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

JUNHO DE 2018 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniu ordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal, convocado 

de acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º 

do Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

José Manuel Galanducho, em substituição de Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Maria José Carvalho Carrasco Godinho Mariano, em substituição de Isabel 

Maria Sevinate Espinho 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

António Manuel Alves Barroso Carvalho Martinho, em substituição de João 

Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

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

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de Freguesia de 

Brinches 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) 
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José Eugénio Machado, em substituição Presidente da Junta de Freguesia 

de Pias, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro 

Miguel Graça Valadas, em substituição da Presidente da União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 

 

 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 

na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 

Pires e participaram também os Senhores Vereadores Carlos Alberto Bule Martins Alves, Paula 

Pais Soares, Manuel Francisco Soares, Francisco José Godinho, Odete Afonso Borralho e António 

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

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1 Apreciação e votação da ata n.º 2/2018 
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 – Designação de 

representantes 
3.3. Aquisição de gás propano para a piscina de Serpa – Repartição de encargos  

3.4. Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

3.5. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

3.6. Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 

encontram justificadas as seguintes faltas: 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 
PRESIDENTE DA JUNTA FREGUESIA DE 
PIAS, por motivos de agenda 

Substituído pelo Tesoureiro, José Eugénio 
Machado 

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

Substituída pelo Secretário, Miguel Valadas  

ISABEL SEVINATE, por motivo de férias Substituída por Maria José Mariano 
JOSÉ MIGUEL BRAGA, por motivos 
profissionais 

Substituído por Ana Sofia Santos  

NOEL FARINHO, por motivo de férias Substituído por José Manuel Galanducho 
JOÃO PEREIRA SANTOS, por motivos 
pessoais  

Substituído por António Manuel Martinho 

 

 

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

dar conhecimento dos convites que a Assembleia recebeu: 

 

 Abertura da Festa do Livro de Serpa, em que esteve presente; 

 Peça de teatro “Camino Real”, que é um trabalho conjunto do BAAL 17 e da Oficina de 

Teatro de Serpa, em que também esteve presente; 

 Conferência “Arqueologia no concelho de Serpa nos anos 70 a 90, o contributo de 

José Rodrigues Braga” e inauguração da exposição sobre o trabalho de José Braga. 

Refere que esteve presente nestes eventos, com alguma emoção, pois considera que é 

uma homenagem muito justa, pelo trabalho que ele sempre desenvolveu, apenas por 

amor à arqueologia e porque também foi importante o reconhecimento da coletividade, no 

âmbito do qual ele desenvolveu essa atividade, que foi enquadrada na secção de 

arqueologia do Centro de Cultura Popular de Serpa. 

 

Interveio também a Segunda Secretária da Assembleia para informar que participou na reunião do 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, cujos temas tratados foram as ações no concelho, 

as formas de colaboração, os critérios de exploração das tasquinhas 2019/2020. Também esteve 

presente nesta reunião, o Presidente da Confederação das Coletividades, que nos deu os 

parabéns por termos uma reunião tão participada. Ficou ainda decidido que irá realizar-se uma 

reunião extraordinária em final de agosto ou principio de setembro, para que seja aprovado o 

regulamento de cedência de transporte, uma vez que as associações são muito diversificadas, 
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desde desportivas a culturais e têm bastantes saídas, tendo em vista fazer uma gestão mais 

igualitária dos transportes cedidos pela Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. -------------------- 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 2/2018 

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 2, respeitante à sessão 

realizada no dia 30 de abril, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. 

Não se registaram intervenções sobre a ata, tendo a mesma sido aprovada, com as abstenções 

dos eleitos que não participaram na referida reunião. --------------------------------------------------------- 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

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

seguintes assuntos: 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Informação sobre as estradas do concelho 
de Serpa – Relatórios técnicos, informação 
remetida às Infraestruturas de Portugal e 
moção.  

2018.05.09 

CIMBAL Nota de Imprensa - Rede de Museus do 
Baixo Alentejo vence prémio APOM 

2018.05.29 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Convento da Conceição 
– Beja no Programa “Visita Guiada” da RTP2 

2018.06.04 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre obstáculos e burocracias 
provocadas no regresso dos consumidores 
de energia elétrica ao regime de tarifas 
reguladas ou equiparadas 

2018.06.04 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto de Lei dos Verdes sobre assistência 
a banhistas 

2018.06.06 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Carência de enfermeiros no Alentejo – 
Pergunta ao Governo 

2018.06.19 

 

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.  

Não houve intervenções sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------ 

 

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

Câmara Municipal realizadas nos dias 20 de abril, 2, 16 e 30 de maio do corrente ano, após a sua 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por intervir o Sr. Manuel Baiôa para apresentar, em nome dos eleitos do Partido 

Socialista, a seguinte moção, tendo procedido à distribuição por todas as bancadas e em seguida 

efetuado a sua leitura:  

 

MOÇÃO - Implementação do Orçamento Participativo 
 

“A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência 
do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. 

Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma 
transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. 

A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício 
destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma 
Constituição que corresponde às aspirações do país.” 

 
No Artigo 2º, a Constituição da República Portuguesa, define o sentido do princípio 

fundamental do Estado de direito democrático, estabelece como objetivo o aprofundamento da 
democracia participativa, o que impõe a adoção de políticas públicas, procedimentos e 
mecanismos de participação que o efetivem. 

Neste sentido, o Orçamento Participativo, é um instrumento privilegiado de participação 
dos cidadãos que promove o exercício da cidadania ativa responsável e o diálogo entre eleitos e 
populações, contribuindo para uma melhor adequação às necessidades e expetativas dos 
cidadãos, reforçando a sua confiança nas instituições.  

O Orçamento Participativo não esgota a forma de alcançar estes fins, e não dispensa a 
adoção de outras práticas que valorizem a participação dos cidadãos, apresenta-se como um 
instrumento que contribui para a melhoria da qualidade da democracia, pelas suas características 
distintas, nomeadamente a sua dimensão deliberativa e o debate público que promove. 

Trata-se de um mecanismo que tem conhecido progressiva difusão no nosso país, e em 
Municípios de diferentes dimensões e realidades. A experiência da sua implementação é 
globalmente positiva, e provou que o Orçamento Participativo é um instrumento que contribui 
efetivamente para aprofundar a participação dos cidadãos na governação local.  

Tal experiência fornece-nos também hoje dados que nos permitem construir um modelo 
adequado de Orçamento Participativo, sendo a verba que lhe é destinada salvaguardada nos 
orçamentos municipais.   

Neste sentido, e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia 
Municipal da Serpa, propõe à Câmara Municipal: 

 A implementação de um mecanismo de Orçamento Municipal Participativo a 
ser concretizado ainda este ano, de forma a ter efetividade no ano de 2019, 
reforçando desta forma, a democracia participativa no nosso concelho. 

 A elaboração de um Regulamento do Orçamento Municipal Participativo, a 
realizar com a participação dos vários órgãos autárquicos, que estabeleça as 
normas de procedimento a reger este mecanismo. 
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Os eleitos da CDU solicitaram um intervalo de cinco minutos para analisar o teor da moção, que 
foi concedido. 
 
Retomada a sessão e não se tendo registado intervenções sobre o assunto, foi a moção 

apresentada pelo PS colocada a votação, tendo obtido 16 (dezasseis) votos contra da CDU 

e 10 (dez) votos a favor do PS e PSD/CDS. --------------------------------------------------------------------- 

 

Declarações de voto 

Interveio em seguida o Sr. Manuel Baiôa para fazer a seguinte declaração de voto: “O orçamento 

participativo é um dos instrumentos privilegiados de aprofundamento da democracia, dá aos 

cidadãos a possibilidade de decidir nos investimentos que a autarquia poderia fazer, portanto, 

adotar um orçamento participativo, é confiar nos cidadãos, é dar-lhe mais poder, não deixar que 

apenas os eleitos decidam, mas deixar essa decisão a todos, responsabiliza-los a todos. É com 

muita pena que vejo, que a bancada da CDU não confia nos eleitores para decidir o futuro do 

concelho e é um passo atrás no aprofundamento da democracia.” 

