto, essa candidatura que foi efetuada há cerca de dois anos, ainda não foi aprovada, por 

isso tem havido um atraso, pois se a candidatura for aprovada, as contrapartidas serão umas, mas 

se não for aprovada, as contrapartidas serão outras, terão que ser revistas. As contrapartidas do 

município são sempre com o intuito de garantir mais segurança em relação aos incêndios e a 

candidatura também tinha um pouco a ver com isso, por isso, estamos numa fase de indefinição 

e aguardamos a resposta do proprietário relativamente a essa candidatura, mas de qualquer 

forma, dentro de um prazo de dois ou três meses, tem que haver uma decisão, para que se consiga 

fazer a obra dentro do prazo inicialmente previsto. -------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Mesa para, na sequência do pedido do Sr. Noel de que seja enviada 

informação aos eleitos do PS sobre as chefias, solicitar que essa informação, por uma questão de 

igualdade, seja enviada a todos os eleitos da Assembleia Municipal. ------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. João Batista para apresentar a seguinte saudação: 

 

Saudação de mérito às Comissões de Festas 

«O Partido Socialista do concelho de Serpa, através da bancada desta Assembleia Municipal, vem 

hoje apresentar uma saudação de gratidão e mérito, a todas as comissões de festas do concelho. 

Vivem-se os dias das Festas, por todas as freguesias e não poderíamos deixar de salientar aqui, 

o esforço e grande dedicação que todos os que constituem as comissões deram, para que estas 

se realizassem mais um ano. Apesar das condições bastante adversas, de despovoamento vivido 

neste concelho. Não sabemos, por este andar, por quanto mais tempo será possível cumprir com 

as tradições que aproximam as nossas gentes, pois os manifestos de incapacidade surgem cada 

vez mais, por quem tenta mantê-las de p. A nós, enquanto voz ativa, faremos sempre questão de 

relembrar, aqui nesta casa, que é urgente atuar em politicas de prioridade, de fixação das pessoas, 

e estaremos sempre solidários para com os que abdicam de tempo da sua vida privada, para se 

dedicarem à causa comum. A todos eles, um muito obrigado, bem hajam!» 

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Luísa Travessa, para, em nome dos eleitos da CDU, apresentar uma Moção, 

por ocasião do 44.º aniversário da Revolução de Abril: 

  

MOÇÃO 

Por ocasião do 44.º aniversário da Revolução de Abril 

A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação 
social e nacional.  

O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento militar do Movimento das Forças 
Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a 
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realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e 
realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 
direitos, impulsionou transformações económicas e sociais.  

Portugal, apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, necessita de uma 
mais lesta resposta a problemas estruturais ligados com o desenvolvimento das capacidades 
produtivas nacionais e de fortalecimento dos serviços públicos para garantir a resposta às 
necessidades dos trabalhadores e das populações.  

O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma 
conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um 
Poder Local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efectiva 
autonomia administrativa e financeira. 

A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com as 
comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração com as primeiras eleições livres 
e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em Dezembro de 1976, onde o Poder Local 
Democrático se afirmou, operando profundas transformações sociais com importante intervenção 
na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, 
substituindo e sobrepondo-se, até em alguns casos, na resolução de problemas que excedem em 
larga medida as suas competências. 

As comemorações da Revolução de Abril são um momento de afirmação da necessidade de uma 
política que dignifique o trabalho e os trabalhadores, dê resposta aos problemas do povo e do 
País, uma política que respeite o Poder Local Democrático e o que ele representa de espaço de 
afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de resistência e luta 
contra os que querem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o 
desenvolvimento de Portugal.  

Devem ser um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do 
povo português, em defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 2018/04/30, delibera:  

1. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, da Constituição 
da República Portuguesa e pela exigência duma rutura que abra caminho a uma política 
que sirva Portugal e o povo português. 

2. Saudar os autarcas, os trabalhadores, o movimento associativo e a toda a população, que 
se associou às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder Local Democrático 
como conquista de Abril e na defesa dos interesses e direitos das populações. 

 

Terminada a leitura da moção e distribuída fotocópia por todas as bancadas, interveio o Sr. Noel 

Farinho para dizer que nada os separa, para que não votem favoravelmente a moção, 

provavelmente tê-la-iam escrito de uma forma diferente, mas as questões são de tal forma 

menores, que se associam orgulhosamente à moção apresentada pela CDU. ------------------------- 

O Sr. José Madeira referiu que, aquando da apresentação da moção na Assembleia Intermunicipal 

da CIMBAL, absteve-se na votação, devido à redação do último parágrafo “(…) pela exigência 

duma rutura que abra caminho a uma política que sirva Portugal e o povo português.” Questiona 



ATA N.º 2/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
12 

 

a CDU, se, com este Governo atual, não está a seguir essa mesma linha democrática. Não 

percebe como é que, a CDU que é um partido que faz parte do Governo, se pretende depois 

desmarcar desta forma. Mas, diz que desta vez, vai dar o benefício da dúvida à CDU e vai votar 

favoravelmente a moção, porque no global, está completamente de acordo com o seu teor.  

Não se registando mais intervenções, a moção apresentada pelos eleitos da CDU, foi 
aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Natércia Valente para, em nome da bancada da CDU, apresentar 
a seguinte saudação, respeitante ao 1.º de Maio: 

Saudação ao 1º de Maio 

«A Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de abril de 2018, decide saudar os trabalhadores 

e a população do nosso concelho, neste dia 1º de Maio, dia internacional dos trabalhadores. 

A luta dos trabalhadores e das populações foi, e será, estamos certos, o que na verdade mais 

conta decididamente para se alcançarem objetivos, reivindicações e progressos na vida. 

Os operários e os trabalhadores que desde sempre lutaram por um mundo melhor, em todos os 

lugares, e que deram o seu melhor, incluindo muitos as suas vidas, merecem que hoje 

continuemos a honrar a sua memória e dar continuidade à sua luta. 

A situação dos trabalhadores no nosso país exige hoje que não nos conformemos e se avance 

nas lutas por melhores salários, direitos e condições de dignidade e valorização de quem trabalha. 

O que foi alcançado com a reposição de direitos e rendimentos, apesar de ainda insuficientes, foi 

porque lutámos, e o resultado das muitas lutas levou a uma alteração e a uma nova fase da vida 

política nacional. 

A Assembleia Municipal de Serpa apela à mobilização e participação dos trabalhadores e da 

população do concelho de Serpa nas iniciativas de comemoração do 1º de Maio, acreditando que 

com confiança na luta e recusando voltar atrás, faremos avançar mais o nosso país.» 

Interveio em seguida a Sr.ª Maria João Palma, para abordar um assunto que já tinha sido exposto 

numa reunião da Câmara por parte de um vereador do PS, respeitante a uma antena que se 

encontra no Alto de S.Gens, que pertencia à Rádio Guadalupe. Gostaria de saber se já houve 

alguma diligência no sentido de tentar resolver a questão, porque consideram que pode provocar 

algum acidente e era importante dar atenção a esse assunto. ----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara informou que a equipa da Proteção Civil já se deslocou ao local para 

verificar essa situação, fez-se o levantamento e neste momento, não tem a certeza se já saiu a 

notificação para os proprietários, mas irá verificar com os respetivos serviços e caso já tenha sido 

enviada a notificação, será dado conhecimento da mesma à Assembleia Municipal, ou logo que 

seja enviada aos proprietários, será informada a Assembleia Municipal. --------------------------------- 

Interveio o Sr. Daniel Veiga para abordar um assunto relacionado com as áreas de reabilitação 

urbana, no sentido de propor à Câmara Municipal, que elaborasse um folheto com o objetivo de 

promover a ARU – Área de Reabilitação Urbana, que foi definida, à semelhança de um panfleto 

que existe na Câmara Municipal de Grândola e Melides (e procedeu à entrega de um exemplar 
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por todas as bancadas), que informa sobre os incentivos fiscais, financeiros e técnicos. Considera 

que é muito importante que as pessoas tenham conhecimento destes incentivos, demonstrando 

assim que está ao lado das pessoas e das empresas, com o objetivo de promover as reabilitações 

necessárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que a ARU tem que ter por base algumas 

características e no caso concreto de Serpa, o que justificou a delimitação de uma ARU foi o centro 

histórico e a zona especial de proteção. Quanto a todas as outras possibilidades que os 

particulares têm, faz todo o sentido que se publicite, sendo que uma melhor publicitação, mais 

pormenorizada, só poderá ter origem com a definição da ORU – Operação de Reabilitação 

Urbanística, que é um documento mais pormenorizado e já terá definido todas as vantagens para 

quem faça intervenções dentro desse espaço delimitado.  

