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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 13 DE 

SETEMBRO DE 2018 

 

Aos treze dias do mês de setembro 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 

Maria José carvalho Godinho Mariano, em substituição de 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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António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pias 

Maria Manuela Martins Valente, 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. Vice-Presidente Carlos Alberto Bule Martins 

Alves e participaram também os Senhores Vereadores 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 3/2018 
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 4/2018 
3.2. Procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes – Proposta de designação do 

Júri 
3.3. 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 
3.4. Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais  
 

 
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 

JOSÉ MIGUEL BRAGA, por motivos 
profissionais 

Substituído por Ana Sofia dos Santos  

DANIEL VEIGA (não indicou motivo da falta) Substituído por Maria José Mariano 
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Neste período de antes da ordem do dia, interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para 

dar conhecimento dos convites que a Assembleia recebeu: 

 

 Prémio Internacional Terras Sem Sombra, em Sines, no dia 7 de julho; 

 Feira do Enchido e do Presunto, em Vila Nova de S.Bento, na qual participou; 

 FATOR – Festival da Artes e dos Ofícios da Raia, em Vila Verde de Ficalho; 

 Reabertura do Jardim Municipal de Serpa, em que participou; 

 Feira Histórica de Serpa e reabertura da Torre do Relógio, em que participou e também 

nas palestras que se realizaram nesse fim de semana. ----------------------------------------- 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 3/2018 

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 3, respeitante à sessão 

realizada no dia 29 de junho, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi aprovada, 

com as abstenções dos eleitos que não participaram na sessão. ------------------------------------------ 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

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

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

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

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

CIMBAL Nota de Imprensa – Sessão de trabalho dos 
autarcas do Baixo Alentejo com o Sr. 
Secretário de Estado das Autarquias Locais 

 
2018.06.28 

Grupo Parlamentar do PCP Eletrificação da linha do Alentejo 2018.07.09 

CIMBAL Nota de Imprensa – Tomada de posição 
pública  

2018.07.07 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto de resolução – Medidas para 
promover a qualidade das refeições 
escolares 

2018.07.17 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto Lei – PEV – Agendados para 
discussão em plenário no dia 18 de julho 

2018.07.17 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de ei n.º 1763/XIII – 
Pelo cumprimento do plano rodoviário 
nacional e pela conclusão do IP8 nos 
distritos de Setúbal e beja 

2018.07.16 
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Grupo Parlamentar do PCP Debate TVDE – Veto PR  2018.07.16 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto de Lei n.º 961/XII/3.ª (PEV) 2018.07.24 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto de Resolução – Pela necessidade de 
recuperar a profissão de guarda-rios  

2018.07.24 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Projeto de Lei n.º 961/XIII/3.ª – Determina a 
não repercussão sobre os utentes das taxas 
municipais de direitos de passagem e de 
ocupação de subsolo 

 
2018.07.24 

Grupo Parlamentar do PCP Aprovação dos projetos de resolução n.º 
1677/XIII que propõe medidas para que se 
iniciem os procedimentos para a 
remodelação e ampliação  

 
2018.07.25 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da pergunta sobre adenda ao 
acordo de cooperação entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Serpa e o Estado  

 
2018.07.25 

Câmara Municipal de Serpa  Informação sobre nova estrutura orgânica 2018.08.16 

Grupo Parlamentar do PCP Eletrificação da linha do Alentejo 2018.08.20 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Carência de enfermeiros no Alentejo 2018.08.22 

CIMBAL Nota de imprensa – Sessão de trabalho com 
os municípios, com o objetivo de efetuar o 
ponto da situação sobre a aplicação do 
financiamento do Portugal 2020 

 
2018.08.27 

 

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 18 e 27 de junho, 11 e 25 de julho, 8 e 22 de agosto, do 

corrente ano, 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. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por intervir o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para referir que se encontra 

presente na sessão o Sr. José Damião Felix, Presidente da Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e uma das razões da sua presença no público tem 

a ver com um assunto, sobre o qual foi abordado pelo Sr. Felix, no sentido de se elaborar um 

regulamento de aparcamento de gado. No concelho de Serpa, Pias é a única freguesia que tem 

este tipo de regulamento e depois de ter verificado o assunto com o jurista da Câmara Municipal, 

verificou-se que se trata de uma competência exclusiva das Assembleias de Freguesias e não da 

Assembleia Municipal. Nesse sentido, falou com o Presidente da Assembleia de Freguesia de 
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Serpa e posteriormente falou com todos os Presidentes de Junta de Freguesia do concelho, para 

saber da sua disponibilidade em participar na elaboração de um regulamento para as suas 

freguesias, mas que se pretende que seja uniforme para todo o concelho e todos mostraram 

disponibilidade para isso, pelo que, uma das razões da presença do Sr. José Damião, será para 

articularem e estabelecerem a forma como todos irão trabalhar.  

Embora não sendo uma competência da Assembleia Municipal, se entenderem que, de alguma 

maneira, este Órgão pode colaborar, aguarda-se o contato.  

 

Refere ainda que, na última sessão da Assembleia Municipal, procedeu-se à eleição de dois 

representantes para a CPCJ de Serpa, uma designação intercalar para os dois elementos que 

tinham terminado o período limite de mandatos. Houve uma lista da CDU e uma lista do PS, tendo 

vencido a lista da CDU. Por um dos eleitos do PS, o Sr. Manuel Baiôa, foi colocada a questão no 

sentido de se aplicar o método Hondt na designação destes elementos.  

Verificada a legislação e depois de tentar junto de outras Assembleias Municipais, através da 

pesquisa de atas disponíveis na Internet, diz que é sua convicção e da sua bancada, de que não 

é de aplicar o método de Hondt. 

Nestes termos, considera que estão efetivamente designados os dois membros que constavam 

da lista da CDU, mas claro que o Partido Socialista tem à disposição todos os meios que quiser 

utilizar, se não concordar com isto.  

Refere ainda que na Assembleia Municipal de Moura, foram eleitos para a CPCJ, quatro pessoas, 

numa lista exclusiva do PS, sem qualquer participação de outras forças partidárias. 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Baiôa que começou por dizer que também esteve a fazer uma breve 

investigação sobre este assunto e de facto a lei não diz qual o método que deve ser usado, deixa 

isso à consideração da Assembleia, pelo que, deveria ser este órgão a decidir. Possivelmente, em 

termos procedimentais, dever-se-ia ter utilizado o método de Hondt, embora o resultado fosse o 

mesmo. Independentemente de, nesta ou naquela Câmara, se usar este ou aquele método, o 

método de Hondt não aparece nos regimes democráticos por acaso, aparece porque é um método 

que permite que a maioria, dê oportunidade à minoria. O método que a CDU usou neste caso para 

a eleição para a CPCJ, é um método em que a maioria fica com os lugares todos. É o método que 

foi utilizado nalguns regimes antidemocráticos, como por exemplo, no Estado Novo, em que, com 

mais um voto metiam todos os deputados. 

O método de Hondt quando aparece nos regimes democráticos, é para valorizar a minoria, por 

isso, consideram que não foi o método que deveria ter sido utilizado, porque dessa forma a maioria 

fica com tudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre o assunto, o Sr. Noel Farinho disse que lhe custa a crer que se tenha feito uma eleição, 

excluindo as forças partidárias aqui presentes, nomeadamente quando se trata de uma comissão 

deste assunto tão específico, como é a proteção de crianças e jovens. Considera um retrocesso 

naquilo que era o relacionamento institucional e uma politização desnecessária de um órgão que, 

em tudo, não deve ser politico. É um mau exemplo que a Assembleia dá à sociedade civil, em 
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relação ao efeito necessário pedagógico que esta Assembleia deve ter como exemplo do que é a 

democracia e este foi o pior dos exemplos. Existe também uma incoerência grande por parte da 

CDU, porque tempos houve em que a CDU convidava para listas únicas, pessoas do PS e de 

outras forças politicas, as coisas eram faladas, havia diálogo aberto, franco, que parece que se 

esgotou e por muito que o presidente da Assembleia se retrate ou fundamente com base noutros 

concelhos, mas sem desvalorizar esses exemplos, devermos lembrar que estamos em Serpa. 