 

Em nome dos eleitos da CDU, interveio o Sr. Francisco da Cruz para fazer a seguinte declaração 

de voto: “A população do concelho de Serpa confia na CDU, assim como a CDU confia na 

população e os resultados estão demonstrados na composição desta Assembleia. Nós estamos 

perfeitamente de acordo e compreendemos a questão do orçamento participativo e tem sido 

prática nesta casa e sob a orientação da CDU, os orçamentos, todos os anos, terem sido 

participativos. Todos nós conhecemos profundamente bem que a Câmara faz reuniões nas 

diversas freguesias e ainda recentemente recebeu uma pretensão de uma Comissão, de 

revitalização do centro histórico e que estão em dialogo constante com o Executivo. Ouve-se a 

razão e a vontade das populações. Mas, orçamentos participativos também é dizer sim à 

regionalização, legislar para que ela seja posta em prática e também não é desmembrar o País 

de lés a lés, dividindo e anexando freguesias. O orçamento participativo, existe todos os anos e 

estamos de acordo com ele, quanto maior participação das populações, melhor será para todos 

nós. Mas há outros pontos também, que já referi, como a regionalização e as freguesias, que 

pensamos ser mais importante lutar por elas neste momento, do que dizer sim a uma proposta 

para esse orçamento participativo.” 

 

Usou novamente da palavra o Sr. Manuel Baiôa para dizer que, aquilo de que tem conhecimento, 

na Câmara Municipal de Serpa, têm sido realizados inquéritos à população e reuniões com os 

munícipes, e depois o Executivo é quem decide sobre os investimentos a fazer, mas a proposta 

do PS vai mais além, pretendia-se que fossem os munícipes a decidir, era um maior 

aprofundamento da democracia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Duarte Lobo interveio também e começou por dizer que a CDU reconhece que o orçamento 

participativo é uma mais valia, no entanto, a prática comum, e aquela a que assistimos muitas 

vezes a nível nacional e em diversas autarquias, é a imposição de um teto, é quase uma questão 
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de “folclore”, porque depois no fundo, geram-se competições de pequenos projetos que não 

contribuem verdadeiramente para o desenvolvimento integrado do concelho. E nesse sentido, 

acredita-se que, nas diversas formas de intervenção se possam conseguir melhores resultados, 

tendo sempre em conta o concelho no seu todo e acreditamos que ter um teto só para dizer que 

temos um orçamento participativo, como tem sido prática corrente, se a proposta for concretizada 

de maneira diferente, acha que o Executivo também o pode fazer e propor à Assembleia de 

maneira diferente e estaremos cá para analisar. ---------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Daniel Veiga para referir que na ultima sessão da Assembleia 

colocou uma questão relativa à casa da água que se situa em frente à Escola Básica, que está 

degradada e com materiais perigosos e gostaria de saber se já foi tomada alguma diligência sobre 

o assunto.  

Questiona ainda sobre a situação do moinho de vento que foi adquirido pelo Município no âmbito 

do exercício do direito de preferência, que se situa junto ao estaleiro municipal, no sentido de saber 

se existe algum projeto de reabilitação e se existe que seja apresentado na Assembleia, pois o 

moinho encontra-se ao abandono. 

Diz ainda que perto do moinho, existe um terreno que tem uma obra inacabada, que seria para 

uma creche e gostaria de saber em que situação se encontra esse processo, se já teve algum 

desenvolvimento, decorridos vários anos sobre o inicio dessa construção. ------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que a situação que referiu da casa da água, o 

assunto está a ser tratado pelos respetivos serviços e há pouco tempo foram solicitados orçamento 

para que seja efetuado um levantamento mais pormenorizado sobre todas estas situações no 

concelho. 

Em relação ao moinho, diz que não há um projeto de reabilitação, uma vez que ele por dentro está 

recuperado. Houve uma proposta de aquisição por parte do município, há cerca de 8 ou 10 anos 

e a proposta do proprietário foi cerca de 80.000 euros. Há aproximadamente dois anos, foi enviado 

à Câmara Municipal um pedido no âmbito do direito de preferência, em que referia a venda do 

moinho por 30.000€ e nesta situação, a Câmara exerceu o direito de preferência e logo que 

adquiriu o moinho, procedeu-se à sua pintura, foi reparada a porta, que estava vandalizada e 

entretanto já houve outros episódios de vandalismo, mas a intenção não é fazer um projeto 

específico para o próprio moinho, a intenção é integrar num projeto de requalificação toda aquela 

zona do moinho até á rotunda dos silos.  

Em relação à obra que se encontra inacabada, é um processo que decorre no tribunal, mas que o 

município tentou por via negocial fazer com que esse terreno regressasse à posse da Câmara, 

que tinha sido cedido a um conjunto de quatro pessoas que pretendiam desenvolver um projeto 

de uma creche e após iniciarem a construção, a mesma parou e tem sido um processo muito difícil 

no que diz respeito ao contato com essas pessoas, ultimamente apenas conseguimos localizar 

uma delas, que se encontrava no Algarve, mas entretanto perdeu-se o contato e não restou outra 

hipótese senão levar o processo para tribunal, mas poderemos depois informar mais 

concretamente sobre os contatos efetuados e atual ponto da situação de todo este processo. 
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O objetivo era incluir toda aquela zona num projeto, em que se tem equacionado que seria uma 

porta de entrada da cidade e poder ficar nessa zona o posto de turismo, com uma zona de 

estacionamentos, um espaço para  bicicletas, estacionamento para um ou dois autocarros. Além 

desse posto de turismo, fazer com que todos os restaurantes e comercio e equipamentos 

municipais, e os museus, fossem pontos de informação turística, ou seja, cada equipamento ter 

um mínimo de informação disponível e poder existir internet gratuita para que as pessoas 

pudessem descarregar a aplicação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) e começou por fazer referência à antena da Rádio Guadalupe que se encontra 

instalada no Alto de S.Gens, assunto que já foi abordado também numa reunião da proteção civil, 

devido à perigosidade da situação e pensa que seria de todo o interesse que aquela antena fosse 

retirada. A Câmara já encetou alguns esforços para que este problema fosse resolvido, pelo que, 

gostaria de saber, concretamente, o ponto da situação desse assunto. 

Outra questão que abordou também está relacionada com o Alto de S.Gens, sobre a drenagem 

de águas, pois nas últimas chuvadas houve uma casa inundada, derivado a umas valas nuns 

caminhos particulares que estavam assoreadas. 

Diz ainda que chegaram algumas queixas à União de Freguesias, sobre uma zona que está bem 

arranjada, que é a Avenida, mas plantaram lá amoreiras pretas, o que é uma situação 

constrangedora, pois quando começam a cair, junto às portas dos moradores, fazem uma grande 

sujidade, pelo que, propõe que sejam substituídas aquelas árvores.  

Diz ainda que a Rua da Ladeira está muito bonita, mas a última chuvada “descascou” a calçada 

toda e já existem pedras a sair, pelo que, seria bom que os serviços da Câmara fosse verificar a 

situação. 

Por último, relativamente à Travessa das Mal Lavadas/Travessa da Sr.ª dos Remédios, solicita 

aos serviços da Câmara que, em coordenação com a Junta de Freguesia, se tente resolver o 

problema de algumas pessoas que estão tentando contrair empréstimo, no sentido de se definir o 

nome que deve ser atribuído a essa Travessa. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para abordar o assunto da situação atual dos professores, com a 

questão da reposição das carreiras, que têm sido prejudicados com o congelamento das carreiras 

e até hoje ainda não foram reposicionados, o que tem levado à greve e que causa grandes 

transtornos aos professores, alunos e encarregados de educação. O PSD-CDS considera esta 

greve justa, ao contrário do que alguma comunicação social tem tentado demonstrar. Diz que os 

professores não querem retroativos, querem apenas o reposicionamento condigno nas suas 

carreiras e uma atualização progressiva para o futuro. 