Ainda em relação ao centro histórico, informa que no próximo dia 7, teremos uma visita da Diretora 

Regional de Cultura e de uma arquiteta que há muitos anos, iniciou o processo do centro histórico 

de Guimarães, no âmbito de um protocolo que está a ser finalizado com a Direção Regional de 

Cultura, no sentido de criar um projeto-tipo de desenvolvimento integrado para os centros 

históricos e a ideia será ter aqui um exemplo, para depois replicar noutras vilas e cidades. Esse 

projeto terá por base vários documentos, nomeadamente a ARU, a ORU (que tem que estar 

concluída até final deste ano), o Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, o Plano de Mobilidade 

no Centro Histórico, Serpa Cidade Criativa e mais alguns documentos que foram produzidos pela 

Câmara aos longos dos anos. Prevê-se que esse protocolo seja assinado em junho. ---------------- 

Interveio novamente o Sr. Daniel Veiga para dizer que acredita piamente que, com mais 

publicidade, haverá melhores resultados, uma vez que, nos folhetos que distribuiu, pode verificar-

se que existe a informação sobre os incentivos técnicos, pois a Câmara presta serviços a pessoas 

que têm sérias dificuldades económicas e embora na nossa autarquia exista o Programa Municipal 

de Reabilitação Urbana do Centro Histórico, nem todas as pessoas têm acesso a esse programa, 

pois no regulamento é solicitada a carência económica comprovada, mas não serve para todas as 

pessoas.  

Relativamente à nossa ARU, diz que 2019 está a chegar e em três anos, se houver mais 

divulgação, poderíamos ter mais intervenções no centro histórico. ----------------------------------------- 

 

O Sr. José Madeira interveio para questionar a Câmara sobre a expansão da zona industrial e 

zonas de atividades económicas, no sentido de saber se já adquiriu os respetivos terrenos, uma 

vez que em Serpa, ainda estão por construir lotes da primeira e segunda fase e já está a ser 

implantada uma terceira fase de expansão. 

Em relação a Pias, pergunta sobre o ponto da situação do espaço do pavilhão multiusos, qual o 

tempo para a implantação desse pavilhão. Sobre o passeio junto ao cemitério, atendendo ao 

tempo que já decorreu desde o seu inicio, questiona se a obra está dentro daquilo que foi 

orçamentado, ou se o orçamento já foi ultrapassado. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, a obra do passeio junto ao cemitério de 

Pias, tem sido feita por administração direta, sendo que apenas o calcetamento é feito por ajuste 
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direto. De facto, a obra atrasou um pouco. Construiu-se o estaleiro num terreno que ficava junto a 

esse passeio e fez-se quase tudo, faltando apenas a entrada e saída desse estaleiro e a obra do 

outro lado, tem que ser conjugada com as Infraestruturas de Portugal. Quanto ao orçamento, está 

dentro dos valores inicialmente previstos e no que se refere ao tempo de execução, nas obras por 

administração direta, podem surgir imprevistos, e os funcionários têm que ser deslocados para dar 

resposta a outras ocorrências, como foi o caso das chuvas intensas que ocorreram nesse período 

da obra. Além disso, foi necessário criar um muro de suporte antes de iniciar a obra e isso levou 

também algum tempo. 

No que diz respeito ao parque multiusos, foi intervencionado um pavilhão, na parte da cobertura, 

pavimento e alvenarias e estamos a aguardar a entrega do projeto completo de toda a intervenção 

e depois da entrega desse projeto, é que iremos definir quantas intervenções serão feitas e quais 

serão por administração e por empreitada e como o valor previsto é de um milhão e meio de euros, 

iremos verificar se parte da obra poderá ser candidatada. 

Quanto à zona industrial e zonas de atividade económicas de Pias e Vila Nova de S.Bento, diz 

que foram atribuídos lotes há muitos anos atrás, de uma forma que não permitiu que ficassem 

salvaguardadas todas as situações e desses lotes que falta construir, alguns chegaram ao banco 

por vias do incumprimento de algumas pessoas a quem concederam crédito e há outros lotes que 

nunca foram do município, eram de outros proprietários que depois se integraram no loteamento 

e nestas situações, há dificuldades em exigir que sejam construídos. Outros que foram cedidos 

mais recentemente, já foi salvaguardada a posição do município e nestes casos, a Câmara já tem 

feito outras exigências aos proprietários. Quanto à segunda fase da zona industrial de Serpa, 

embora possa parecer que estão poucos edificados, mas só falta atribuir três lotes, mas a questão 

é que 90% desses processos estão pendentes da aprovação das candidaturas e quando o 

promotor faz prova que está a aguardar a decisão sobre a candidatura, a Câmara, nesses casos, 

tem vindo a alargar o prazo para construir. Quanto às expansões, Pias apenas foi adquirido uma 

pequena parte do terreno, e em Vila Nova de S.Bento já se comprou uma parte considerável da 

área de expansão, o que já permitiu a aprovação de uma parte dessa  expansão, cerca de 18 

lotes. Em Serpa, a terceira fase é a que está mais adiantada, já se adquiriu o terreno, que foram 

cerca de 150.000 euros e tem projeto de execução e estudo prévio, que foi um investimento de 

cerca de 70.000 euros. Serão cerca de 70 lotes em 20 hectares, em que a primeira fase terá 28 

lotes e o investimento nesta fase é de cerca de 2.150.000,00€. Informa ainda que na semana 

passada, foi entregue uma candidatura e a Câmara está a candidatar 2.150.000,00 € e para o 

Alentejo, neste aviso, existem cerca de 11.700.000 euros, estamos a pedir 20% do valor total 

previsto para todas as autarquias, e se for aprovada na totalidade, será uma grande ajuda ao 

desenvolvimento do nosso território e neste projeto de expansão, está previsto um lote de maior 

dimensão, que permite a instalação do centro tecnológico de apoio à inovação agro-alimentar.  

 

Interveio novamente o Sr. Daniel Veiga para abordar um assunto relacionado com a perigosidade 

do amianto.  Diz que o Centro Internacional da Investigação do Cancro, classifica como 

carcinogénico, agente de mistura ou exposição suscetível de produzir ou favorecer o cancro, todas 

as variedades de amianto e que a OMS – Organização Mundial de Saúde, chega mesmo a referir, 

que não se conhecem valores limites de exposição, abaixo dos quais não haja risco cancerígeno 

e alerta para os riscos de exposição ao amianto e seus efeitos na saúde ambiental.  
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Pergunta se existe um levantamento feito pela autarquia, para os edifícios dos quais é 

responsável. Importa referir que, em 2003, na Alemanha, a Conferência Europeia sobre o 

Ambiente, considerou que o amianto continuava a ser o mais importante agente tóxico 

cancerígeno, presente nos locais de trabalho na maioria dos países. As três vias de exposição ao 

amianto são: a cutânea, a ingestão e inalação, sendo esta última classificada como a que potencia 

maiores efeitos na saúde. Esta organização aponta ainda, o desenvolvimento de uma série de 

cancro do ovário, cancro da laringe ou cancro do estomago. Em termos ambientais, os efeitos 

manifestam-se nos humanos enquanto seres vivos num habitat, expostos aos riscos do amianto. 