Termina, manifestando o seu grande desagrado sobre aquilo que se passou e a forma como se 

passou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Srª. Maria José Mariano, começando por dizer que, se fizermos um passeio pelas 

zonas rurais, pelo campo, teremos muita dificuldade em nos orientarmos, pois falta muita 

sinalética, em especial nas interseções, dos caminhos rurais e das estradas municipais e os 

poucos sinais que existem estão muito danificados. Pergunta se a autarquia tem algum plano de 

intervenção para esta área, pois é uma dificuldade, quer para os residentes, quer para os turistas.  

Relativamente à realização de eventos de natureza cultural, desportiva e outros, refere a situação 

em que ficam os recintos depois desses eventos, cheios de copos e pratos de plástico, 

guardanapos, resíduos de toda a qualidade e por isso pergunta se existe algum plano de 

intervenção, pedagógico, de controlo deste tipo de situações ou até mesmo de moralização. 

 

O Sr. José Monteiro questionou em que situação se encontra o processo da antena da rádio 

Guadalupe que está instalada no Alto de S.Gens, problema para o qual já tinha alertado, há mais 

de um ano, e que também já foi abordado pelos vereadores do PS em reuniões da Câmara 

Municipal. Solicita ainda que, caso a Mesa concorde e quando fosse oportuno, que seja dada a 

palavra ao Presidente da Assembleia de Freguesia de Serpa, para que ele pudesse falar do 

assunto de apascentamento de gado, porque é de interesse para o concelho e como tem sido um 

assunto muito falado pela CDU na Assembleia de Freguesia, seria de todo o interesse que se 

chegasse a acordo para a elaboração desse regulamento. --------------------------------------------------- 

 

Sobre esta última questão, o Sr. Presidente da Mesa respondeu que o Sr. José Damião já fez a 

sua inscrição para uso da palavra, no período de intervenção do público. ------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vice-Presidente da Câmara, que começou por responder à 

intervenção da Sr.ª Maria José Mariano e sobre a sinalética, diz que essa é também uma 

preocupação da Câmara. Existe uma candidatura efetuada, quer para a sinalética da cidade, quer 

para outras zonas e já estão a ser colocados, nomeadamente naquelas estradas que foram 

requalificadas. Em relação aos eventos, é um problema que a Câmara também tem constatado, 

porque as pessoas não têm a preocupação de usar os baldes do lixo, e a Câmara tem algumas 

ações pedagógicas, mas não é fácil levar à mudança de atitude por parte das pessoas e a Câmara 

tem sempre a preocupação de proceder à limpeza dos espaços, logo após a realização dos 

eventos.  
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Sobre a questão abordada pelo Sr. José Monteiro, relativamente à antena da Rádio Guadalupe, 

diz que a Câmara entrou logo em contato com o proprietário do terreno onde se encontra instalada 

a antena e com a pessoa que era na altura presidente da Rádio Guadalupe e dos ofícios enviados 

já foi dado conhecimento aos eleitos e neste momento, aguardamos que as pessoas se 

pronunciem sobre os ofícios enviados, para que se possam tomar medidas.  

 

Voltou a intervir o Sr. José Monteiro, para dizer que a União de Freguesias está disponível para 

colaborar na retirada da antena e se for preciso custear essas despesas, diz que a Junta está 

disponível para pagar, mas para isso têm que estar mandatados pela Câmara Municipal ou pela 

Proteção Civil para que possam notificar os proprietários e deixa o seu compromisso de que dentro 

de três meses o assunto ficaria resolvido. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que não se trata de a União de Freguesia substituir a Câmara, 

pois a Câmara está a tratar do assunto e também tem interesse em resolver esse problema, mas 

trata-se de uma questão jurídica, tem que se cumprir o procedimento legal e aguardar pela 

resposta, pois a carta seguiu registada com aviso de receção e decorrido o prazo, se não houver 

resposta, o Gabinete de Assessoria Jurídica prossegue com os procedimentos legais para que 

seja retirada a antena. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Batista para abordar o assunto de um olival que se encontra junto à Escola 

Básica Integrada de Serpa, onde nos últimos tempos tem vindo a tornar-se um parqueamento de 

etnia cigana e cada vez há mais lixo acumulado naquele espaço. Uma vez que está a iniciar o 

período escolar, e sendo um terreno adjacente à escola, questionam sobre a possibilidade de a 

autarquia notificar o proprietário do terreno, pois para além de ser um crime ambiental, poderá ser 

também um perigo para as crianças. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou em seguida da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para responder ao 

Sr.Manuel Baiôa e Sr. Noel Farinho, dizendo que lamenta muito, mas a nomenclatura foi do Sr. 

Baiôa, que considere a não utilização do método de Hondt como um assunto relacionado com as 

ditaduras. O que nós fizemos em Serpa foi uma designação intercalar dos membros da CPCJ e 

no final deste ano serão designados os restantes dois membros que ainda não terminaram o 

mandato e até chegar a essa altura, não sabemos qual será a posição da CDU, se vai ou não 

convidar as outras forças partidárias ou se vai propor dois elementos da sua confiança.  

Diz ainda que, ultimamente, tem-se congratulado com a atividade do Partido Socialista tem vindo 

a manter publicamente, porque, para quem desempenha o poder, é sempre bom ter uma oposição 

forte, ativa, que esteja atenta aos problemas, porque isso obriga-nos a nós, a estarmos mais 

atentos, sermos mais assertivos e quem lucra com isso, no final, são as populações.  

Por outro lado, tem constatado que ao longo deste ano, sempre que o PS tem colocado questões, 

tem suscitado dúvidas, tem havido uma resposta pronta, por parte do Executivo, ou de imediato, 

sempre que possível, ou mais tarde, por escrito, respostas que depois são encaminhadas para 

todos os eleitos.  
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Sabemos que há coisas que se delegam, como as competências, mas as responsabilidades não 

se delegam, são de quem as tem e ainda há poucos dias comentava o “post” do seu amigo Paulo 

Arsénio, Presidente da Câmara de Beja, sobre a questão da CP, em que lhe disse que ele deveria 

era criticar o Governo, pela falta de investimento nas vias, nas acessibilidades, porque a 

responsabilidade é do poder politico. Por isso, a responsabilidade do que é feito e do que não é 

feito, ou do que é mal feito aqui em Serpa, como o Executivo é da CDU, é culpa da CDU e tem 

isto a ver com a publicação do Partido Socialista, intitulada “A culpa é sempre dos outros”, mas 

não, a culpa do que é feito, ou que não se fez, que é correto ou incorreto, é da CDU, a 

responsabilidade é sempre da CDU. O que lamenta é que o PS tenha utilizado uma postura 

demagógica e populista para dizer aquilo que disse. O PS que tem a informação toda sempre 

disponível, o PS que, quando pede informação sobre o estado das obras, é-lhe prestada 

prontamente e o Partido Socialista naquela publicação, o que faz é lançar uma série de 

comentários, quando podia ter obtido a informação concreta da situação e achando que era de 

criticar, criticava, pois não está a tentar colocar em causa o direito à critica, que o PS tem de criticar 

as posições da CDU e as obras da CDU, o que critica é a forma como foi feito. ----------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vice-Presidente da Câmara que disse que, ao ver o Facebook, por vezes fica 

indignado quando vê comentários de colegas do Executivo e neste caso, quando dispõem da 

informação a tempo e horas. Considera que as pessoas devem ser sérias naquilo que dizem e 

parte do pressuposto que as pessoas que trabalham neste Executivo são sérias e tem todo o 

respeito por elas, mas quando se diz que a piscina de Vila Nova de S.Bento foi uma promessa e 

que não foi feita, deve-se ter em conta que desde 2009, nos programas eleitorais da CDU, que 

não consta a piscina de V.N.S.Bento. Houve reuniões com a Junta de Freguesia, no sentido de se 

saber o que queriam que se fizesse, se era a piscina ou o pavilhão de desportos e até houve uma 

auscultação à população e optou-se pelo pavilhão, embora a sua construção não fosse uma 

competência da Câmara, era do Poder Central, mas se não fosse a Câmara a construi-lo, até hoje 

ainda não existia.  