Sobre o assunto, apresenta a seguinte moção, a qual foi distribuída por todos os grupos políticos:  
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MOÇÃO 

Em 18 de novembro de 2017, foi assinada uma declaração de compromisso entre o Governo 

Português e uma plataforma sindical constituída por dez estruturas sindicais da área da educação. 

Em 27 de novembro de 2017, foi aprovada a Lei do Orçamento de Estado 2018, a qual estabelece 

no seu artigo 19.º que “A expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou 

categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição 

remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente 

estabelecido para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o 

modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os 

recursos disponíveis”. 

Em 15 de dezembro de 2017, e no espírito da LOE 2018, a Assembleia da República aprovou 

recomendação no sentido que, em negociação com os sindicatos, o Governo procedesse ao 

reconhecimento de todo o tempo de serviço para progressão na carreira docente (Recomendação 

n.º 1/2018, de 2 de janeiro). 

Em 28 de fevereiro de 2018, o Governo propôs às estruturas sindicais o reconhecimento de 

apenas dois anos, nove meses e dezoito dias, contrariando o disposto da declaração de 

compromisso, bem como da LOE 2018 e na Resolução 1/2018 da Assembleia da República, 

rompendo o acordo e as negociações com os sindicatos em 4 de junho de 2018. 

Desde 4 de junho encontra-se implementada greve dos professores às avaliações, em resultado 

não acordo e da quebra do processo negocial, por parte do Governo. 

Considerando os prejuízos acumulados pelos professores desde agosto de 2005, a necessidade 

de reconhecimento público da profissão docente e os prejuízos decorrentes para alunos, pais e 

encarregados de educação, decorrentes do prolongamento da greve, bem como a crescente 

instabilidade que se verifica nas escolas e as suas eventuais repercussões sociais e educativas, 

delibera a Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 29 de junho que: 

 

1. Sejam respeitados pelo Governo os compromissos acordados, confirmados pelo 

constante da Lei do Orçamento de Estado de 2018 e de acordo com a Recomendação n.º 

1/2018 da Assembleia da República. 

 

2. Providencie o Governo no sentido de se reatar o processo negocial com os sindicatos, 

com vista à definição dos mecanismos que permitam o reconhecimento integral do tempo 

de serviço prestado pelos professores. 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, começando por informar que, relativamente à 

antena, por parte da proteção civil, já houve uma deslocação ao local e tentativa de contato dos 

possíveis proprietários, mas irá solicitar aos respetivos serviços o ponto da situação e informar o 

mais rápido possível.  
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Quanto à drenagem de águas, existe naquela zona a Estrada de S.Brás e existe a Rua de S.Brás, 

em que falta executar metade dos arruamentos e logicamente essa parte que falta executar terá 

uma solução a nível pluvial, mas será sempre muito difícil, quando cai uma grande chuvada 

naquela zona toda da encosta, evitar todas as situações. Diz que se vai tentar minorar o problema, 

mas principalmente quando existem algumas construções ilegais, construídas em sítios que não 

deviam, essas, ainda terão mais problemas. 

Quanto às amoreiras do Largo Humberto Delgado, diz que não será muito agradável à vista ver 

uma mancha preta durante um mês ou dois, mas de facto elas já lá estão há algum tempo, quando 

se fez a reabilitação daquele largo, deu-se continuidade ao tipo de árvores que já existia na estrada 

à entrada de Serpa, mas retirar de uma só vez, aquelas árvores de grande porte, que ajudam a 

dar sombra ao espaço, não seria conveniente, talvez se possa pensar numa situação faseada, 

tirando uma de cada vez, à medida que as substitutas estejam bem crescidas.  

Sobre a Rua da Ladeira, depois da trovoada detetaram-se problemas, tinha sido recentemente 

intervencionada e ainda não estava bem consolidada, mas já foi contatada a empresa para 

proceder ao arranjo necessário.  

Em relação à Travessa das Mal Lavadas/N.ª Srª dos Remédios, diz que coloca-se o assunto aos 

serviços e será pacifico de se resolver, mas tem que se verificar essa situação com os moradores 

da Travessa, uma vez que alteração de nome, implica que os moradores tenham que alterar os 

seus documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa para solicitar um pequeno intervalo na sessão, tendo em vista a 

apreciação do texto da moção, tendo sido concedido. --------------------------------------------------------- 

 

Retomada a sessão, e não havendo inscrições para uso da palavra, procedeu-se à votação 

da moção apresentada pelo eleito da coligação PPD/PSD – CDS/PP, sendo a mesma 

aprovada, com 2 (duas) abstenções do PS, 7 (sete) votos a favor do PS e os votos a favor 

da CDU e PPD/PSD – CDS/PP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Declaração de voto 

Sr.ª Maria José Borralho: «A bancada da CDU manifesta-se solidária com a luta dos professores, 

assim como se manifesta solidária com a luta de muitas classes profissionais, que também têm as 

suas carreiras congeladas há mais de dez anos. Este congelamento já acontece há tantos anos, 

que esta situação já devia ter sido resolvida por outros Governos, até pelo Governo do PSD que 

esteve antes no poder. Portanto, o nosso voto a favor desta moção, é no sentido de que este 

problema de congelamento das carreiras nem sequer deveria ter acontecido.» ------------------------- 

 

Sr. José Monteiro: «O meu voto de abstenção vai de encontro aquilo que foi dito pela CDU, pois 

para mim, não são apenas os professores que estão penalizados, é toda a função pública e por 

esse motivo abstenho-me.» -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio em seguida o Sr. António Cubaixo e começou por questionar se a Câmara já decidiu 

sobre a sinalética na zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, que é algo que já 

faz falta há muito tempo. Manifesta também o descontentamento por parte dos pais dos alunos da 

Escola Básica de Vila Nova de S.Bento, porque os pombos começam a ser uma praga e como 

todos sabemos, transmitem doenças e solicita a intervenção da Câmara. Pergunta se está previsto 

o asfaltamento da estrada que liga Vale Côvo a Corte da Azinha, que ainda se encontra em 

pavimento térreo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, relativamente às escolas do 1.º ciclo, 

independentemente de ser competência da Câmara ou das Juntas de Freguesia, deve-se sempre 

em conjunto tentar resolver os problemas que vão surgindo, mas essa situação dos pombos da 

EBI de Vila Nova, é um assunto que ainda não tinha sido transmitido à Câmara.  

Relativamente aos caminhos, a prioridade de intervenção é sempre nas estradas e caminhos 

municipais e vai-se tentando intervir em todo o concelho, mas é impossível ter todos os caminhos 

arranjados. Tem havido alguma dificuldade na gestão dos equipamentos de reparação dos 

caminhos e tentamos instalar-nos numa zona e reparar todos os caminhos nessa zona e 

chegámos a ficar cinco meses na freguesia de Vila Verde de Ficalho, seis meses na zona da Neta 

e este ano, depois das férias dos funcionários, vamos alterar a estratégia e vamos tentar estar um 

ou dois meses em todas as localidades, em função da sua dimensão e dos caminhos que 

necessitam ser arranjados e iremos começar por Vale de Vargo, que é um sitio onde há mais 

tempo não se intervém, seguindo-se depois Pias e Brinches. O objetivo é durante um ano, 

conseguir fazer reparações em todas as localidades.  

Diz ainda que, em relação ao caminho do Crespo, houve um abaixo assinado de moradores e de 

pessoas que têm explorações agrícolas na zona e convocaram-se as pessoas para uma reunião 

no sentido de solicitar a sua colaboração para o arranjo desses caminhos, que se concretizava na 

condução de tratores para ajudar a espalhar a água, mas apenas duas ou três pessoas se 

disponibilizaram para isso.  