Apesar de ser proibido utilizar o amianto, a partir de 2005, para aquele que já está aplicado, devem 

ser implementadas ações de controlo e monotorização. No caso de serem identificadas situações 

com risco e exposição, para as pessoas, quer em situações de saúde ocupacional, quer em 

situações de saúde ambiental, devem ser tomadas medidas para corrigir e minimizar esta 

exposição. 

A título de exemplo, refere a casa da água que se encontra junto ao centro escolar, em que as 

placas de fibrocimento estão partidas e que considera que há um risco de exposição, pelo que, 

solicita que a Câmara Municipal avalie essa situação. -------------------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2/2018 

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 2/2018, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

(ANEXO2).  

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

 

3.2. CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES DE 2017 E PLANO DE AÇÃO DE 2018 

Através de email datado de 27 de fevereiro do corrente ano, a CPCJ - Comissão de Proteção de 

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

de Atividades de 2017 e Plano de Ação para 2018, os quais foram distribuídos por todos os eleitos 

e constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 3) ----------------- 
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A Srª Isabel Sevinate começou por dizer que é importante a sinalética da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens, que está prevista na lei, orientada pela Comissão Nacional e que ainda não 

existe no edifício.  

Diz ainda que na página 18 do Relatório, é referida a falta de tempo, por parte dos comissários, 

para a colocação dos documentos na plataforma que sustenta o funcionamento da CPCJ, por isso, 

gostaria de saber qual é o tempo de afetação, por parte do técnico que representa o município na 

CPCJ e qual é o tempo efetivo deste técnico na referida comissão, que faz parte da comissão 

restrita e relativamente ao assistente técnico, qual é o tempo de afetação e qual o tempo efetivo.  

Refere ainda, a inexistência de um fundo de maneio na CPCJ e que na sua opinião, deve existir e 

que é da responsabilidade da autarquia. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente aos tempos de afetação, irá solicitar 

essa informação aos respetivos serviços e depois será enviada a todos os membros da 

Assembleia Municipal. Quanto ao fundo de maneio, diz que, desde que foi eleita a nova Comissão, 

já se realizou uma reunião com a Presidente e colocou-se até a hipótese de deixar de ter fundo 

de maneio e passar a verba na integra para a CPCJ e ficou de se tomar uma decisão e voltar a 

reunir para falar desse assunto. Informa que se trata de uma verba a rondar os 20.000,00 € anuais 

para o funcionamento da CPCJ e se a atual Comissão entender que é benéfico ter os vinte mil 

euros e fazer a gestão de tudo, nomeadamente, a renda do espaço, água, eletricidade, viatura, 

então será transferida essa verba, senão, continuamos a funcionar como se tem feito até agora, 

embora se possa pensar na criação desse fundo de maneio, para fazer face a pequenas despesas 

inadiáveis. Contudo, quando voltar a reunir com a Presidente da CPCJ, iremos decidir sobre o 

assunto.  

Quanto à sinalética, pensou-se que, quando houvesse uma renovação da sinalética na cidade, 

seria incorporada essa da CPCJ, mas se houver dificuldades e se prolongar o processo de 

renovação, poder-se-á colocar um sinal, de uma forma provisória. ---------------------------------------- 

 
 
3.3. PROPOSTA DE ADESÃO À ANAM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

A ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais, foi constituída em maio de 2016, a 

partir de um movimento inicial de Presidentes de Assembleia Municipal, reunidos em Mirandela, 

em abril de 2013.  

Os estatutos da ANAM foram alterados no 1.º Encontro Nacional de Presidentes de Assembleia 

Municipal, realizado em Lisboa, em 25 de março de 2017. 

Os referidos estatutos foram distribuídos por todos os eleitos. 

Nesse Encontro Nacional foi deliberado que, após as eleições autárquicas, a ANAM promoveria o 

seu primeiro Congresso Nacional, o qual irá realizar-se em Mafra, no dia 19 de maio do corrente 

ano.  

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o Regulamento e Programa do referido 

Congresso Nacional. 
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Na sequência da proposta de adesão, a ANAM remete às Assembleias Municipais, um documento 

respeitante à apreciação e votação de propostas de adesão àquela Associação, o qual foi 

distribuído por todos os eleitos.  

 Intervenções 

Começou por intervir a Sr.ª Maria José Borralho para dizer que a CDU não vê vantagens na 

constituição de mais uma estrutura deste âmbito a nível nacional. Consideram que existe uma 

ANAM - associação nacional de municípios portugueses, na qual participam eleitos municipais e 

a ANAM irá contribuir para dividir a unidade que existe em torno da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. Consideram também não ser aceitável vir a defender uma associação de 

Câmaras e outra de Assembleias Municipais. Aliás, a ANMP tem na sua composição, nos seus 

órgãos, Presidentes de Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho que começou por dizer que os eleitos do PS entendem que o 

crescimento da democracia, num Estado de direito, passa forçosamente pelo associativismo e 

representação associativa plural e nesse contexto, mais uma associação é mais uma 

demonstração clara e inequívoca de um direito inalienável de estar em democracia e emitir 

opiniões. A ANMP, embora tenha alguns presidentes de assembleias municipais, é representada 

na maioria por presidentes de Câmara que representam o órgão executivo, por isso, consideram 

que faz todo o sentido que haja uma associação que represente claramente o órgão deliberativo, 

o mais nobre dos órgãos dos municípios. Portanto, a posição dos eleitos do PS é que a nossa 

Assembleia Municipal deveria no exercício claro do pluralismo e da democracia, aderir a esta 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por maioria, com os votos contra da CDU, os votos 
favoráveis do PS e a abstenção do PSD/CDS, não aderir à ANAM – Associação Nacional de 
Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.4. PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO 

ALQUEVA 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida por unanimidade, pela Câmara 
Municipal, na reunião realizada no dia 7 de março do corrente ano: 
 

«Protocolo de cooperação transfronteiriça entre os membros da Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva (ATLA) 

Considerando: 

- Que os municípios portugueses de Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa e 

Vidigueira e os municípios espanhóis de Alconchel, Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno, com o 

objetivo comum de aproveitamento das potencialidades dos regolfos de Alqueva e Pedrógão, constituíram 
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em 13 de maio de 2005, a «Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – 

Alqueva», ao abrigo da Convenção de Valência, celebrada entre a República Portuguesa e o Reino de 

Espanha sobre Cooperação Transfronteiriça entre Instâncias e Entidades Territoriais, em Valência, em 03 

de outubro de 2002, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 13/2003, e ratificada pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 11/2013, ambos publicados em 01 de março de 2003, no Diário da 

República n.º 51, I Série-A e da Lei n.º 11/2003, de 13 de maio; 

- Que a Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – Alqueva foi constituída 

pelo prazo máximo de dez anos e que no passado dia 15 de fevereiro de 2018, os municípios de Reguengos 

de Monsaraz, de Vidigueira e de Moura assinaram a escritura pública referente à Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA, que mantém o objeto da «Associação Transfronteiriça 

dos Municípios das Terras do Grande Lago – Alqueva», mas que terá a sua sede no concelho de 

Reguengos de Monsaraz e passa a integrar os municípios portugueses de Barrancos e de Viana do 

Alentejo, além dos municípios que já constituíam a anterior Associação; 

- Que, de acordo com os n.ºs 1, 7 e 8 do artigo 11.º da Convenção de Valência, as instâncias e entidades 

territoriais, podem, mediante protocolo de cooperação, criar organismos com personalidade jurídica ou 

integrar um organismo já criado da mesma natureza, figurando os estatutos em anexo ao protocolo 

institutivo, aplicando-se as mesmas regras, em caso de modificações dos estatutos; 

- Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 6.º, n.º 1 do artigo 7.º e artigo 8.º, do Decreto-lei n.º 161/2009, de 15 

de julho, diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à celebração de protocolos de cooperação 

transfronteiriça, o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão autorizou a celebração do Protocolo 

de Cooperação Transfronteiriça entre os Membros da Associação Transfronteiriça dos Municípios das 

Terras do Grande Lago Alqueva, conforme Despacho n.º 1383/2018, de 22 de janeiro, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, N.º 28, de 8 de fevereiro, uma vez que não existam objeções dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da administração local e da matéria objeto 

do protocolo de cooperação, consultados para atestarem da sua conformidade com o direito interno 

português, o direito da União Europeia e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado 

Português; 

- Que a cooperação transfronteiriça no quadro da União Europeia, constitui uma experiência positiva, com 

vantagens mútuas para o desenvolvimento e progresso cultural, social e económico das regiões envolvidas, 

acarretando múltiplas vantagens a continuidade da parceria transfronteiriça em apreço; 

- O disposto nos artigos 108.º a 110.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece as 

regras relativas à constituição e modificações das associações de municípios de fins específicos; 

 Deliberação  

De acordo com a proposta apresentada pela Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, através de email 

datado de 16 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aderir à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA e aprovar os 

respetivos estatutos, que se anexam à presente ata e se dão por integralmente reproduzidos para 

todos os devidos e legais efeitos; 

b) Ratificar o Protocolo de Cooperação Transfronteiriça entre os membros da Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva- ATLA, assinado em 15 de fevereiro por todos os 
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seus intervenientes, que se anexa à presente ata e se dá por integralmente reproduzida para todos 

os devidos e legais efeitos, cuja celebração foi autorizada pelo Secretário de Estado do 

Desenvolvimento e Coesão, por Despacho datado de 22 de janeiro de 2018, ao abrigo do disposto 

no n.º 1 do artigo 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 161/2009, de 15 de julho; 

c)  Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a adesão à Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva - ATLA, com a consequente aprovação do Estatutos, de acordo com o 

disposto no artigo 108.º, n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a ratificação do Protocolo de Cooperação 

Transfronteiriça.» ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 108.º, n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aderir à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva - ATLA, e 

aprovar os respetivos estatutos, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante (ANEXO 4). 

Foi ainda deliberado, ratificar o Protocolo de Cooperação Transfronteiriça entre os 

membros da Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva- ATLA, assinado em 

15 de fevereiro por todos os seus intervenientes, que se anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante (ANEXO5). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
3.5. DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DA EMPREITADA DE ADUÇÃO AO EIXO 

SERPA-MOURA 

Foi analisada a seguinte informação, proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 
21 de março do corrente ano, e que a seguir se transcreve: 
 

«Declaração de interesse público municipal da empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 6 do corrente mês de março, emitida pelo Chefe 

da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

 

«Por ofício de 22 de setembro de 2017, com registo de Entrada 15792, de 27 de setembro de 2017, veio a 

requerente Agda - Águas Publicas do Alentejo, na qualidade de Entidade Gestora do Sistema de 

Exploração e Gestão dos Serviços de Água “em alta”, relativos ao Sistema Público de Parceria Integrado 

das águas do Alentejo, requerer a declaração de Interesse Publico Municipal da Empreitada de Adução ao 

Eixo Serpa-Moura, prevendo a construção do Troço de Adução ETA – Machados, o Troço de Adução ETA 

– Cruzamento, Troço de Adução ao Reservatório de Brinches e do Reservatório Apoiado de Pias. 

Enquadramento Legal: 

- De acordo com o artigo 21º - Ações de relevante interesse público, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que aprovou o Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional “nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável 
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pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão 

da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.” 

- No mesmo sentido determina o artigo 25.º - Ações de relevante interesse público, do Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, que aprovou o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, que “nas áreas 

da RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal 

por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do desenvolvimento rural e do 

membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma 

adequada em áreas não integradas na RAN.” 

Do exposto resulta que a competência para o reconhecimento das “ações de relevante interesse público”, 

no âmbito do regime da Reserva Ecológica Nacional e do regime da Reserva Agrícola Nacional é 

incumbência governamental. Da mesma forma, verifica-se que os referidos dispositivos legais, não 

preveem expressamente a exigibilidade do reconhecimento do Interesse Público Municipal das ações. 

Sucede porém, que as entidades administrativas com competência na instrução dos pedidos, vêm 

solicitando tal reconhecimento do Interesse Público Municipal, sem o qual recusam a apreciação dos 

pedidos. 

Veja-se neste sentido, a título exemplificativo, a Norma de Procedimento da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo - Outubro de 2011 - 15/OT - Tramitação dos Processos 

de Pedido de Reconhecimento de Relevante Interesse Público no âmbito da REN, de acordo com a qual o 

pedido deve ser instruído com “Declaração de Interesse Municipal emitida pela Assembleia Municipal 

respetiva”. 

Da mesma forma, embora tal não resulte expressamente da letra da Lei, vem-se entendendo de forma 

genérica que a competência para o reconhecimento do Interesse Público Municipal da ação é da respetiva 

Assembleia Municipal. 

Neste sentido, veja-se a suprarreferida Norma de Procedimentos da CCDR-LVT. 

 

Enquadramento Técnico: 

Efetuado o pedido de apreciação da valia técnica da proposta aos serviços da Divisão de Obras Municipais 

e Ambiente, foi informado o seguinte: 

“No âmbito do alargamento do atual Subsistema do Enxoé à parte dos subsistemas que servem atualmente 

os municípios de Moura, Barrancos e Serpa, a entidade Gestora do Sistema de gestão e exploração dos 

serviços de água em “Alta” (Águas Publicas do Alentejo, S.A.), pretende promover a construção, nos termos 

dos respetivos projetos, os troços adutores e reservatório para abastecimento de água para consumo 

publico. 

Assim, estão previstas várias intervenções na empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura: 

 Troço de adução ETA – Machados; 

 Troço de adução ETA - Serpa; 

 Troço adutor para o reservatório de Brinches; 

 Reservatório apoiado em Pias (500m3) 

Troço de adução ETA – Machados, consistindo na construção de uma conduta elevatória com origem na 

ETA do Enxoé, que se desenvolve numa extensão de 15,0 km em FFD, DN 300, PN 16/PN 10, até ao 

cruzamento dos Machados. Esta adução tem como objetivo promover a interligação entre o Subsistema do 
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Enxoé e o Subsistem Moura – Safara, sendo parte da conduta que alimentará o reservatório de S. Lourenço 

a partir da ETA do Enxoé. 

Troço de adução ETA – Cruzamento tem origem na ETA do Enxoé, mais propriamente na estação 

elevatória que eleva a água para o reservatório da Regularização de Serpa (RV1) com 3,9 km em FFD, DN 

250, PN 25/PN 16, esta adutora desenvolve-se ao longo da EN 392, até ao cruzamento com a ER517, onde 

se promoverá a sua interligação com o sistema adutor existente.  

Troço adutor com 1,6 km PEAD DN125, PN 10, que permitirá colocar a alimentação do reservatório de 

Brinches dependente única e exclusivamente do reservatório de Serpa (RV1). 

A construção de um reservatório apoiado, com 500 m3, que complementará a reserva constituída pelo 

reservatório apoiado e elevado existentes e interligação dos mesmos, para fazer face ao défice de reserva 

que se verifica na povoação de Pias. 

Justificação da necessidade: 

As obras referidas são alterações no sistema de distribuição de água que complementam e melhoram o 

projeto da 1ª fase declarado de interesse público. 

A localização das Infraestruturas em causa foi determinada tendo subjacente os princípios de 

funcionamento hidráulico, sem por em causa a qualidade do recurso. 