Quando se diz que a ciclovia da Azenha da Ordem ficou por fazer, é preciso saber todo o processo 

que decorreu com a SAGRI, pois o Sr. Columbano tinha acordos com a Câmara e em fevereiro de 

2010 fez uma proposta à Câmara para venda dos terrenos por 64.000 euros, a Câmara aceitou a 

proposta e na altura da escritura o Sr. Columbano recusou-se a avançar com o assunto e o negócio 

ficou sem efeito, por isso, a culpa de não se ter avançado mais com a ciclovia não é com certeza 

da Câmara. 

Sobre os passadiços do Pulo do Lobo, a informação sobre este processo tem sido prestada, ao 

pormenor, pelo Sr. Presidente em reuniões da Câmara. Nos dias 7 de fevereiro, 24 de fevereiro, 

4 de abril, 27 de junho, e 25 de julho foram prestados esclarecimentos sobre o assunto e nesta 

última reunião, o Sr. Presidente informou o seguinte: «(…) quanto aos passadiços do Pulo do Lobo 

informa que a candidatura que os proprietários fizeram já foi aprovada, tendo a Câmara solicitado 

já uma reunião para prosseguimento deste assunto» 

Poderá haver atrasos, mas o assunto está a ser tratado pela Câmara e com honestidade. 
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Sobre o comentário do PS de que as obras da escola primária de Brinches começaram em 2017 

e ainda não terminaram, diz que todos conhecem bem o empreiteiro daquela obra e quando se 

diz que devemos ajudar os empreiteiros, os empresários do concelho, a Câmara adjudicou a obra 

a um empreiteiro do concelho e ele não tem cumprido os prazos e já pediu duas prorrogações. O 

Sr. Presidente teve que reunir com os pais para explicar a situação e reuniu mais do que uma vez 

com o empreiteiro para solicitar que fossem cumpridos os prazos. 

 Hoje, a obra já está concluída, mas porque os técnicos da Autarquia há três meses que insistem 

junto do empreiteiro para a conclusão dessa obra. 

Sobre as ETAR’s de A-do-Pinto e Vales Mortos, o assunto tem sido discutido várias vezes em 

reuniões do Executivo e têm sido prestadas informações com regularidade sobre o 

prosseguimento do assunto. A ETAR de Vales Mortos já está em funcionamento, mas é dito na 

publicação do Facebook que ainda não está pronta.  

Diz ainda que nunca a CDU prestou tanta informação atempadamente, como no anterior e no atual 

mandato e custa-lhe ver determinadas publicações do PS, quando todos os eleitos estão juntos 

quinzenalmente nas reuniões do Executivo e obtêm as informações que solicitam. ------------------- 

 

Usou em seguida da palavra o Sr. Carlos Carvalho para colocar uma questão à Câmara Municipal, 

no que diz respeito a um edifício sito na Rua das Portas de Beja, que faz esquina com a Rua do 

Prior em Serpa, que está em avançado estado de degradação e parece-lhe existir um grande risco 

de desmoronamento deste mesmo edifício, com os naturais perigos para a via pública. Questiona 

em que medida e quando os serviços do Município poderão intervir, se for possível, no que resta 

do imóvel e aproveita para lembrar que seria bonito, uma vez que existe uma grande aposta do 

município e as pessoas estão mobilizadas para as questões de defesa do património, seria 

simpático que uma das portas de acesso emblemático à Praça da República, não tivesse um 

edifício neste estado de degradação. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Duarte Lobo disse que tem colaborado com o grupo de revitalização do centro histórico, que 

tem vindo a realizar algum trabalho em colaboração com a Câmara e informa que vão realizar um 

jantar amanhã na Praça da República e, em nome desse grupo, agradece à autarquia toda a 

disponibilidade na parte logística, incluindo a montagem das mesas.  

Diz ainda que há um grupo de pessoas preocupadas com as dinâmicas do centro histórico, que 

têm diferentes opiniões, mas têm dialogado e têm chegado a alguns consensos e mais uma vez 

agradece à Câmara toda a colaboração prestada.  

Diz ainda que tem visto com alguma preocupação, alguns atos de vandalismo na cidade, quer em 

propriedade privada, quer pública e tanto quanto sabe, já tem havido algumas queixas na GNR, 

que foram encaminhadas para o Ministério Público e arquivadas e pergunta ao Presidente da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e à Câmara Municipal, se têm 

conhecimento desses factos e se existem algumas ações a decorrer para resolver ou minorar esse 

problema, embora todos saibamos os problemas de segurança que existem no nosso concelho, 

pois há cada vez menos efetivos da GNR. ------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Vice-Presidente da Câmara começou por responder à questão sobre o edifício da Rua das 

Portas de Beja, dizendo que esse é um dos muitos casos que a autarquia tem no concelho. Esse 

referido prédio teve uma vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, tendo 

os proprietários sido notificados para a execução das obras constantes do auto de vistoria, no 

prazo de noventa dias.  

São cerca de uma centena de situações no concelho e não é fácil a Câmara tomar a posse 

administrativa e executar as obras, pois são na maioria dos casos, obras de grande envergadura, 

não tendo a câmara suporte financeiro para todas essas obras. Procede-se de acordo com o 

estipulado na lei, realizando a vistoria, notificando os proprietários e após o término dos prazos, 

contactam-se novamente os proprietários e só depois poderá prosseguir-se para uma eventual 

posse administrativa. A autarquia tem avançado para a posse administrativa de algumas obras de 

menor envergadura, como foi recentemente o caso de um edifício na Rua dos Quarteis, em Serpa 

e na Rua dos Baloucos, também em Serpa, e está neste momento a ser feita uma dessas obras 

em todas as freguesias  

Em relação à questão de segurança, não apenas em Serpa, mas em todo o concelho, é também 

uma preocupação da autarquia. No principio do mês de agosto decorreu uma reunião com o novo 

Comandante da GNR e a Câmara apresentou a proposta de se realizar uma reunião mensal para 

se analisar as situações que vão ocorrendo no concelho e a autarquia já tem comunicado à GNR 

muitos desses atos de vandalismo (sinais partidos, contentores queimados, entre outras). E para 

este mês de setembro já está agendada nova reunião para analisar as situações que têm vindo a 

ocorrer.  

Em relação à situação exposta sobre a etnia cigana, refere que se trata de um problema que 

acontece noutras freguesias do concelho, pois eles acampam, os proprietários veem à Câmara 

queixar-se, nós pedimos a intervenção da GNR, mas muitas vezes, quando chegam a esses 

terrenos já só lá está o lixo que deixaram e algumas vezes já a Câmara tem sido multada pela 

CCDRA, devido à existência desses dejetos e entulhos colocados junto às vias.  