No que diz respeito ao caminho mencionado pelo Sr. Cubaixo, supõe que se esteja a referir ao 

CM 1099, que vai desde a Estrada do Cruzeiro (EM 519) até à zona do Posto de S.Marcos, informa 

que a Câmara tem vindo a fazer algumas obras de manutenção e como no anterior mandato, 

terminou-se o asfaltamento das estradas municipais, o objetivo agora é ir reparando essas 

mesmas estradas e sempre que houver possibilidade avançar também para o asfaltamento de 

alguns caminhos municipais e este é também um caminho que gostaríamos de asfaltar, no futuro, 

sendo que, neste momento, não há uma previsão temporal para a execução dessa obra, mas 

acrescenta que se encontra já agendada para o segundo semestre deste ano, uma 

repavimentação na estrada da Pipa. Está também a ser asfaltada a estrada da Penalva, que dá 

acesso à zona dos Sopos e do Crespo, numa intervenção de 60.000 euros e está preparada outra 

intervenção para o segundo semestre deste ano, no valor de 80.000€. ----------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Duarte Lobo para dizer que, na bancada da CDU, têm visto com 

alguma preocupação, as noticias vindas a público, sobre os constrangimentos do financiamento 



ATA N.º 3/2018 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 29 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 13 

no próximo quadro comunitário para a região Alentejo e nesse sentido, apresentam uma moção, 

vincando a posição da CDU sobre este assunto:  

Moção 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), instrumento que tem por 
missão o estabelecimento das opções estratégicas com relevância para a organização do território 
nacional, de acordo com o conteúdo da versão apresentada para discussão pública, encerra um 
modelo de ordenamento que, no essencial, não contribui para o desenvolvimento equilibrado do 
País assente numa ocupação sustentável do território, na promoção das condições de vida, do 
investimento, da produção, do emprego, da defesa e aproveitamento de recursos e serviços. 

O diagnóstico feito, embora vago e contraditório, revela a necessidade de medidas concretas e 
com visão integrada. Necessidade que não encontra nos 10 compromissos e Desafios Territoriais 
– com um enunciado abstrato de 5 Princípios - correspondência nas medidas e meios que os 
concretizem. 

Sublinha-se, desde logo, a não identificação das causas estruturais da persistente manutenção de 
elevados níveis de disparidades regionais, em particular a ausência de uma leitura do impacto 
territorial da evolução do processo de integração europeia e das políticas estruturais europeias, e 
a insistência numa política que tem conduzido ao abandono de sectores produtivos, a 
desequilíbrios territoriais, sociais, demográficos e económicos. 

Em termos concretos, no documento “PNPOT – Alteração: ESTRATÉGIA de 9 de abril de 2018” 
não constam referências à região de Beja e à sua importância regional, nem ao Baixo Alentejo e, 
globalmente, ao Alentejo, em relação ao papel que lhes cabe no quadro do desenvolvimento 
nacional. Assim, o PNPOT como instrumento de referência no sistema de gestão territorial 
nacional, comporta uma excessiva generalização e difusa hierarquização do programa de ação, 
dificultando a elaboração de planos regionais e municipais de ordenamento e desenvolvimento.  

Deste enquadramento resulta em particular: 

- a ausência de garantia, quanto à definição dos meios associados a investimentos públicos 
estruturantes, capazes de ter tradução territorial nas estratégias de desenvolvimento económico e 
social, assumindo este aspeto particular relevância para a afirmação do distrito de Beja, no 
contexto regional, nacional e transfronteiriço; 

- a deliberada omissão da regionalização, enquanto fator crucial concretização de um processo 
democrático e participado de desenvolvimento regional, constitui uma lacuna com consequências 
graves para os territórios do interior, e naturalmente para a nossa região. 

No plano demográfico, o PNPOT constata os indicadores, regista os baixos índices de natalidade, 
mas omite as profundas causas que lhes estão associadas, designadamente a precariedade no 
emprego, os baixos salários, o desemprego jovem, a dificuldade no acesso à habitação ou a 
ausência de respostas públicas para a infância, situação agravada nos territórios de baixa 
densidade populacional, com perdas demográficas incessantes que colocam em causa a 
sobrevivência da rede urbana, tal como a conhecemos na atualidade, e a sustentabilidade do 
espaço rural. 

Esta visão tem igualmente a sustentá-la uma perspetiva de desenvolvimento económico, baseada 
em opções estratégicas constantes no PNPOT e assentes fundamentalmente no reconhecimento 
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da promoção da competitividade territorial, como principal via de resolução dos problemas das 
disparidades regionais. As opções nele constantes não respondem a mais emprego e a melhor 
distribuição da riqueza, em termos sociais e territoriais, não se associam a dinâmicas produtivas 
(industrial, transformadora, atividades piscatórias, agricultura) e reportam-se, no essencial, a 
referências quanto à inovação e tecnologia. O espaço rural, a agricultura e a importância que 
representa para a afirmação da soberania alimentar do País não estão minimamente 
equacionados, e consequentemente não são considerados, com a devida relevância, enquanto 
fatores estruturantes e valores essenciais para a afirmação e desenvolvimento dos territórios do 
interior.  

No plano dos serviços públicos, o PNPOT, reconhece as diferenças existentes no território 
nacional, em particular na saúde, mas negligencia, quer as causas, quer as medidas que garantam 
a equidade territorial no acesso aos equipamentos e serviços. 

No domínio ambiental, o PNPOT, para lá da identificação de problemas reais, não assume a 
importância que o mundo rural tem ao nível da preservação de recursos e estabelecimento de 
equilíbrios interterritoriais, nomeadamente não identificando opções e medidas que reconheçam o 
contributo do espaço rural, enquanto contribuinte líquido para o processo global intitulado de 
“descarbonização da economia”, revestindo-se da mais elementar justiça uma abordagem rigorosa 
que compense estes territórios pelos benefícios que induzem, em termos de minimização dos 
impactes negativos nos sistemas ambientais do País e da UE. A par desta lacuna, põem-se ainda 
em causa políticas unificadoras em torno das áreas protegidas, ao mesmo tempo que a 
sustentabilidade no uso dos recursos, e em particular dos solos, não encontra resposta em 
medidas que previnam práticas como as da monocultura ou produções intensivas. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida em sessão ordinária a 29 de junho 
de 2018, vem propor que o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território 
responda às causas estruturais das presentes dinâmicos económicas e sociais que configuram o 
território, como forma de diminuir as desigualdades sociais e as assimetrias territoriais, devendo 
atender aos seguintes pressupostos e objetivos: 

- Assegurar níveis de investimento público que respondam às necessidades do desenvolvimento 
socioeconómico de Beja-região e espaço que integra; 

- Estabelecer claramente prioridades e compromissos para a concretização de projetos 
estruturantes, nomeadamente a eletrificação da ferrovia de Casa Branca para Beja, numa primeira 
fase, e de Beja para a Funcheira, numa segunda fase, o empenhamento na dinamização do 
Aeroporto de Beja, enquanto potencial económico e de conectividade com o exterior, a retoma das 
obras do IP8, entre Sines e a fronteira de Vila Verde de Ficalho, como pressuposto para quebrar 
o isolamento do distrito de Beja e do espaço que integra; 

- valorizar o Poder Local e dar concretização à regionalização; 

- combater os desequilíbrios do território, por via da atividade económica e do emprego; 

- valorizar os recursos naturais e ambientais reconhecendo-os como mais-valias locais e regionais; 

- promover o desenvolvimento de infraestruturas geradoras de bens e serviços estratégicos, em 
todo o território, que contribuam para a criação de emprego nos territórios de baixa densidade. 
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Serpa, 29 de junho de 2019 

Sendo aprovada a presente Moção, deverá ser dado dela conhecimento ao Presidente da 
Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares representados na Assembleia da República, 
ao Primeiro Ministro, ao Ministro do Ambiente e à Comunicação Social. --------------------------------- 

Por parte dos eleitos do Partido Socialista, foi solicitada uma pequena interrupção nos trabalhos 
da sessão, para análise do teor da moção. 