A construção das novas condutas adutoras e reservatório é imprescindível para garantir o abastecimento 

de água às populações abrangidas pelas zonas de abastecimento em causa, em termos de quantidade e 

qualidade química e física, uma vez que nos deparamos com o aumento, anual, significativo do consumo 

de água. 

Devido a esse elevado aumento de consumo de água que se tem verificado nestes últimos anos torna-se 

de extrema necessidade melhorar o abastecimento as localidades onde ainda se verificam algumas 

limitações. Posto, isto é, necessária a construção de um novo troço de adução para reforço ao 

abastecimento do reservatório de Serpa (RV1), obra que vai permitir satisfazer as necessidades da 

população de Serpa e Brinches, quer em termos de caudal quer de pressão, Brinches permitindo uma 

melhor adequação aos perfis de consumo da localidade. 

Em complemento desta obra será construído um novo troço entre os reservatórios de Serpa (RV1) e 

Brinches para abastecimento deste ultimo com um caudal constante, e sem perdas, por forma a não existir 

quebras no abastecimento de água a toda a população. 

Pelo mesmo motivo, é necessária a construção de um novo reservatório em Pias por forma a aumentar a 

capacidade de armazenamento de água, passando de 300 m3 para 800 m3 e permitir uma separação da 

rede de abastecimento em duas zonas, gravítica e pressurizada por forma a regular a pressão, reduzir as 

perdas na rede e a falta de pressão e caudal em zonas criticas, zonas mais elevadas da povoação. 

Todas estas obras tem o intuito de melhorar o abastecimento de água à população, em termos de caudal, 

pressão e qualidade química e estão articuladas com as restantes obras a realizar no sistema de 

abastecimento em alta, rentabilizando a obra prevista de ampliação da capacidade de tratamento da ETA 

do Enxoé.” 

 

Isto Posto: 

Conforme refere com propriedade o Dr. Jorge Fonseca (in 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html) “o 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html


ATA N.º 2/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
22 

 

conceito de interesse público municipal é um conceito elástico, de natureza abstrata e 

indeterminada, que permite o abarcamento de múltiplas situações; trata-se de um conceito 

evolutivo e transitivo, dependente dos costumes e das próprias transformações económicas e 

sociais, não sendo possível uma determinação do seu conteúdo válida para todos os tempos e 

para todos os municípios.  

Pode, assim, afirmar-se sem margem para erro que o interesse municipal é todo e qualquer 

interesse que seja relevante para o município, e por consequência para os respetivos munícipes, 

por representar um interesse consensualmente aceite por estes. Daí que seja hoje pacífico o 

entendimento de que o intervencionismo público municipal não implica a execução direta de todo 

e qualquer interesse público/social, mas apenas aquele que represente, de forma inequívoca, um 

interesse próprio, comum e específico da população do respetivo município. O interesse do 

Município representa o interesse consensualmente aceite dos munícipes e cidadãos delegado 

democraticamente nos seus representantes”. 

Ora, não subsistem quaisquer dúvidas quando ao manifesto e relevante interesse público 

municipal das obras propostas, por se dirigirem diretamente à satisfação de interesses básicos e 

essenciais da população do concelho. 

Neste mesmo sentido, aponta a Informação da natureza técnica que antecede, redigida pela Engª. 

Marta Bule, pela qual se demonstra, à saciedade, a valia, o interesse e a relevância da ação 

pretendia, para o Município de Serpa. 

 

Em Conclusão: 

Verificando-se preenchidos os pressupostos e fundamentos do reconhecimento do Interesse Publico 

Municipal da ação (Empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura), propõe-se que o pedido seja presente a 

reunião da Câmara Municipal para apreciação. 

Caso o pedido mereça deliberação favorável deverá ser remetido para a próxima reunião da Assembleia 

Municipal para deliberação.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal que se 

pronuncie sobre o interesse público municipal da empreitada de adução ao eixo Serpa-Moura.»-------------- 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, considerar de interesse público 

municipal, a empreitada de adução ao eixo Serpa-Moura, nos termos acima expostos. ------ 

 
3.6. CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO DE 2017 

Sobre o assunto, a seguir transcreve-se a deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal 
realizada no dia 20 do corrente mês de abril: 
  

«Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades 

referente ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, elaborados de acordo 



ATA N.º 2/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
23 

 

com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 

18 de agosto de do Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de 

novembro e Resolução n.º 1/2018 de 9 de fevereiro. 

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

quais se encontram integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, 

plano plurianual de investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental 

da despesa, controlo orçamental da receita, execução do plano plurianual de 

investimentos, fluxos de caixa, contas de ordem, operações de tesouraria, caracterização 

da entidade, notas ao balanço e à demonstração de resultados, modificações do 

orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, modificações ao plano 

plurianual de investimentos, contratação administrativa – situação dos contratos, 

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

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

terceiros, relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da tesouraria, 

síntese das reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de 

acumulações de funções e relação nominal de responsáveis.  

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

Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial. -------------------------------------------------------- 

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

fazendo parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal 

forem solicitados. (anexo 1). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 Intervenções 

           (…) 
 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com três votos contra dos 

eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no 

artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

financeiro de 2017.» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Associados, SROC. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 
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Interveio o Sr. Noel Farinho e começou por fazer referência ao relatório de gestão do Sr. 

Presidente, onde se refere que as contas servem para aumentar a participação e a transparência 

e como apoio à gestão, para tornar os gastos mais eficientes. Houve nesse ano de 2017 uma 

reposição dos direitos, no geral, dos trabalhadores, mas também do poder local, mas dessas 

apreciações, há um reparo que é feito nesse relatório de gestão e que fica pouco claro e que 

merece junto desta assembleia uma explicação. Depois de dizer que há uma reposição dos direitos 

do poder local, diz que a aplicação dos recursos não é feita de forma justa e na estrita observação 

do disposto na Constituição. Considera que isto merece uma clarificação, pois não se põe em 

causa a Lei Fundamental do Estado sem argumentos.  

Diz ainda que se verifica que a CDU torna o desenvolvimento económico, parte do seu discurso e 

parte das suas preocupações, porque é dito que é dado maior atenção ao desenvolvimento 

económico no concelho, questão esta que aplaude neste aspeto concreto. Depois o relatório fecha 

com uma espécie de resumo daquilo que foi o desempenho do município no ano de 2017. Esse 

resumo, na perspetiva do PS, mais não é do que um elencar de situações que são comuns e diz 

o que a Câmara fez, mas não diz o que a Câmara não fez em 2017, como por exemplo, o facto do 

jardim publico ter permanecido fechado durante esse ano, o facto de não ter visto a câmara 

associar-se verdadeiramente à solução da questão da escola secundária de Serpa e dos 

problemas que a envolvem, sem prejuízo de serem aqui alocadas responsabilidades ao poder 

central, não consideram que a Câmara neste ano de 2017 tenha participado como solução. 

Prossegue, dizendo que nas contas de 2017, verifica-se que existem dois indicadores que 

ressaem, sendo um desses indicadores o facto de a receita ter aumentado quase um milhão de 

euros face ao ano de 2016 e um segundo indicador é que a despesa aumentou quase três milhões 

de euros, face ao ano de 2016 e quanto às justificações que são dadas, diz-se a determinada 

altura que a despesa aumentou, mas isso justifica-se com o facto de as despesas com o pessoal 

terem aumentado e de ter havido um incremento significativo do investimento. Considera que esta 

justificação é demasiado vaga, porque se olharmos para aquilo que foi o aumento das despesas 

com pessoal, ele cifrou-se abaixo dos 300.000€, portanto, 10% do aumento da despesa. Por isso, 

gostava que o Sr. Presidente explicasse onde investiu o dinheiro que gastou a mais, 

comparativamente com o ano de 2016.  