No caso em concreto, a Câmara já fez alguns ofícios para o proprietário do terreno, mas prevê-se 

que a situação se resolva, dado que brevemente será construído um loteamento nesse mesmo 

terreno, no entanto, a Câmara já alertou a GNR para essa situação. -------------------------------------- 

 

Usou da palavra em seguida o Sr. Manuel Baiôa para dizer que, dentro dos vários métodos de 

eleição que existem, há uns que são considerados mais democráticos que outros, é um facto 

assente na ciência politica e aquilo que disse também é um facto, de que o método usado no 

Estado Novo, foi o mesmo que se usou nesta Assembleia para escolha dos representantes para 

a CPCJ, é um método de que, quem temais um voto fica com tudo e os outros ficam com zero. Diz 

ainda que houve outras assembleias municipais no País que usaram o método de Hondt na eleição 

dos representantes para a CPCJ e poder-se-ia também ter utilizado nesta Assembleia, mas foi 

uma opção, legal, mas não a mais democrática e não a mais amiga da oposição. E para que fique 

clara esta posição, solicita que seja anexada à presente ata, cópia de uma ata da Assembleia 
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Municipal de Trancoso, em que foi utilizado o método de Hondt, pelo que também poderia ser 

usado na nossa Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Noel Farinho disse ainda que tem dificuldade em pegar no tema do Facebook, mas ainda 

assim, salvem-se as palavras do Presidente da Assembleia, quando diz que uma governação é 

tanto melhor, quando uma oposição é mais forte e mais exigente e é nesse sentido que o PS faz 

oposição, no sentido coletivo da “coisa pública”, pressionando a força dominante que as pessoas 

elegeram, no sentido de fazer mais e melhor. Não percebe a forma truculenta como o Vice-

Presidente colocou as questões, quando o que se trata é de cumprir o preceito mais elementar da 

democracia, que é confrontar o poder com algumas fragilidades evidentes e é um indicador de que 

estão a trabalhar no bom caminho.  

Em relação ao “post” diz ainda que existe uma tradição da CDU de colocar as culpas nos outros, 

quando as coisas correm menos bem, sejam de grande monta ou coisas menores, 

responsabilizam terceiros por assunto que também são da CDU. Mas se o Presidente da 

Assembleia assumiu que há uma mudança de postura e um assumir de responsabilidades, 

associa-se a ele e como munícipe e deputado municipal, deve dizer que esse é o caminho, as 

pessoas e as entidades assumirem as responsabilidades que lhes cabem. 

Sobre a recusa de uma proposta que tinha sido feita pelo PS, sobre o orçamento participativo, tal 

como no assunto da CPCJ verifica alguma incoerência. Há mandatos em que o PS apresenta a 

proposta e ela é aceite, mas a forma como a CDU faz o orçamento participativo, não é exatamente 

o que o PS tem proposto, mas jamais esperaria que a CDU recusasse mais uma oportunidade de 

dar a palavra às pessoas, onde elas pudessem expor os seus problemas, para além dos períodos 

de intervenção do publico durante as reuniões. Não se pretendia que as grandes opções 

orçamentais da Câmara fossem escolhidas pelas pessoas, pois elas são da responsabilidade de 

quem dirige, o que se pretendia era encontrar uma verba e reforça hoje a proposta, que seja das 

pessoas e para as pessoas em cada freguesia, um montante, mais ou menos significativo e que 

as pessoas possam definir democraticamente, em conjunto com os eleitos, sobre o uso dessa 

verba. Trata-se de se envolver as pessoas nas pequenas decisões e que para as pessoas é muito 

importante, por isso, considera que se perdeu uma oportunidade de aumentar o alcance do poder 

local democrático, como a CDU tanto fala.  

Diz ainda que, neste mandato em particular, a oposição tem recebido alguns convites para 

inauguração, fora de tempo ou não tem recebido. Considera que este assunto merece uma critica 

construtiva, para já, no sentido de sensibilizar os eleitos da CDU de que há munícipes que votaram 

noutras forças politicas e que se veem nela representados e quando os eleitos não estão nos 

eventos, eles também não estão representados. Há também uma lei que diz claramente que os 

eleitos podem estar em qualquer atividade organizada pelo município, mas para isso, têm que 

conhecer a atividade e ser informados. Assim, deixa um pedido para que, no mínimo, sejam 

informados com 72 horas de antecedência, para que possam organizar a sua vida familiar e 

profissional. 

No que diz respeito ao jornal municipal, o Serpa Informação, faz o apelo para que haja parcimónia 

no uso da imagem dos eleitos. O jornal deveria ser um instrumento de informação isento, mas não 
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é, sobretudo em situações que os eleitos vão a uma escola e aparecem nas fotos mais eleitos do 

que crianças. Apela a que se reflita sobre esta politica editorial, que não serve os interesses de 

todos, mas apenas de alguns, se continuar como está. Por último, diz que verificou numa edição 

do jornal, que se propõe, a breve prazo, uma nova estratégia para o Musibéria. Diz que fazem 

politica a favor das pessoas, o que pretendem é que o Musibéria funcione e que sirva as pessoas 

e gostariam de saber que novo modelo de funcionamento, qual a estratégia que se prevê para 

aquela estrutura.  

Também gostariam de saber a situação atual dos Passadiços do Pulo do Lobo; a situação da 

ETAR de Vales Mortos; se está previsto iniciar a obra da ETAR de Santa Iria e ponto da situação 

da obra do mercado municipal de Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Isabel Sevinate para abordar o assunto da eleição dos representantes para 

a CPCJ, dizendo que no artigo 17.º da Lei n.º 147/99, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, 

está mencionado que, quatro pessoas designadas pela Assembleia Municipal, de entre cidadãos 

eleitores preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área 

das crianças e jovens em perigo. Por isso, considera que não basta ser Técnico Superior de 

Serviço Social, é preciso ter formação na área. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. João Santos para dizer que não encontra em concreto qualquer incorreção, ou 

falta de verdade, no “post” colocado pelo PS no Facebook, pois o que está lá escrito é factual. A 

frase “A culpa é sempre dos outros” é de alguma forma irónica, pois é uma forma de contatar com 

o público e de alguma forma, foi confirmado pela intervenção do Sr. Vice-Presidente ao ter 

justificado porque é que as obras estavam atrasadas e fora de tempo. Diz que não é uma questão 

de falta de informação e a questão é precisamente essa, é por saberem das coisas que as querem 

divulgar. Pode não ser agradável, mas é a luta politica, tal como para o PS, há muitas coisas que 

a CDU faz e que não lhes agrada, mas cada um luta com as armas que tem. 

Refere ainda que o Sr. Vereador Carlos Alves disse que há muita informação e que nunca como 

agora, a Câmara faculta toda a informação disponível, congratula-se com isso e espera que seja 

assim. No anterior mandato foi vereador durante dois anos, em regime de substituição e nessa 

altura as coisas não eram assim, havia muitas situações que o Executivo não lhes transmitia ou 

só transmitia depois de muita insistência da parte do PS e inclusivamente houve muitas coisas 

que souberam através das redes sociais e não souberam nas reuniões da Câmara, mas congratula 

a Câmara por ter mudado de atitude e neste momento, apostar numa política de partilha e 

informação atempada. 