Retomada a sessão, interveio o Sr. Manuel Baiôa, começando por dizer que, analisado o 

documento, concordam globalmente com o mesmo, embora no preâmbulo tivessem colocado as 

questões de outra maneira, mas globalmente também defendem que deve haver um investimento 

na região do Baixo Alentejo e a eletrificação da ferrovia e o IP8, são investimentos necessários, 

tal como outros. Compreendem que existe uma luta das várias regiões pelos investimentos, mas 

consideram que depende de nós, face às verbas disponíveis, lutar para que esses investimentos 

se façam, como há pouco tempo, o Deputado Pedro do Carmo tomou uma posição pública de 

defesa destes investimentos, alguns já projetados há muitos anos e não tem sido fácil executá-

los. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se registando mais intervenções sobre o assunto, foi a moção apresentada pelos 

eleitos da CDU, colocada a votação, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Telma Saião para fazer uma saudação às coletividades desportivas do concelho 

no geral, pelo trabalho realizado ao longo de mais uma época, com especial destaque para a 

equipa de ténis da Casa do Povo de Serpa, que subiu à segunda divisão de honra, onde se junta 

ao Luso União Serpense, que há mais de vinte anos se mantém consecutivamente neste escalão. 

Também para o Boxserpa, pelos excelentes resultados obtidos, nomeadamente, pela atleta 

Sandra Marques e ao Sport Clube de Serpa Patinagem Artística pelos resultados que obteve, tanto 

a nível individual como coletivo, conquistando alguns primeiros lugares. -------------------------------- 

 

Em nome dos eleitos do PS, a Sr.ª Maria José Mariano, apresentou a seguinte moção, que se 

transcreve:  

Moção  

É com grande apreensão que os eleitos do PS na Assembleia Municipal de Serpa olham para a 

problemática dos resíduos no Concelho. 

Quem circula pelas várias localidades, e mesmo pelas vias que as servem, depara-se com 

situações de abandono e de deposição indevida de resíduos recicláveis valorizáveis. 

Esta situação denota da parte de alguns munícipes alguma incúria, falta de sensibilidade e 

educação ambiental, daí que seja necessário tomar medidas conducentes a uma maior 

sensibilização dos cidadãos para a importância de uma vivência responsável da política dos “Rs” 

(Reduzir, reutilizar, recuperar, renovar, reciclar). 
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Sabemos que muito já foi feito, por parte de associações, da autarquia e pela Resialentejo. 

Contudo, nunca será demais encetar novos esforços para minimizar estes impactos negativos 

para a sustentabilidade da nossa região, no geral, e do nosso concelho, em particular. 

 

Considerando que a deposição correta de resíduos pode, em vez de constituir uma carga 

económica para o Município, ser fonte de receitas significativa; 

Considerando que urge adequar as soluções às caraterísticas da população e do concelho; 

Considerando que a deposição de resíduos de papel e cartão em ecoponto não se adequa às 

especificidades e volume dos maiores “produtores” de papel e cartão (serviços, comércio, 

indústria) podendo, no entanto, estes, contribuir para o aumento significativo das taxas de retoma 

de resíduos recicláveis valorizáveis. 

A Assembleia Municipal de Serpa propõe: 

1º – a criação de um serviço municipal de recolha porta a porta exclusivo para estes “produtores”; 

2 º – que este serviço seja gratuito; 

3º – que seja elaborado um regulamento de funcionamento, incluindo horário e periodicidade deste 

serviço, adequados às diversas situações, após auscultação dos interessados. 

Serpa, 29 de junho de 2018 

Esta moção, caso seja aprovada, deve ser publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal de 

Serpa (Serpa Informação, Site da Câmara M. de Serpa, Facebook Serpa Terra Forte) e enviada para a 

comunicação social do distrito (jornais e rádios locais) ------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que a responsabilidade da gestão destes 

resíduos é de um conjunto de municípios que, juntos, formam a Resialentejo, que é 100% dos 

municípios, não tem capital privado. Sabemos que, se nós temos dificuldades no município para 

fazer aquilo que nos compete diretamente, por diversos constrangimentos, esta associação 

também os tem, porque é só a soma de oito municípios, não tem mais ajudas. Sabe-se que o 

serviço tem que ser melhorado, e está-se a trabalhar nesse sentido. A Associação fez uma 

candidatura em que existe a compra de algum equipamento, nomeadamente de uns carros mais 

pequenos, com o objetivo de melhorar a recolha. Assim, a recolha continuará a ser feita pela 

Resialentejo e o objetivo é que depois, todos os municípios façam serviços complementares a 

essa recolha geral.  

A nossa Câmara candidatou-se a comprar duas carrinhas e em conjunto com as freguesias, 

articular melhor a recolha. Está também prevista a recolha nos espaços comerciais e nos locais 

onde existe zona de atividades económicas, reforçar este trabalho. Neste momento, há uma 

freguesia que já faz muito trabalho há muitos anos, neste âmbito, que é a União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo e que no âmbito da Resialentejo, é talvez a freguesia que 

mais contribui para a recolha de papelão. Eles próprios têm uma máquina, uma prensa, em que 
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vão juntando o papelão e compraram contentores, onde é depositado esse papelão, para posterior 

recolha.  

O objetivo, era que todas as freguesias colaborassem com a Câmara neste projeto de melhorar a 

recolha dos recicláveis. Se, em conjunto, se fizer a recolha direta nos locais onde mais se produz 

recicláveis, os normais ecopontos ficariam mais libertos para a população. 

Relativamente aos resíduos de construção e demolição, a Câmara está em conjunto com a CCDR, 

a definir uma estratégia para todos os municípios, de forma a melhorar também esta recolha.  

Informa ainda que, na candidatura da Resialentejo, está também considerada o núcleo 

intramuralhas, para uma experiência por parte dos oito municípios. 

No entanto, por mais que se faça, tem que haver uma maior preocupação de todos em fazer 

devidamente a separação dos resíduos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Duarte Lobo disse que, na qualidade de empresário do nosso concelho, o lixo, a classificação 

dos resíduos e o cuidado a ter com eles, é um problema comum aos empresários, mas que tem 

vindo a ser alterado, a partir do inicio deste ano, há a obrigação de emissão de guias e este é um 

problema mais vasto para aqueles que têm uma atividade económica e que podem ser multados. 

Pessoalmente considera que o assunto não se resolve apenas através da oferta de um serviço, e 

por outro lado, necessita-se de uma moralização para a realização dessa tarefa. 

Em nome dos eleitos da CDU, solicita um pequeno intervalo, para análise do teor da moção, 

apresentada pelo PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Retomada a sessão, sem que se tenham registado intervenções, foi a moção aprovada, por 

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

 

Declaração de voto 

Sr. Duarte Lobo: «A bancada da CDU considera que são legitimas as preocupações aqui 

apresentadas, mas no fundo, o âmbito destas preocupações não serão concelhias, são no âmbito 

daquilo que é o panorama e a atuação da Resialentejo. No caso específico do concelho, serão 

tomadas estas medidas e num aspeto mais alargado, um outro conjunto de medidas que tenha 

como objetivo principal minorar esta situação, não apenas no caso do cartão, mas para todos os 

recicláveis. Globalmente somos a favor.» ------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Batista para questionar a Câmara sobre a urbanização que está a surgir, na 

zona do edifício da unidade de cuidados continuados, em que os arruamentos ainda estão em 

terra batida, tendo alguns residentes manifestado o seu descontentamento por essa situação. 