Diz ainda que, se esta visão primária das contas, por parte de um não economista, não for 

suficiente, poderá tentar-se falar de alguma coisa mais consequente do ponto de vista das contas 

propriamente ditas. Em 2017, a estrutura financeira do município enfraqueceu no que respeita ao 

grau de cobertura do imobilizado e associado a isso, a câmara perdeu a todos os títulos, liquidez 

geral, perdeu liquidez imediata e teremos que fazer justiça ao texto que acompanha as contas e 

que assume (na pág. 122), que o resultado do exercício é negativo, mas na mesma página, 

também diz que a divida do município sofreu um ligeiro aumento. Os eleitos do PS gostavam que 

o Sr. Presidente explicasse o que entende por ligeiro, porque na nossa casa poderemos ter 

interpretações várias sobre o que é muito ou pouco, mas na casa que é de todos, tem que ser 

explicado o que se entende por ligeiro.  
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É ainda dito no texto, que foi o incremento da atividade da Câmara, mas considera que também 

esta justificação é vaga e não é tão visível quanto isso.  

Diz ainda que, destas contas de 2017, fica uma execução financeira abaixo dos 85%, que, caso 

venha a acontecer dois anos consecutivos, tem implicações para o município, por que é uma 

execução considerada baixa no âmbito da Lei 73/2013, mas fica também à vista um resultado 

liquido negativo em 2017 de mais de dois milhões de euros, o que, para os eleitos do PS, lembra 

um regresso ao passado e isso preocupa-os. Bem sabem que houve um esforço de contenção da 

despesa nalguns anos, mas questiona o que se passou no ano de 2017 para que sejam 

apresentados estes resultados.  

Refere que, em 2017 foi um ano de eleições e para quem faz politica, não se consegue dissociar 

este aumento da despesa do ato eleitoral, mas isso não pode nem deve acontecer. Na sua 

perspetiva, os partidos que concorrem com a CDU, têm aquilo que, de forma restrita, a lei lhes 

concede para fazer uma campanha e a sua leitura politica, caso o Sr. Presidente não dê 

explicações convincentes, é que houve um uso desproporcional de algumas verbas, houve uma 

grande generosidade para quem pediu dinheiro à Câmara, nomeadamente o movimento 

associativo e IPSS’s, houve alguma cosmética nas ruas, algumas bem-vindas e assertivas e outras 

nem tanto, mas de qualquer maneira é esta a leitura politica, que lhes desagrada bastante.  

Para terminar, diz que há uma questão legal, de fundo, que os preocupa, que é o facto de todas 

estas contas, que não são boas, têm ainda um senão de carater legal, é que a Câmara nestas 

contas, apresenta um imobilizado, um valor patrimonial privado, que supera em 11,5 milhões, 

aquilo que a câmara já declarou às finanças. Por isso, solicita que o Sr. Presidente esclareça se é 

possível fazer isto desta forma, mas poderá depois remeter para reservas dos auditores e para 

intervenções desnecessárias no Tribunal de Contas e solicita também que, de uma vez por todas, 

esta questão do imobilizado, que já ouve falar há mais de oito anos, que se resolva e que a 

transparência aumente e que as contas espelhem exatamente aquilo que se faz, pois assim desta 

forma, espelharão ou não. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder a esta questão do imobilizado, dizendo que 

é uma dificuldade de há muitos anos e o facto de não ter referenciado tudo no imobilizado, só 

prejudica negativamente as nossas contas, mas o património atualmente, não está todo registado 

e deveria estar. Há uma ressalva que é feita pelos auditores, mas no Tribunal de Contas ainda 

não houve problema nenhum em relação a esta situação. Há muitos anos atrás, alguns edifícios 

não se registavam e ainda não foi possível recuperar todos esses registos, mas a curto prazo, 

iremos ter uma pessoa a trabalhar quase a 100% neste assunto do património.  

Prossegue dizendo que, para quem acompanha estes relatórios desde há muitos anos, verifica 

que tem havido uma melhoria na apresentação do documento, no sentido de facilitar a leitura e 

chama a atenção para as páginas 116 e 117, que resumem muito daquilo que é feito, onde consta 

uma comparação entre o ano 2017 e os três anos anteriores, o que permite uma análise mais 

global. De facto, houve um aumento da despesa, na ordem dos dois milhões e oitocentos e houve 

um aumento da receita na ordem de um milhão.  
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Numa parte do documento, quando se diz que continua-se a não cumprir, em média na União 

Europeia, a participação dos municípios nos impostos é de cerca de 20%, em Portugal é 10% e a 

Lei das Finanças Locais aponta para 16% ou 17%. Se os municípios recebem entre 10 a 11% 

daquilo que são os impostos e se na Europa se recebe 20 ou 21%, é por isso que se diz que está 

ainda muito longe de cumprir aquilo que é uma média da União Europeia. O que a lei das Finanças 

Locais estipula é que a verba que deveria ir para os municípios, é de acordo com as competências 

e continua a haver uma diferença brutal em relação ao que está estipulado na lei e o que é 

transferido. 

Houve de facto alguma melhoria e as receitas das transferências é a maior fatia das receitas do 

município, mas houve um ligeiro decréscimo na influência que tem essa receita, que em 2016 era 

71,35%  e em 2017 passou para 70,95%. 

Voltando à questão da receita e da despesa, o aumento da despesa foi praticamente dividido a 

meio, ou seja, um milhão e quatrocentos mil em despesas correntes e um milhão e quatrocentos 

mil em despesas de capital. O aumento com pessoal, cerca de 300.000 euros e o fornecimento de 

serviços externos foram cerca de 600.000 euros, é uma parte considerável daquilo que foi o 

aumento na despesa corrente. 

Respondendo à pergunta de onde se gasta o dinheiro, diz que todos os pagamentos da Câmara 

estão disponíveis para consulta, com indicação do serviço, do fornecedor, do valor pago. Quanto 

ao aumento de 600.000 euros nos serviços externos, diz que para a Resialentejo foram mais 

100.000 euros em relação ao ano anterior, cerca de 70.000 no tratamento dos resíduos, e 35.000 

a mais no canil/gatil. Em projetos, passámos de 3.000 euros em 2016 para 127.000 em 2017. A 

promoção turística, da candidatura “Serpa Terra Forte”, foram 75.000€; o combate ao insucesso 

escolar 40.000€. Só nestas quatro componentes está mais de metade dos 600.000 euros de 

aumento e nada disto tem a ver com eleições, tem a ver com o quadro comunitário e 

provavelmente para o ano 2020/2021 teremos um novo aperto financeiro.  

Diz ainda que, dos empréstimos que fizemos, parte considerável, cerca de 270.000 euros foi para 

um autocarro e foi apresentado depois das eleições, por isso considera que não é correto ligar os 

investimentos às eleições. 

Também um dado importante, é saber que continuamos a ter possibilidades de contrair um 

empréstimo superior a dois milhões de euros.  

Relativamente à questão abordada sobre a perda de liquidez, de facto, a liquidez desceu e o grau 

de imobilizado também desceu, mas também deveremos fazer referência a outros índices que 

subiram e a importância deles, como o grau de autonomia financeira, que passou de 2,86 para 

3,13. Nas páginas 121 e 122 está indicada a liquidez geral e a liquidez imediata, sendo que a geral 

desceu de 0,74 para 0,38 e a imediata de 0,50 para 0,19. A liquidez está praticamente dependente 

do saldo de tesouraria (que é o valor com que passamos de um ano para o outro). O saldo de 

tesouraria em 2017 é cerca de 700.000€ e no ano anterior era 1.500.000€. 