Aborda ainda outro assunto respeitante ao orçamento participado, que considera um instrumentos 

muito importante das democracias, porque aproxima os cidadãos do poder e da comunidade, do 

local onde vivem, porque lhes é dada a possibilidade de desenvolver um projeto, para bem da sua 

comunidade e quando as pessoas trabalham em prol da comunidade, criam laços especiais e 

duradouros, ficam mais envolvidas. Num município, que anualmente, perde pessoas, não adotar 

uma medida destas, é também de alguma maneira, desperdiçar uma forma das pessoas ficarem 
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mais agarradas à sua comunidade e neste sentido, considera que é uma irresponsabilidade 

politica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vice-Presidente e em resposta ao Sr. Noel Farinho diz que, aquilo que consta no 

comunicado sobre a ETAR de Vales Mortos, não corresponde à verdade, pois a ETAR já está em 

funcionamento. Cada um faz politica da maneira que quer, mas deve-se dizer o que está correto 

e quando não têm informação atualizada, é preferível perguntarem, para que não se escreva o 

que não corresponde à verdade.  

Em relação aos convites, diz que, tal como tem sido dito pelo Presidente da Câmara em anteriores 

reuniões, os eleitos estão sempre convidados para todos os eventos da Câmara e não é 

necessário o convite formal e sobre o orçamento participativo diz que são opções e a CDU tem 

propostas diferentes, ouve as populações, marcam-se reuniões, deslocamo-nos às freguesias, 

sabe-se quais são as suas preocupações e o que elas pretendem e quando se elabora o plano de 

atividades e orçamento, é tido em conta as necessidades manifestadas.  

Sobre a questão levantada relativamente ao Musibéria, diz que o assunto irá ser apresentado em 

reunião da Câmara, sendo depois dado conhecimento à Assembleia Municipal.  

Quanto ao Serpa Informação, diz que é natural que apareçam algumas fotos dos eleitos quando 

participam nos eventos e sobre os passadiços refere que é um processo que se tem prolongado, 

porque existia uma candidatura a fundos comunitários, apresentada pelos proprietários dos 

terrenos e era necessário aguardar a resposta a essa candidatura, que só agora foi aprovada e 

segue-se agora a elaboração de um acordo, para a parte que não foi financiada, para 

prosseguimento deste processo.  

No que diz respeito ao mercado municipal, diz que a obra está a decorrer normalmente, sendo o 

prazo de execução de um ano. 

Sobre a ETAR de A-do-Pinto, diz que se fez o contrato com a EDP para o fornecimento de energia, 

na passada segunda-feira e agora aguarda-se que façam a ligação para entrar depois em 

funcionamento. Em relação à de Santa Iria, a obra será executada no próximo ano. ----------------- 

 

Interveio ainda o Sr. António Cubaixo para dizer que não concorda com a forma como o Sr. Vice-

Presidente respondeu no que diz respeito à piscina de Vila Nova de S.Bento, de que seria a piscina 

ou o pavilhão, pois a promessa da piscina tem mais de 30 anos e o pavilhão foi concluído há cerca 

de um ano. Custa-lhe ouvir o assunto sendo exposto desta forma e também lhe custa que a zona 

de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento tenha sido “tirada a ferros”. Diz que sempre 

lutou pela equidade e igualdade de oportunidades e refere que durante oito anos, solicitaram à 

Junta de Vila Nova de S.Bento informação, no sentido de saber da existência duma clausula no 

contrato, pois a piscina foi prometida, porque houve um acordo com o proprietário do terreno e 

segundo essa clausula, passados dez anos, sem que nada fosse feito, o terreno voltaria para o 

proprietário e só na última sessão em que participou como eleito na Assembleia de Freguesia, é 

que obteve a confirmação da existência dessa clausula. ----------------------------------------------------- 
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O Sr.Vice-Presidente diz que compreende a insistência do Sr. Cubaixo para a construção dessa 

piscina, mas atualmente é impossível avançar para esse tipo de obras, pelos custos envolvidos, 

pois se não for uma obra financiada, muito dificilmente qualquer município pode fazer uma obra 

desta envergadura. Diz que temos que ser realistas e nem neste momento e nem no futuro, será 

possível fazer essa obra e aliás já não consta dos planos de atividades e orçamentos desde 2009.  

 

Seguiu-se o Sr. João Batista para dizer que, a autarquia que afirma que uma piscina está 

complemente fora dos orçamentos atuais, é a mesma autarquia que, muito depois de 2009, 

defende uma praia fluvial, o que considera uma incoerência e uma falta de estratégia.  

 

Neste período de intervenção dos membros da Assembleia, usou da palavra por último, o Sr. 

Duarte Lobo para referir que em 2013, há três premissas onde se pretende basear o concelho, 

sendo um deles, o aproveitamento dos recursos endógenos e da fixação da agroindústria em 

produtos de qualidade, o turismo, baseado no património edificado e na qualidade. Desde 2013 

até 2017, com base nos dados da AT, tirando a capital de distrito, nós somos o segundo concelho 

com maior número de crescimento de sociedades comerciais e o terceiro concelho com maior 

densidade comercial e continuamos a criar empresas. Empresas com mais de10 trabalhadores 

cresceram nestes últimos três anos. Acredita que a disponibilidade, o discurso e a energia que se 

tem colocado nestes setores, tem feito com que isto aconteça. Tem que se aproveitar os recursos 

e aquilo que foi sempre apresentado, neste ciclo eleitoral, de construir um futuro, é a linha correta. 

Diz ainda que, nos últimos 40 anos, no concelho de Serpa, o PS nunca cumpriu uma promessa, 

do ponto de vista autárquico. Termina, dizendo que acredita que estamos numa linha positiva, 

numa curva ascendente, e devemos aproveitar a questão da agricultura e aquilo que é possível 

fazer neste concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Começou por intervir o Sr. Francisco Palma, residente em Serpa, para abordar dois assuntos que 

já há algum tempo tem andado a tentar resolver junto da Câmara. Um deles tem a ver com a praga 

de pombos que existe na zona sul que, para além de ser um problema de saúde pública, 

transforma aquela zona numa lixeira, devido à quantidade de dejetos. Há já alguns anos que se 

dirige ao Serviço de Atendimento ao Público para solicitar uma resolução para este problema e 

passados sete ou oito anos, o problema ainda se mantém e não tem visto da parte do município 

vontade de resolver este problema, que nos afeta a todos.  

A outra situação tem a ver com as árvores de grande porte que existem também na zona sul, na 

área junto à Caixa Agrícola. Devido ao seu porte, as folhas caiem nos telhados e entopem com 

frequência os algerozes. Já solicitou a intervenção da Câmara e uma das últimas foi para pedir 

uma intervenção com urgência e estranhamente, passados 26 dias ainda estava para despacho e 

considera ainda mais estranho que, tendo a Câmara uma equipa especialista de técnicos de 

espaços verdes e jardins, só façam cortes nas arvores, por baixo,m permitindo o seu crescimento 

e quanto mais crescem, mais prejuízo causam nos prédios em redor. Esta situação provoca, todos 
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os anos, algumas centenas de euros de prejuízo e considera que já era tempo de a autarquia 

tomar alguma iniciativa e comprometer-se com a resolução o problema. -------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Damião Félix, começando por fazer referência à ETAR de Vales Mortos, 

dizendo que, como proprietário do terreno, já esteve na ETAR e ela está a funcionar, na fase de 

testes, está quase a terminar o emissário. 

Abordou ainda o assunto do regulamento de apascentação de gado, que resulta da Lei 75/2013 e 

que obriga as Juntas de Freguesia a regular a apascentação de gado nos terrenos públicos, uma 

vez que nos terrenos privados é regulado pela Direção Regional de Agricultura e pela Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária, mediante a requisição dos proprietários.  

Refere ainda o facto de, no nosso concelho, existir o problema com a etnia cigana, devido aos 

equinos, que por vezes causam algum transtorno e torna-se necessário aplicar normas que 

regulem a apascentação de gado.  