Pergunta também sobre a data prevista de abertura do jardim municipal de Serpa. ----------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que, relativamente às infraestruturas da zona 

de cuidados continuados, estão a ser feitos investimentos, nomeadamente da parte elétrica, tendo 

sido adjudicadas duas empreitadas, estando uma quase concluída e por administração direta 

estão também sendo feitos alguns trabalhos na rede de esgotos e de água e quando estiverem 

terminadas todas estas infraestruturas, proceder-se-á ao asfaltamento, que será também por 

administração direta. Assim que seja possível, irá fazer-se logo o passeio, à frente de cada vivenda 

já construída. O ideal é que estivesse tudo pronto quando se começa a construir as habitações, 

mas existem sempre dificuldades em dar resposta atempada a tudo. 

Quanto ao jardim, existia de facto esse objetivo de abrir no dia 1 de junho, mas as obras atrasam-

se sempre mais do que gostaríamos e o atraso passa pela questão do ramal, que foi pedido à 

EDP entre fevereiro e março e só foi concluído agora no inicio desta semana. Diz ainda que foi 

ontem aprovado e reunião da Câmara, a lista do concurso da atribuição do bar, em que já se 

iniciaram conversações com a pessoa que ficou em primeiro lugar (uma jovem de Serpa, que 

estava a trabalhar em Inglaterra e que regressa e cuja proposta incluía quatro postos de trabalho), 

no sentido de entregar os documentos e proceder-se à assinatura do contrato e tem depois um 

mês para abrir o espaço. Estamos tentando articular uma data, apontando para os primeiros 

quinze dias de agosto, de forma a que o jardim abrisse com o bar logo em funcionamento.  

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Interveio o Sr. Francisco Manuel La Féria e Oliveira, Diretor do Agrupamento de Escolas n.º 2 de 

Serpa, para informar que este ano, a escola, foi candidata, juntamente com várias escolas a nível 

nacional, a Escola Embaixadora do Parlamento Europeu. Congratula-se a dá conhecimento à 

Assembleia Municipal de que o Agrupamento de Escolas, hoje de manhã foi notificado da 

aceitação da candidatura, foi aprovada e foi vencedora, como Escola Embaixadora do Parlamento 

Europeu.  

O objetivo principal do programa é aproximar os cidadãos portugueses daquilo que é o contexto 

enquanto cidadãos europeus e o papel da escola, a partir do próximo ano, será dinamizar no 

concelho e junto das diversas escolas e associações e trazer um pouco daquilo que é o 

conhecimento e a importância que a Europa tem no contexto atual, em termos nacionais e 

aproximar os cidadãos portugueses daquilo que é o seu contexto enquanto cidadãos europeus.  

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a informação prestada e deu os parabéns à 

escola pelo titulo obtido e por todo o trabalho que teve para ser escolhida. ------------------------------  
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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 3/2018 

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 3/2018, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

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

Nãos e registaram intervenções sobre este assunto. ---------------------------------------------------------- 

 

3.2. CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – DESIGNAÇÃO 
DE REPRESENTANTES 

Através de email datado de 1 de junho, a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Serpa, informa sobre o término do mandato das comissárias Maria Rosalina Caeiro e Francisca 
Saião Cola, em modalidade alargada desde 25 de junho de 2009 e solicita a sua substituição. 
Enviam ainda um oficio/circular da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens, respeitante à recomendação sobre o perfil dos membros das CPCJ´s, o qual 
foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento.  
 
Na sessão da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2008, foi deliberado nomear um grupo 

de trabalho constituído por um representante de cada partido, com o objetivo de escolher quatro 

pessoas para representantes na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, para 

cumprimento do estipulado na Lei 147/99, de 1 de setembro. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Serpa, foi criada pela Portaria 

n.º848/2009, de 7 de agosto, no âmbito da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, que regula a criação, 

a competência e o funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens em todos os 

concelhos do País.  

A Comissão, a funcionar na modalidade alargada, inclui na sua composição quatro pessoas 

designadas pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

Na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 27 de novembro de 2008, e após ter sido 

criado o Grupo de Trabalho constituído por representantes de todos os partidos com assento neste 

Órgão Deliberativo, foram designados, por unanimidade dos votantes, para representantes na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, os seguintes elementos: 

 Maria Alexandra Reineiro Viçoso Garcia – (Enfermeira, Vila Verde de Ficalho) 
 Maria Rosalina Angélica Caeiro (Docente do Ensino Especial, Pias) 
 Francisca Manuela Saião Cola Rodrigues Costa (Docente – Coordenação de 

Direcções de Turma, Serpa) 
 Manuel Horta Maduro (Inspector da Segurança Social, Serpa 
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Na Assembleia Municipal de 30 de junho de 2011, foi deliberado renovar o mandato dos referidos 

elementos na Comissão Alargada da CPCJ.  

Na sessão extraordinária de 25 de novembro de 2013, foi deliberado, por unanimidade, designar 

para representantes na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, os seguintes 

elementos: 

 Maria Alexandra Reineiro Viçoso Garcia (Enfermeira) 

 Maria Rosalina Angélico Caeiro (Professora) 

 Francisca Manuela Saião Cola Rodrigues Costa (Professora) 

 Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite (Professora) 

 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, na sessão extraordinária de 24 de novembro 

de 2015, renovar o mandato, por mais três anos (até novembro de 2018), na Comissão Alargada 

da CPCJ, a Francisca Manuela Saião Cola Rodrigues Costa e Maria Rosalina Angélica Caeiro e 

designar Palmira Manuela Valverde Guerreiro, pelo período de três anos (até novembro de 2018), 

para substituir Maria Alexandra Reineiro Garcia. -------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Assembleia, para fazer uma breve apresentação do 

assunto e questionar se existe apresentação de listas/candidaturas.  

Interveio o Sr. Carlos Carvalho, para em nome dos eleitos da CDU, propor dois nomes que, com 

as suas competências na área social e na interação com os jovens, possam contribuir para o bom 

trabalho e boa colaboração da CPCJ: Catarina Luzia Guerreio Inácio Braga e Ana Cristina Godinho 

Camilo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio o Sr. Manuel Baiôa para solicitar um pequeno intervalo, com o objetivo de analisarem a 

proposta apresentada, tendo o mesmo sido concedido.  

Retomada a sessão, o Sr. Manuel Baiôa disse que, quando foram nomeadas as primeiras pessoas 

para a CPCJ, foi criada uma comissão, composta por representantes da todas as bancadas, que 

depois de reunirem, foram encontrados os nomes para representantes da Assembleia na CPCJ, 

sendo em seguida votados. Nesse sentido, pensam que seria bom que houvesse um trabalho 

prévio, de concertação entre as várias bancadas para apresentar os nomes a serem votados e 

não sendo possível hoje, estabelecer essa concertação, deveria a votação ser adiada para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Francisco da Cruz para dizer que foi realmente criado um grupo de trabalho com 

os partidos com assento na Assembleia Municipal. Não esteve presente nesse grupo, não sabe a 

ideia a que presidiu, mas certamente que foi uma composição partidária que mostrasse o assento 

dos partidos na Assembleia. Neste momento, o facto de ter sido criada essa comissão, não nos 

obriga a que assim se tenha sempre que fazer. Por outro lado, as pessoas que vão ser 

substituídas, uma era militante da CDU e em relação às outras que se mantêm em funções, 
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continuam as que foram designadas pelo PS.  Diz ainda que consideram que estão no direito de 

apresentar uma lista, o que não inviabiliza que outras listas sejam propostas à Mesa da 

Assembleia, faz-se a votação e quem ganhar, ganhou, como é habito em democracia.  