Em 2017 houve um aumento da despesa, provavelmente no corrente ano haverá também um 

aumento e não há eleições e provavelmente no próximo ano ainda haverá mais aumento de 

despesas, pois estamos neste momento a terminar o jardim municipal, uma obra de 300.000 euros; 

estamos a começar uma obra de 700.000€, que é o mercado municipal; estamos a concluir uma 
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de 150.000, a torre do relógio; estamos a começar a requalificação do museu etnográfico 

(150.000€); o edifício destinado ao museu do cante e tudo isto num curto prazo e todos estes 

valores irão dar um aumento da despesa e se a candidatura da zona industrial for aprovada, são 

mais dois milhões.   

Sobre os comentários de que não se escreve sobre o que não se fez, diz que o jardim público teve 

de facto um atraso e teve mais de um ano fechado, tal como o mercado terá também um ano 

fechado, mas para se fazerem grandes intervenções é inevitável causar constrangimentos. 

Sobre o assunto da escola secundária, diz que não está nada de acordo com o que foi dito, de 

que a Câmara não se associou, é preciso ser muito rebuscado para se conseguir dizer isto. Do 

ponto de vista do que são as competências próprias, a Câmara não deveria ser chamada a resolver 

um problema que não é da competência dela, até ao dia de hoje, a competência é do Ministério 

da Educação, mas o anterior Governo pregou uma partida aos municípios, pois quando desenhou 

o quadro comunitário decidiu que para este tipo de intervenções, tinham que ser os municípios a 

candidatar-se, digamos que foi um presente envenenado que deu aos municípios. E quando o 

assunto foi colocado à Câmara, manifestámos logo disponibilidade para dar o nome para a 

candidatura, e até num possível negócio, admitimos entrar com algum dinheiro, sendo que, até ao 

dia de hoje e por mais pressão que tenhamos feito, em pedidos de reunião, em insistências para 

deslocação à escola, até ao dia de hoje ainda não houve qualquer informação concreta do que se 

pretende fazer com a Escola Secundária de Serpa. Por isso, gostaria que da parte dos eleitos do 

PS, digam o que acham que a Câmara já deveria ter feito, pois até ao momento, fez-se tudo o que 

era possível e temos dado todas as hipóteses para que este problema se resolva. A escola de 

Serpa tem 40 anos e a de Vila Nova de S.Bento tem 30 anos, são escolas velhas e também já 

fizemos várias chamadas de atenção para a escola de Vila Nova de S.Bento. -------------------------- 

 

Usou novamente da palavra o Sr. Noel Farinho para dizer que, antes de mais, o que está em 

discussão é a conta de gerência do Município de Serpa referente ao ano de 2017 e está menos, 

mas também pode ser discutida, a opinião dos eleitos do PS em relação ao problema da escola 

secundária, ainda assim, estão abertos e disponíveis para discutir tudo.  

Diz que leu a conta de gerência, analisou-a, comparou-a e também viu os indicadores positivos, 

mas ao realçar o aspeto positivo, que é o grau de autonomia financeira, foi tocar numa questão 

sensível, que remete para parte do património, do imobilizado corpóreo não ser reconhecido pela 

Autoridade Tributária Aduaneira e para os auditores existem reservas e para os opositores mais 

existirão.  

No que diz respeito à Escola Secundária, diz que houve uma altura, em que aquilo que se estava 

a pedir à autarquia, era que se associasse e fizesse uma candidatura para intervir na escola e 

estava a pedir-se 7,5% à Camara da comparticipação nacional, que era de 25%.  

Diz que boa parte da gestão autárquica é opção politica e questiona se não seria útil à população 

de Serpa, ter um município que se associasse ao problema pela positiva, ajudando, colaborando 

na sua solução e só não o fez por uma questão ideológica, sem prejuízo de reconhecer que o 

Poder Central tem problemas e que deve assumi-los no caso desta escola secundária. 
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O Sr. Presidente diz que tem dificuldade em ouvir dizer: “colaborar na solução, ajudar a resolver a 

situação”, mas pergunta qual é a solução, questionando se já alguém apresentou uma solução 

concreta. Se eram 7,5%, pergunta sobre que valor é essa percentagem.--------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para dizer que, existindo resultados negativos relativamente a 2017 

e segundo os investimentos que estão em curso e os projetos a executar, irá este endividamento 

subir ainda mais, pelo menos até 2019/2020 e do lado da receita não existirá uma compensação. 

Em relação à demonstração de resultados solicita que lhe confirmem essa situação do possível 

aumento até 2020 e por outro lado, o que pensa fazer para minorar o impacto desse aumento, 

talvez através de algumas rubricas, na redução da energia e da água e os atuais juros reduzidos 

dos empréstimos, também poderá ajudar. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que as receitas, se não houver um maior grau de cumprimento do poder 

central, em relação à Lei das Finanças Locais, dificilmente irão crescer muito, a não ser através 

dos fundos comunitários, sendo que, a outra ferramenta que temos é de facto o empréstimo e 

iremos recorrer a ele se precisarmos para concretizar as ações que forem candidatadas e 

aprovadas e o que se está a fazer é o aumento do endividamento e médio e longo prazo. Quando 

não houve necessidade de recorrer a novos empréstimos, fomos reduzindo esse passivo, em 

cerca de 500.000 euros por ano, nos últimos quatro anos, mas no futuro, se houver necessidade 

de fazer algum empréstimo, ele irá subir, mas desde que se mantenha naquela margem que se 

pode fazer, e atualmente podemos fazer até dois milhões de euros, sem contar com os valores do 

excessionamento.  

Quanto à questão de diminuição da despesa, de facto, duas das principais despesas, são a 

energia e a água, sendo a energia cerca de 600.000 euros anuais. Diz que há pouco tempo 

questionou quanto custaria construir uma central fotovoltaica para produzir a energia que 

consumimos, sendo os custos estimados de quase três milhões de euros, e ficaria paga em seis 

anos. Está a ser estuada a questão legal com uma empresa que nos presta assessoria na área 

da energia e poderia este ser um projeto pioneiro, de um município ter uma central para produzir 

a energia que gasta.  

Diz ainda que foi elaborado um plano que tem intervenções em dez equipamentos da autarquia, 

com o objetivo de baixar o consumo de energia elétrica, mas para baixar o consumo de energia, 

ou desligamos pontos de iluminação pública, que é a maior fatia do consumo energético, o que 

não faz muito sentido, ou melhoramos e somos mais eficientes nos edifícios e até na própria 

iluminação publica e neste caso estamos a fazer alterações do tipo de lâmpadas e este ano está 

previsto alterações na iluminação pública em Vila Nova de S.Bento e A-do-Pinto e Santa Iria e 

Vales Mortos já têm uma iluminação mais eficiente. Diz ainda que a EDP também tem a 

responsabilidade de fazer um investimento de uma percentagem, daquilo que é a faturação do 

município, o que não tem acontecido nos últimos anos.  

Continua também o trabalho da autarquia de melhorar a eficiência energética nos nossos 

equipamentos, mas isso significa fazer investimentos e aumentar a despesa, para mais tarde ser 



ATA N.º 2/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
29 

 

possível reduzir custos. Nos próximos anos, até final do atual quadro comunitário, é natural que a 

divida a medio e longo prazo aumente mais um pouco. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baiôa solicitou informação, sobre o Orçamento, onde é apresentado o quadro 

evolutivo, relativamente aos principais agregados da receita e da despesa entre o ano de 2014 e 

2017, iniciando pelo da receita (pág.116). Em relação ao IMI, desde há dois anos que se vem 

verificando uma baixa na receita, que estará associada à redução da percentagem, que tem sido 

aprovada pela Assembleia Municipal. Em relação ao IMT, tem-se mantido, mais ou menos estável, 

certamente terá que ver com o número de transações que se têm realizado no concelho. Em 

relação à derrama, verificou-se nos dois últimos anos, uma subida acentuada da receita, que 

estará associada ao crescimento económico e à melhoria das condições das empresas nos últimos 

dois anos.  