O assunto respeitante ao regulamento foi levantado pelos eleitos da CDU, na Assembleia de 

Freguesia da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e resolveu marcar uma 

reunião com o Presidente da Assembleia Municipal, para analisar este assunto. Diz que a 

elaboração deste regulamento deve envolver todas as Assembleias de Freguesia do concelho, 

propondo que seja criada uma comissão, composta por todos os Presidentes de Assembleias de 

Freguesia, convidando para liderar esta Comissão, o Presidente da Assembleia Municipal, uma 

vez que as Juntas de Freguesia não têm serviços jurídicos que possam prestar o apoio necessário, 

sendo necessário, por isso, solicitar esse apoio à Câmara Municipal. Refere ainda que, caso as 

Juntas de Freguesia queiram fazer um regulamento, com disposições legais que permitam a 

aplicação de coimas e critérios para recolha de animais, tem que existir um conjunto de entidades 

envolvidas, como a GNR, o Veterinário Municipal e também um elemento da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Maria Morgado Gomes que começou por entregar na Mesa da Assembleia 

um documento sobre a monocultura intensiva e sobre o uso do glifosato.  

Faz referência, em seguida, à situação, para a qual já alertou várias vezes, sobre os outdoors à 

entrada da cidade, no sentido Beja/Serpa, tendo o Bloco de Esquerda procedido já à retirada do 

seu outdoor, para outro local, onde não tapa a visibilidade da cidade, mas continua no mesmo 

sitio, o outdoor do PCP. 

Aborda ainda o assunto respeitante a uma reunião que o Presidente da Câmara e o Chefe de 

Gabinete tiveram no posto de S.Marcos com os moradores daquela zona, por causa de umas 

vedações nos terrenos, que impeçam os animais de se deslocarem para a estrada. Foi prometido 

há 10 anos, em troca de parcelas de terreno cedidas para a construção da estrada de S.Marcos, 

que a Câmara iria fazer novas vedações para o gado. 

Sobre a ETAR de Vales Mortos, diz que continua com um cheiro muito intenso. 

Ainda sobre o uso do glifosato, diz que em Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento e em Ficalho, 

continuam a usar um produto que tem uma percentagem de 37% de glifosato e diz que o seu uso 

foi considerado crime pelo Tribunal Internacional de Haia em 2017.---------------------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. Vice-Presidente para, em resposta ao Sr. Francisco Palma, dizer que tem razão, 

mas o problema dos pombos não é um assunto fácil e a Câmara tem estado a tentar resolver o 

assunto, foram adquiridas algumas gaiolas e colocadas na zona sul e de inicio foram capturados 

cerca de 100 pombos, contudo, o número de capturas tem vindo a diminuir. A Câmara está 

também a analisar, com os técnicos do ambiente, a hipótese de aquisição de uma ração especifica 

para esterilização dos pombos.  

Em relação às árvores, é um problema que é necessário resolver, pois algumas estão podres. 

Fez-se recentemente uma poda na zona sul e em meados de outubro será feita outra.  

Contudo, tomou nota das questões que colocou e amanhã irá verificar o assunto com o vereador 

do respetivo pelouro.  

Sobre a questão do regulamento, colocada pelo Sr. José Damião, diz que o gabinete jurídico do 

Município estará disponível para colaborar, bastando que o Sr. Presidente da Assembleia ou os 

Presidentes de Junta de Freguesia, transmitam à Câmara o tipo de apoio que efetivamente 

precisam.  

Sobre a questão dos outdoors, lembra que o Sr. Presidente já tinha dito que irá tratar do assunto 

com as respetivas entidades, procedendo à notificação para que sejam retirados, quer o do PCP, 

quer outros que também têm que ser retirados e prevê-se que dentro de pouco tempo o assunto 

esteja resolvido. 

No que diz respeito à estrada de S.Marcos, sobre as vedações, informa que o processo já está 

em fase de adjudicação, cujo valor são cerca de 10.000 euros e dentro de pouco tempo estará 

resolvido e os proprietários irão receber um ofício da Câmara, para lhes dar conhecimento do 

prosseguimento deste processo.  

Sobre o uso do glifosato, informa que a Câmara já iniciou o procedimento para a aquisição de uma 

máquina de monda térmica ainda no corrente ano e outra no próximo ano, para apoio no trabalho 

efetuado nas freguesias. Contudo, atualmente, a Câmara já não está a utilizar o glifosato  

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia, para dizer que, relativamente à 

proposta do Sr. José Damião, para o Presidente da Assembleia Municipal integrar essa eventual 

comissão, considera que deveria ser a própria Assembleia Municipal a decidir se deveria estar 

representada nessa comissão e quem seria a pessoa mais indicada para representar este órgão.  

Relativamente à competência para aprovação do regulamento, ela é da Assembleia de Freguesia, 

por isso, considera que deveriam ser os presidentes das Assembleias de Freguesia a decidir sobre 

a necessidade de representação da Assembleia Municipal e que o assunto poderá ser decidido 

hoje ou ser agendado para a próxima sessão, conforme se considerar mais conveniente.----------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho para dizer que considera que esse assunto deveria ficar decidido 

hoje e salvo melhor opinião, cada partido representado na assembleia Municipal deveria ter 

assento nessa comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Mesa diz que concorda sobre a conveniência de ficar decidido hoje, para não 

se andar a protelar o assunto, mas trata-se de uma competência das Assembleias de Freguesia e 

a eventual participação da Assembleia partiu de um convite do Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria) e na sua opinião, tem duvidas se será necessário a 

representação de todos os partidos, dado que a competência não é da Assembleia Municipal. 

 

Interveio ainda o Sr. António Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias, para prestar um 

esclarecimento sobre este assunto, dizendo que, de acordo com a legislação, a competência para 

a elaboração dos regulamentos de apascentação de gado, é das Juntas de Freguesia, dos Órgãos 

Executivos e às Assembleias de Freguesia compete a aprovação desses regulamentos, depois de 

apresentada a proposta pelas Juntas de Freguesia.  

No caso da Junta de Freguesia de Pias, informa que existe um regulamento aprovado, desde 

dezembro de 2017, está a ser aplicado e já foram aplicadas coimas, houve cavalos retirados dos 

espaços públicos e em espaços privados, é necessário a existência de uma licença emitida pela 

Junta de Freguesia. Manifesta-se disponível para colaborar com outras Juntas de Freguesia na 

elaboração destes regulamentos, mas não concorda com a necessidade da Assembleia Municipal 

se pronunciar sobre um assunto que não é da sua direta competência.  

Relativamente à questão que tinha sido abordada pelo munícipe, sobre a aplicação de glifosato 

nas freguesias, informa que na Junta de Freguesia de Pias não é aplicado e que continuam a fazer 

a monda mecânica, com roçadoiras. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Presidente da Mesa para dizer que, face às dúvidas que estão a surgir 

sobre este assunto do regulamento e independentemente sobre a competência, sugere que se 

agende uma reunião prévia entre os Presidentes de Assembleia de Freguesia ou quem se 

considere mais aconselhável e os serviços jurídicos da Câmara Municipal, no sentido de definirem 

quem é que, obrigatoriamente, tem competência para a elaboração desses regulamentos e em 

função disso, o assunto teria depois o seu prosseguimento. Pensa que as freguesias poderiam 

começar a trabalhar no assunto e se considerarem conveniente a participação de alguém por parte 

da Assembleia Municipal, numa próxima sessão poderá o assunto ser novamente analisado, mas 

de uma forma mais concreta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra o Sr. Manuel Baioa para dizer que também considera que a competência 

para a elaboração dos regulamentos é do Executivo das Freguesias, sendo depois aprovados 

pelas Assembleias de Freguesia, por isso, considera que o prosseguimento do processo, passa 

por questionar os órgãos executivos das freguesias sobre o assunto. ------------------------------------- 
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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 4/2018 

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 4/2018, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

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

Sobre este assunto, o Sr. Noel Farinho diz que, do ponto de vista sobre aquilo que o relatório 

apresenta como documento técnico e descritivo, nada tem a referenciar, mas no seu conteúdo 

político, nomeadamente na introdução que o Sr. Presidente da Câmara faz, gostaria de a 

complementar, uma vez que se associa a algumas das questões que são citadas, mas também 

tem que se dissociar de outras.  