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para dizer que, atendendo àquilo que vinha sendo hábito 

anteriormente, partia sempre de um consenso entre todas as forças partidárias representadas 

neste Órgão e proporcional ao número de eleitos representados. A sua proposta vai no sentido de 

adiar esta votação e numa próxima sessão, partir de nomes que sejam aceites por todas as 

bancadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Mesa lembrou que a Assembleia designa quatro elementos para a CPCJ, 

neste momento estamos a tratar de designar dois que terminam o mandato e continuam dois 

membros já designados anteriormente por esta Assembleia, a Sr.ª Lucrécia Fernandes e Sr.ª 

Palmira Guerreiro, que continuam em funções e serão substituídas quando terminarem os seus 

mandatos.   

 

Seguiu-se um intervalo solicitado pelo PS e retomada a sessão, o Sr. Manuel Baiôa informou que 

o PS irá apresentar uma lista, propondo os seguintes nomes:  Isabel Maria Sevinate Espinho e 

João Francisco dos Santos Batista. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sendo assim, procedeu-se em seguida à votação, por voto secreto, das seguintes listas 

(designadas por lista A e lista B e acordo com a ordem de entrada na Mesa da Assembleia): 

 

Lista A – Apresentada pela CDU 

- Catarina Luzia Guerreio Inácio Braga 

- Ana Cristina Godinho Camilo 

 

Lista B – Apresentada pelo PS 

-  Isabel Maria Sevinate Espinho 

- João Francisco dos Santos Batista. 

 

Feito o escrutínio, verificou-se que entraram na urna, vinte e seis votos, sendo dez para a 

lista B e dezasseis para a lista A, pelo que, foram eleitos como representantes da 

Assembleia Municipal para a CPCJ, Catarina Luzia Guerreiro Braga e Ana Cristina Godinho 

Camilo.  
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Interveio o Sr. Manuel Baiôa para dizer que, sendo votação por listas, deveria aplicar-se o método 

hondt, tendo o Sr. Presidente da Assembleia respondido que discorda, pois não está prevista nesta 

forma de eleição que seja aplicado o método hondt. Estamos a eleger uma lista e não está previsto 

neste tipo de eleição, a aplicação desse método. Se fossem listas uninominais, se estivéssemos 

a eleger as pessoas, nome a nome, o método hondt poderia dar resultados diferentes, mas foram 

votadas listas e o resultado não seria diferente. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baiôa disse que, neste momento, não vai discutir o assunto, mas vai averiguar, e na 

sua opinião, tudo indica que, em todos os organismos que são votados com listas divergente, o 

método usado é o método hondt para saber quem são os representantes. ------------------------------ 

 

Usou também da palavra o Sr. Presidente da Câmara para referir que, quando se utiliza o método 

hondt, temos vários lugares para ocupar, mas aqui o que se está a votar são representantes. 

 

O Sr. Presidente da Mesa disse que temos o resultado da eleição, iremos esclarecer o assunto e 

cumprir com aquilo que está estipulado na lei e na próxima assembleia tomaremos a decisão, 

tendo em conta os resultados da votação. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.3. AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA A PISCINA DE SERPA – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS  

Em reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 30 de maio último, foi analisada a seguinte 

informação, datada de 21 de maio, emitida pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública:  

 

 «1- De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante 

designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, 

deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo.  

2- Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, 

regulamento da LCPA2, foi proferida em reunião da Assembleia Municipal de 23 de novembro de 

2017, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  

3- Atendendo que os compromissos plurianuais, irão ser distribuídos por mais de três anos 

económicos, e não estão contemplados nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser 

conferida pelo Órgão Deliberativo, em complemento com o estipulado nos n.º 1 e 6 do artigo 22º 

do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho, por inaplicabilidade do art.º 6º, nº 3 da LCPA.  

4- Justifica-se o prazo do contrato por mais de 3 anos económicos, pelo fato de se considerar mais 

vantajoso para o Município, observar um período contratual mais dilatado, em virtude de estar 
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associado a este tipo de fornecimento, um Custo Fixo Direto pela instalação e certificação do 

depósito (equipamento a fornecer em regime de comodato), com valores na ordem dos € 4.500,00.  

Dado que na formação do preço, será o PVP da tonelada/quilo do gás propano proposto pela 

entidade adjudicatária dado momento, será sempre mais proveitoso esse custo ser absorvido por 

um prazo superior, não gerando assim custos de oportunidade.  

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gás Propano para a Piscina 

Coberta de Serpa, deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do 

Órgão Deliberativo, de acordo com o disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de 

fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer e nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização 

prévia para a seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo artigo 24º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante à aquisição de gás 

propano para a piscina coberta de Serpa: 

 

 

 

 

 

3.4. SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

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, na reunião realizada no dia 18 do corrente mês de junho, 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal. 
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 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 as abstenções do PS e PSD e os votos 

a favor da CDU, aprovar a segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal, cujos documentos constam de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.5. TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL  

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 18 do corrente mês de junho, procedeu-se à 
análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 13 do corrente mês de junho: 
 
«1 – No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido 

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

serviços, quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das 

atividades, atribuições e competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º do anexo à Lei nº 

35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 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 

necessário, para além dos inicialmente previstos. 

Avaliadas as necessidades de cada unidade orgânica em matéria de recursos humanos, propõem-

se as alterações que resultam essencialmente, da adequação do mapa de pessoal às 

necessidades prementes dos serviços. 

Os postos de trabalho previstos correspondem a procedimentos concursais comuns para 

constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado para preenchimento de: 

- 8 (Oito) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de Cantoneiro 

de limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 4 (Quatro) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de ação 

educativa, para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

Desta forma também se adequam os lugares previstos no Mapa de Pessoal, por tempo 

indeterminado, ao numero de lugares que vêm sendo desenvolvidos ao abrigo de contratos de 

trabalho a termo certo. 

2 – Nos termos do artigo 37.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD 

[regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016]), quando 
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o tratamento de dados for efetuado por uma autoridade ou um organismo público esta deve 

designar um Encarregado de Proteção de Dados (EPD).  

O EPD, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 37.º do RGPD, deve ser designado 

com base nas suas qualidades profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos 

especializados no domínio do direito e das práticas de proteção de dados. Ao EPD cabe, nos 

termos do artigo 39.º do RGPD, entre outras funções, controlar a conformidade do responsável do 

tratamento com o RGPD, informar e aconselhar o responsável pelo tratamento dos dados bem 

como os seus trabalhadores das suas obrigações nos termos do Regulamento, prestar 

aconselhamento sobre a necessidade de avaliações de impacto e cooperar com a autoridade de 

controlo. 

Em face da recente entrada em vigor do referido Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

importa dotar o mapa de Pessoal do Município de Serpa da previsão do lugar necessário ao 

recrutamento de técnico habilitado ao preenchimento das funções de Encarregado de Proteção de 

Dados (EPD). 

3 – 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: 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a tempo 

indeterminado 

Justificações 

Assistente 

operacional 

Cantoneiro de 

Limpeza 

(+) 8 Necessidade permanente de ter mais profissionais desta área 

nesta Divisão para dar resposta às questões da limpeza, dada 

a dimensão das áreas a limpar, considerando a criação de 

novas zonas habitacionais, bem como o crescimento da 

cidade e ainda o nível de exigência e qualidade que se 

pretende imprimir no serviço da Limpeza Urbana. 

Assistente 

operacional 

Ação 

educativa 

(+) 4 Necessidade permanente de ter mais operacionais de ação 

educativa para garantir o regular funcionamento dos 

estabelecimentos escolares envolvidos, decorrente dos 

Protocolos de apoio à família, assinados com o Ministério da 

Educação, para prolongamento de horário das escolas do 

pré-escolar e fornecimento de refeições e ainda apoio em sala 

de aula, designadamente, no âmbito da animação 

socioeducativa, de acompanhamento das crianças nas 

atividades educativas e/ou lúdicas; vigilância das crianças na 

sala de aula, recreio e refeitório; zelar pela limpeza, 

conservação e boa utilização das instalações abrangidas, 

bem como do material e equipamento didático necessário ao 

desenvolvimento educativo. 