No entanto, há dois índices que lhe suscitam algumas dúvidas e que gostaria de uma explicação 

e que tem a ver com as taxas. Em 2016 houve uma receita de 260.116,21 € e em 2017 passou 

para 82.030,64€, o que é uma redução muito significativa nas taxas cobradas pelo Município. Em 

relação às multas, foi o inverso, nos últimos anos andou entre os cerca de 20.000 e 30.000 euros 

e passou-se para 114.734,04 euros em 2017.  

Existe uma diferença brutal entre estes valores, pelo que, gostaria de saber como é que, em 2017, 

se justifica esta baixa tão acentuada das taxas cobradas pelo Município e que tipo de multas é que 

o Município cobrou, para ter crescido tanto em 2017.  

O Sr. Presidente respondeu que, de momento, não lhe consegue dizer quais foram as causas 

diretas, mas em relação às taxas, está muito relacionado com os loteamentos e loteamentos 

maiores alteram substancialmente estes valores e desde que foi aprovado o novo tarifário da água, 

há situações que deixaram de ser cobradas, como por exemplo, os ramais. Refere que irá solicitar 

informação aos respetivos serviços sobre as questões colocadas e será depois enviada a todos 

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

Interveio por ultimo o Sr. Noel Farinho para fazer uma recomendação à Câmara, em nome dos 

eleitos do PS, para que haja um cuidado extremo com a execução financeira e um redobrado 

esforço no registo daquilo que se entende como património privado da Câmara, para que não 

existam consequências legais negativas e haja também um aumento da transparência das contas 

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

 Deliberação  

Nos termos do artigo 25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal, deliberou por maioria, com 9 (nove) votos contra do PS, 1 (uma) abstenção do 

PSD-CDS e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, aprovar a Conta de Gerência relativa ao 

ano financeiro de 2017, a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante (ANEXO 5). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.7. SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

De acordo com a deliberação proferida na reunião realizada no dia 20 do corrente mês de abril, a 
Câmara Municipal submete à aprovação da Assembleia Municipal o assunto respeitante à 
segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município:  
 

 «Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, respeitante à alteração ao mapa de pessoal: 

 

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

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

quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, 

atribuições e competências. 

Nos termos do disposto nos artigos 28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LGTFP) aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores se 

revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as 

atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de 

Pessoal para recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessários, para 

além dos inicialmente previstos. 

Por deliberações da Assembleia Municipal de Serpa, de 19 de dezembro de 2017 e da Câmara 

Municipal de Serpa, de 7 de fevereiro, foi aprovado o novo 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. 

Na sequência, os serviços iniciaram a tarefa de avaliar as necessidades de cada unidade orgânica 

em matéria de recursos humanos, para posterior elaboração de proposta para eventual reforço, 

numa filosofia de rigor e responsabilidade. 

Entretanto, enquanto decorrem tais trabalhos, verifica-se a necessidade de proceder a uma 

alteração intercalar do Mapa de Pessoal, por força de necessidades prementes que não podem 

aguardar a conclusão do referido trabalho. 

Encontram-se nesta situação as seguintes necessidades: 

a) 1 lugar da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área funcional de Arquivo, por Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

b) Dois lugares da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área funcional de Museus, 

por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, para a Divisão 

de Cultura e Património; 

a) Seis lugares da carreira e categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Auxiliar de 

Ação Educativa, por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo determinado, para o 

Gabinete de Ação Social e Educação; 

Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor 

identificados no Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes 

fundamentos: 
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Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indetermin. 

Lugares 
a tempo 

determin. 

Justificações 

Assistente 
Técnico 

Arquivo (+) 1 
 Para dar resposta às necessidades permanentes 

do Arquivo Municipal de Serpa, que vêm sendo 
asseguradas por dois trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho a termo certo, que se irão 
extinguir brevemente. 

Assistente 
Técnico 

Museus 2 
 
 

Para satisfação de necessidades permanentes na 
área de atuação da Divisão de Cultura e 
Património. A necessidade da presente 
contratação resulta da aposta do Município de 
Serpa no reforço dos equipamentos museológicos 
(Museu Etnográfico – Museu Arqueológico – 
Galeria de Arte Contemporânea – Museu do 
Queijo) cuja atividade habitual e expectativas de 
expansão resultante da abertura previsível de 
novos equipamentos importa o reforço de meios 
humanos para a respetiva instalação inicial e 
exploração subsequente. 

 

Assistente 
Operacional 

 

Auxiliar de 
Ação 
Educativa 

  
6 

Para satisfação de necessidades transitórias na 
área de atuação do Gabinete de Ação Social e 
Educação. 
O carácter transitório da presente necessidade 
resulta da circunstância das funções 
desenvolvidas competirem originalmente à 
Administração Central que, por Protocolo de 
duração anual, delega tais competências na 
Administração Local, pelo que o respetivo 
exercício encerra um elevado grau de incerteza. 
Acresce que o número de funcionários 
necessários ao desenvolvimento das 
competências delegadas e comparticipados pela 
Administração Central é variável anualmente, em 
função do número de alunos inscritos e do 
número de turmas constituídas. 
 

 

Os encargos resultantes da criação de dois referidos postos de trabalho, encontram-se 

devidamente suportados no Orçamento Municipal para 2018, conforme informação emitida pelo 

Serviço de Gestão Financeira, documento interno nº 3006, de 12 de abril de 2018. 

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

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

n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do 

Município, propõe-se que a presente seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para 

apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação.» 
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CONTEÚDOS FUNCIONAIS DO MAPA DE PESSOAL DE 2018  

2ª ALTERAÇÃO 

ASSITENTE TÉCNICO 

 Museus 

Assegura a receção e acolhimento de visitantes dos Museus, de diversas nacionalidades, bem 

como os serviços de bilheteira e venda dos artigos da Loja (quando exista); Orienta, encaminha e 

presta informações de caráter geral sobre o património, as coleções e espécies, bem como sobre 

a organização e funcionamento dos Museus, em ordem a estabelecer um elo de ligação 

adequado com o público; Divulga e promove o património cultural, histórico e arqueológico do 

Município; Executa as tarefas de vigilância e segurança ao longo dos percursos de visita, 

mediante a utilização dos respetivos meios audiovisuais e outros adequados; Zela pela 

integridade do património afeto aos Museus; Presta apoio a ações de emergência da salvaguarda 

do património devidamente comprovadas. 

 

 

 Deliberação  

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 

1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado por maioria, com as abstenções dos 

Senhores Vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima descrita e de acordo com os documentos que 

se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.»--------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

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

por maioria, com os votos a favor da CDU e as abstenções do PS e PSD-CDS, aprovar a 

segunda alteração ao Mapa de Pessoal, cujos documentos se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante (ANEXO 6). ----------------------------------------------------------------------------- 
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3.8. PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

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

20 do corrente mês de abril: 

 

«Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

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

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido 

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

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal: 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que se pretende fazer a introdução de duas 

rúbricas, o arquivo municipal e a expansão da zona industrial de Serpa. Relativamente à expansão 

da zona industrial, o assunto está ligado à candidatura que foi entregue na sexta feira, mas não 

sendo aprovada, será impossível fazer a obra em 2019 e caso seja aprovada e dependendo da 

data de aprovação, talvez no final de 2019 ou principio de 2020, seja uma realidade a primeira 

fase desta zona de expansão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor da CDU e as 

abstenções do PS e PSD-CDS, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimentos da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Proposta de adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais 
 Proposta de adesão à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva 
 Declaração de interesse público municipal da empreitada de adução ao eixo Serpa-Moura 
 Conta de Gerência relativa ao ano de 2017 
 Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
 Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21H00, 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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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 2/2018 

 

ANEXO 3 – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DE 2017 E PLANO DE AÇÃO DE 2018 
 

ANEXO 4 – PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO ALQUEVA 

 

ANEXO 5 – CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017 
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