Sem prejuízo daquilo que tem sido um certo esquecimento do poder central, nos últimos 40 anos, 

ou mais, no interior do País, mas ainda assim, um dos maiores investimentos efetuados no País, 

desde sempre, foi o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, iniciado por um Governo do 

PS, foi corajoso, enfrentou lobbies e implementou o empreendimento.  

Sobre aquilo que é dito neste relatório, sobre a criação de emprego, diz que, quem está a alavancar 

o emprego também no Alentejo, são os investimentos públicos e por isso florescem os olivais, as 

amendoeiras, pimentos, milhos e uma série de culturas e de unidades transformadoras, também 

no nosso concelho e isso é um ponto que o relatório omite. Embora concorde com uma parte do 

relatório, diz que ele é omisso em duas situações muito concretas: uma delas é que omite qualquer 

passo que tenha sido dado, no sentido do poder central ter um novo olhar para com o interior, 

nomeadamente, o facto de se ter criado uma unidade de missão e se ter apostado numa política 

de valorização do interior. Por tempo insuficiente ou por alguma incapacidade, não se fez muito, 

mas já foram dados alguns passos.  

No que respeita à Escola Secundária de Serpa, a câmara omite que poderia ter sido parte da 

solução, foi uma opção politica, tal como fazer o Musibéria foi uma opção politica, não havia 

qualquer obrigação de o fazer.  

Em relação à delegação de competências, no último parágrafo, faz apreciações demasiados 

vagas, sobre um processo que ainda mal se iniciou e não se pode ser tão contundente com algo 

que ainda não se conhece. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr.Vice-Presidente disse que, em relação à escola secundária de Serpa, a Câmara sempre se 

mostrou disponível para fazer parte da solução e não do problema, mas até hoje, nada existe de 

concreto por parte do Governo, para a resolução do problema da escola secundária, mas a 
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Câmara não se pode substituir ao Governo, numa competência que é do poder central e cabe-lhe 

fazer a obra e a autarquia já manifestou diversas vezes, a sua disponibilidade para colaborar.  

 

3.2. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DIRIGENTES – PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO DO JÚRI 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 22 de agosto último, foi analisada a informação do Chefe 

da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, onde refere que, 

considerando que a Câmara Municipal, no exercício das suas competências e no quadro definido pela 

Assembleia Municipal, aprovou o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, 

publicado em Diário da República, II série, n.º 52 de 14 de março de 2018; 

Considerando ainda que o mesmo Regulamento prevê que as unidades orgânicas sejam chefiadas por 

dirigentes intermédios, indispensáveis para garantir o adequado cumprimento e execução das 

competências do Serviço, tendo previsto a criação das seguintes unidades: 

1- Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 2º grau; 

2- Divisão de Cultura e Património, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 2º grau; 

3- Gabinete de Ação Social e Educação, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 3º grau; 

4- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude, cuja compete a titular de cargo de 

direção intermédia de 3º grau; 

5- Unidade de Gestão Financeira, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção intermédia 

de 4º grau; 

Considerando, finalmente, que o preenchimento do cargo, através de recrutamento por procedimento 

concursal, depende de autorização da Câmara Municipal, conforme previsto nos artigos 4º e 9º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e nos termos dos artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei 

n.º 49/2012, competindo à Assembleia Municipal, designar o júri do concurso, sob proposta da Câmara 

Municipal, nos termos do artigo 13º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do artigo 24º, do Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta proposta para abertura de procedimentos concursais e 

respetivo pedido de designação dos respetivos Júris, por parte da Assembleia Municipal. 

 

Apreciado o assunto e de acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: 

a) Abertura dos procedimentos concursais para provimento, em regime de comissão de serviço 

dos cargos de Direção Intermédia de 2º grau, das seguintes unidades orgânicas: 

- Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- Divisão de Cultura e Património. 
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b) Abertura dos procedimentos concursais para provimento, em regime de comissão de serviço 

dos cargos de Direção Intermédia de 3º grau, das seguintes unidades orgânicas: 

- Gabinete de Ação Social e Educação; 

- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

 

c) Abertura do procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço do 

cargo de Direção Intermédia de 4º grau, da seguinte unidade orgânica: 

- Unidade de Gestão Financeira. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de Serpa a designação dos júris dos 

procedimentos, com a seguinte composição: 

1- Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

2- Chefe da Divisão de Cultura e Património; 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 3- Coordenador/a do Gabinete de Ação Social e Educação; 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 4- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

Presidente: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

 5- Unidade de Gestão Financeira; 

Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica; 

1º vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

2º vogal: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico. 
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 Intervenções 

O Sr. Vice-Presidente diz que este assunto surge no seguimento da aprovação da nova estrutura 

orgânica, são os cargos estipulados por lei.  

O Sr. Noel Farinho sobre este assunto, faz uma recomendação à Câmara, no sentido de verificar 

se a lei permite o convite de uma pessoa externa à instituição e se também será possível, no 

futuro, não repetir tantas vezes os nomes dos elementos o júri, para dar uma nota de transparência 

ainda maior para o exterior.  

Diz ainda que, sobre esta matéria, questionou no dia 30 de abril, qual era a estrutura orgânica do 

município e em desconformidade com o que o Sr. Presidente diz, de que responde a tempo e a 

horas, só no dia 16 de agosto obteve a resposta da Câmara, 106 dias depois da pergunta.  

O Sr. Vice-Presidente diz que a resposta foi tardia, mas a questão que o Sr. Noel colocou, decorria 

de um assunto que já tinha sido deliberado pela Assembleia Municipal e que foi publicado no Diário 

da República no dia 14 de março de 2018, a estrutura orgânica, mais de um mês antes da questão 

colocada, o que bastava fazer a consulta a esse documento.  

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que, aquilo que perguntou, foi o nome dos responsáveis das 

unidades orgânicas e na publicação do Diário da República, não consta essa informação, só a 

Câmara a poderia prestar.  

  

 Deliberação 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 
designação dos Júris dos procedimentos concursais, acima transcrita.  
 
 
3.3. 2.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS e 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 

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, em reunião realizada no dia 3 do corrente mês de 

setembro, deliberou, por maioria, com três abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 2.ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

O Sr. Noel Farinho disse que os eleitos do PS irão abster-se na votação deste assunto, numa 

perspetiva construtiva, pois não encontram nada de especialmente gravoso para que votem 

contra. 

O Sr. José Madeira refere que tem vindo a aumentar as revisões ao Orçamento e PPI e para além 

daquela que foi apresentada, solicita mais alguma fundamentação sobre o assunto.  