Importa ainda referir que não existem outros recursos na 

autarquia com o perfil adequado e as competências 
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necessárias para desempenhar aquelas funções, a título 

permanente, por recurso a mobilidade. 

Técnico 

Superior 

Direito – 

Encarregado 

de proteção de 

dados 

 

 

Necessidade permanente de contratar um técnico com 

habilitações, formação e/ou experiência adequadas ao 

cumprimento das funções de Encarregado de Proteção de 

Dados, conforme prescrito pelo Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016) 

 

Os encargos resultantes da criação dos referidos postos de trabalho, encontram-se devidamente 

suportados no Orçamento Municipal para 2018, conforme informação emitida pela Unidade de Gestão 

Financeira, documento interno nº 5038. 

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.» 

 

CONTEÚDOS FUNCIONAIS DO MAPA DE PESSOAL DE 2018 (ANEXO I) 

3ª ALTERAÇÃO 

TECNICO SUPERIOR 

 Direito – Encarregado de 

Proteção de Dados 

Informa e aconselha o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, bem como os 

trabalhadores que tratem os dados, a respeito das suas obrigações nos termos do RGPD e de 

outras disposições de proteção de dados da União ou dos Estados-Membros; Controla a 

conformidade com o RGPD, com outras disposições de proteção de dados da União ou dos 

Estados-Membros e com as políticas do responsável pelo tratamento ou do subcontratante relativas 

à proteção de dados pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a sensibilização e 

formação do pessoal implicado nas operações de tratamento de dados, e as auditorias 

correspondentes; Presta aconselhamento, quando tal lhe for solicitado, no que respeita à avaliação 

de impacto sobre a proteção de dados e controla a sua realização nos termos do artigo 35º do 

RGPD; Coopera com a autoridade de controlo; Estabelece o ponto de contacto para a autoridade 

de controlo sobre questões relacionadas com o tratamento, incluindo a consulta prévia a que se 

refere o artigo 36º do RGPD e consulta, sendo caso disso, esta autoridade sobre qualquer outro 

assunto. 

 

 Deliberação  

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

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, 

do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado, por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a terceira 
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alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, de acordo com os documentos que se anexam à presente 

ata, dela fazendo parte integrante.» --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Manuel Baiôa e disse que, em relação aos novos funcionários, de ação 

educativa e assistentes operacionais de cantoneiro, parece que, de acordo com as novas 

atribuições que a Câmara vai ter, que se justificam estas contratações, mas em relação à 

contratação de um funcionário para a questão da proteção de dados, levanta algumas dúvidas. 

Por um lado, só por si, esta função não justificaria a contratação de um novo funcionário, dado 

que, noutras organizações maiores, não foi necessário contratar novos funcionários para executar 

esta tarefa e também lhes coloca algumas dúvidas, se será a pessoa ligada ao direito, a mais 

indicada ou poderia ser, por exemplo, um engenheiro informático e talvez dentro da Câmara 

existisse alguém para desempenhar essas funções. Colocam algumas reservas, irão estar atentos 

a esta situação e consideram que poderá ser um desperdício de recursos estar a contratar uma 

pessoa só para uma função muito limitada. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para dizer que se verifica que existe um aumento significativo 

nalgumas rubricas, questionando se isso tem a ver com os acordos celebrados e em relação à 

contratação do engenheiro agropecuário, solicita esclarecimentos no sentido de saber quais os 

motivos que justificam essa contratação, tal como em relação ao engenheiro químico.  

 

Na sequência desta intervenção, o Sr. Presidente da Mesa alertou para o facto de que, o assunto 

que está em apreciação, neste momento, é a proposta de alteração ao mapa de pessoal e as 

questões colocadas pelo Sr. Madeira referem-se a assunto que esteve em discussão noutra 

sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, normalmente, as propostas que são efetuadas têm a ver 

com pedidos e sugestões por parte dos chefes de divisão, não é o Executivo, por livre vontade 

que decide sobre as contratações, elas surgem para fazer face às necessidades que são 

colocadas. Há de facto entidades que decidiram não ter ninguém afeto a este assunto da proteção 

de dados, mas a nível da CIMBAL foi solicitado um orçamento conjunto para os 13 municípios 

para a prestação deste serviço por parte de uma empresa e o valor foi assustador, na ordem de 

quase um milhão de euros e por isso, cada município entendeu que deveria fazer o trabalho 

individualmente e criar um grupo de trabalho, reunindo periodicamente para analisar a evolução 

do trabalho feito em cada câmara. A pessoa em questão ficará quase 100% afeto a este assunto, 

tendo sido proposto pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, a contratação de uma pessoa para essa área.  

Relativamente às outras questões colocadas diz que não tem a ver com os acordos celebrados, 

decorre de uma necessidade, a Câmara está a tentar resolver algumas situações de pessoas que 

se encontram a termo certo, pois nalgumas situações verifica-se a necessidade de ter essas 
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pessoas a tempo inteiro, e é o que se verifica com os auxiliares de ação educativa, em que se 

colocam 14 pessoas a tempo indeterminado, para substituir as que temos a termo certo. 

Em relação aos cantoneiros de limpeza, substituímos 15 pessoas a contrato, para 18 a tempo 

indeterminado.  

Em relação às outras questões colocadas que decorrem da anterior alteração ao mapa de pessoal, 

diz que a necessidade de ter um engenheiro agropecuário tem a ver com o funcionamento do 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, e tem muito peso a questão da 

agricultura e da pecuária, por isso entendeu-se que deveremos ter no município, uma pessoa com 

essa formação, que contate e faça a ligação com as empresas. 

Sobre o engenheiro na área da química, tem a ver com as análises da água e é por isso que essa 

pessoa está cedida às Águas do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Nos termos da alínea o), n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 

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

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções do PS e PPD-PSD/CDS-PP e os votos 

a favor da CDU, aprovar a terceira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018. ------------------------ 

 
 

3.6. ACORDOS DE EXECUÇÃO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA NAS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA E CONTRATOS 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA NAS JUNTAS E 

UNIÕES DE FREGUESIA 

O Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

determina, no seu artigo 132º, n.º 1, a delegação legal de competências nas juntas de freguesia. 

Os acordos de execução, previstos no artigo 133º, do citado diploma, visam a promoção da coesão 

territorial do Concelho, o reforço da solidariedade interautarquias, a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população, a racionalização dos recursos disponíveis, a promoção da 

desconcentração administrativa, o reforço da relação de proximidade com os 

munícipes/fregueses, e uma maior celeridade, economia e eficiência das decisões administrativas.  

Tais acordos, nos termos da citada Lei, devem prever expressamente os recursos humanos, 

patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas, e 

são aprovados pela Assembleia Municipal e pela Assembleia de Freguesia, mediante proposta 

prévia, respetivamente, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.  

 

Os contratos de delegação de competências e os acordos de execução para a concretização da 

delegação legal de competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de Freguesia do 

Concelho, foram distribuídos por todos os eleitos e constam de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, bem como o quadro resumo das verbas a transferir para as Juntas de 

Freguesia. 
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Analisado o assunto, em reunião realizada no dia 18 do corrente mês de junho, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, aprovar os contratos de delegação de competências e os acordos de 

execução para a concretização da delegação legal de competências da Câmara Municipal de 

Serpa nas Juntas de Freguesia do Concelho, bem como as respetivas verbas e de acordo com o 

estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitar a respetiva 

autorização da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Nos termos do art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os contratos de delegação de 

competências e os acordos de execução para a concretização da delegação legal de 

competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de Freguesia do Concelho, bem 

como as respetivas verbas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Designação de 
representantes 

 Aquisição de gás propano para a piscina de Serpa – Repartição de encargos  

 Segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

 Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

 Acordos de Execução para a Concretização da Delegação de Competências da Câmara 

Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia e Contratos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas e Uniões de Freguesia 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20H50 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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