O Sr. Vice-Presidente disse que a alteração tem a ver com duas candidaturas que estão a ser 

efetuadas, uma para o parque de autocaravanismo no parque de campismo, cujo projeto está a 

ser ultimado e por isso tem que se reforçar a respetiva rubrica com mais 50.000€ e a outra é o 

centro tecnológico agroalimentar do Alentejo, cuja rubrica também não era suficiente para fazer 

face a esta despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dos eleitos do PS e 

PSD-CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a terceira revisão ao Orçamento e segunda 

revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, de acordo com os 

documentos que se arquivam em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 
3.4. LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO – LEI QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS  

1. A Lei das Finanças Locais (Lei nº 73/2013) alterada pela Lei nº 51/2018 e a Lei da transferência 

de competências para as autarquias, Lei nº 50/2018, aprovadas no final da sessão legislativa, 

confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em 

áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, 

sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em 

vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central; 

- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 

responsabilidades do Estado; 

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor 

das finanças públicas; 

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu 

papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 

opções adotadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 

competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos 

órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo 

para corroer a autonomia do Poder Local. 

 

2. A lei considera transferidas todas as competências, prevendo que os termos concretos da 

transferência em cada sector (educação, saúde, cultura, freguesias e outras) resultará de Decreto-

Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros – ou seja, um verdadeiro “cheque em branco” ao Governo 

para legislar em matéria da competência originária da Assembleia da República. 

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias 

a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas 

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  
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 Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; 

 Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as competências. 

 

3. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e 

organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as 

suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) conduzem a 

que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se não 

devam assumir, a partir de 1 de janeiro de 2019, as novas competências. 

 

Em reunião realizada no dia 3 do corrente mês de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, propor à Assembleia 

Municipal que seja deliberado:  

 

1. Não aceitar a transferência de competências da Administração Central em 2019, nos 

termos do artigo 4º nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018. 

 

2. Comunicar à DGAL nos termos do artigo 4ª nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018 a presente 

deliberação. 

 

Declaração de voto dos Vereadores do PS 

O voto de abstenção dos vereadores do Partido Socialista fundamenta-se: 

Consideramos que a deliberação é prematura. Embora o diploma legal (Lei Quadro da 

Descentralização), no seu articulado explicite a data de 15 setembro próximo, para uma tomada 

de posição por parte deste Órgão e posteriormente pela Assembleia Municipal, a produção de 

efeitos só se efetivará com a publicação dos diplomas setoriais. A deliberação hoje proposta 

fundamenta-se nos juízos de valor e considerandos por parte do senhor Presidente da República, 

não tendo em conta a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre este 

tema. 

Os vereadores do partido socialista consideram que a deliberação hoje apresentada é, em última 

análise, sobre a não existência de competências dado a comunicação recebida do senhor Ministro 

da Administração Interna que refere que as autarquias locais e as entidades Intermunicipais 

consideram-se dispensadas da comunicação da deliberação à Direcção-Geral das Autarquias 

Locais, até ao momento em que os diplomas legais de âmbito setorial estabeleçam e os termos 

os prazos para a concretização das transferências das novas competências ainda em 2019. 

 

Serpa 3 de setembro de 2018 

Os Vereadores do PS 
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Noel Farinho para dizer que o processo ainda agora iniciou, nos países 

desenvolvidos da Europa, boa parte deles já tem as competências descentralizadas ao nível dos 

municípios e nós estamos a faze-lo talvez, tardiamente. Diz ainda que a perspetiva e posição da 

CDU, não deixa de sensibilizar e fazer pensar, mas ainda assim, considera que não há razões 

para “castrar” uma coisa que agora se iniciou e que boa parte dos diplomas ainda não foi publicada, 

por isso, a posição do PS será de abstenção.------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Assembleia Municipal começando por referir que os eleitos da CDU 

consideram que agora é a altura atempada para exercer posição sobre o assunto, porque é a que 

consta da lei e um artigo da lei não derroga outro artigo da mesma lei, que estipula que até 15 de 

setembro se deve tomar posição sobre o assunto. Mas mais importante que a questão da 

formalidade, é ter em consideração o que esta pretensa transferência de competências nos traz, 

pois até o Senhor Presidente da República, na nota que fez acompanhar o diploma quando o 

promulgou, manifestou as suas duvidas, são 12 municípios da área metropolitana do Porto e mais 

alguns municípios, inclusive do PS, que também tem recusado aceitar esta transferência de 

competências, porque a forma como as coisas estão delineadas nos levar a temer o pior. Aceitar 

competências quando, até agora, não se vê competências na área das acessibilidades, na área 

do ensino, da saúde e de outros serviços, quando até agora não se vê por parte do Governo 

capacidade para resolver os problemas; existe falta de pessoal nas escolas e não são supridas 

essas faltas; os problemas das acessibilidades não são resolvidos e por isso, questiona se 

deveremos acreditar que a transferência dessas competências para os municípios, serão 

acompanhadas do competente pacote financeiro. Ao assumir competências em todas essas 

áreas, as autarquias terão que alterar os seus serviços de gestão, vão ter mais salários para 

processar, e muitos outros serviços para prestar e isso irá implicar a alteração dos quadros de 

pessoal e aumentar os seus encargos financeiros.  

Lembrou ainda aos eleitos do Partido Socialista que, no início do mandato, comentou que não 

iriam estar sempre de acordo, pois é impossível estar sempre de acordo, mas esperava que, 

quando fosse necessário, fossemos capazes, de colocar acima de tudo, o interesse do nosso 

concelho e dos nossos munícipes, por isso, pede aos eleitos do PS e PSD que coloquem acima 

da ligação ao partido pelo qual foram eleitos, que se juntem aos eleitos da CDU, coloquem acima 

de tudo o interesse dos nossos munícipes e recusem esta transferência de competências.  

 

Seguiu-se o Sr. Vice-Presidente para dizer que se “andou com a carroça à frente dos bois”, porque 

aprovou-se primeiro a lei e depois surgem os diplomas sectoriais. Refere ainda que no passado 

dia 16 de junho, esteve numa reunião com o Secretário de Estado da Administração Local, na 

CIMBAL e interrogado sobre uma série de questões em concreto, não soube dar resposta, só 

respondia que depois se analisava o assunto, caso a caso. O que está em causa é a transferência 

de competências para as quais os municípios não estão dotados dos meios humanos e técnicos 

para isso e existem muitas dúvidas que os meios financeiros sejam transferidos nas devidas 
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proporções. A própria ANMP não está de acordo com estas transferências, deveria ter sido um 

assunto devidamente analisado com a ANMP e com os municípios. 

           

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS e PSD-

CDS e os votos a favor da CDU: 

 

1. Não aceitar a transferência de competências da Administração Central em 2019, 

nos termos do artigo 4º nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018. 

2. Comunicar à DGAL nos termos do artigo 4ª nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018 a 

presente deliberação. 

 

 

Declaração de Voto do PSD-CDS 

O Sr. José Madeira disse que esta matéria é reivindicada pelas autarquias há alguns anos, para 

resolução dos seus problemas a nível local nas várias áreas indicadas, mas é uma matéria que 

não é nada fácil e tem-se avançado de uma forma que não é a mais indicada, pois aprova-se a lei 

e depois logo se pensa como concretizar o assunto. Compreende de certa forma, a posição a 

Câmara, pois as autarquias não estão preparadas com os meios humanos e financeiros para 

assumir esta responsabilidade. 

Absteve-se para dar o benefício da dúvida, até se perceber o que está para vir nesta matéria, que 

possa suportar a lei nestas transferências de responsabilidades e a nível do Governo, espera que 

haja uma preocupação sobre aquilo que é necessário, no que diz respeito aos recursos, para que 

as autarquias possam assumir devidamente esta responsabilidade. -------------------------------------- 

 

 

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

 

 Procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes – Proposta de 
designação do Júri 

 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª revisão ao Orçamento 
 Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto – Lei Quadro de Transferência de Competências para 

as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais  
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O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20H30 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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