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

2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezanove, 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 

Maria José Mariano, em substituição de Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Manuel Pereira Pepe, em substituição de 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 

Sílvia Franco Murta, em substituição de Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

Francisca Luísa Carrasco Perdigão, em substituição de António Carlos 

Ribeiro de Carvalho 
José Manuel Galanducho, em substituição de Raquel de Jesus Saragoça 

Ventura 
Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Augusto Martins Moreira, em substituição de José Miguel Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de Freguesia de 
Brinches 

Nuno Sidoncha, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vila Verde de 
Ficalho, em substituição do Presidente  

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

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

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 
Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 
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Participação dos membros da Câmara Municipal 

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

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

representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires e participaram 

também os Srs. Vereadores Paula Pais Soares, Manuel Francisco Soares, Odete Afonso Borralho, Carlos 

Alberto Martins Alves,  Francisco Machado Godinho e António Manuel Godinho 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 3/2019  

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 3/2019 

3.2. Transferência de competências 

3.3. Segunda Revisão ao Orçamento 

3.4. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

 

 
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 

Ana Luísa Travessa, por se encontrar 
ausente do concelho  

Substituída por Ana Sofia dos Santos, que solicitou 
também substituição por motivos pessoais, tendo 

sido substituída por Sílvia  Franco Murta. 

Carlos Carvalho, por motivos de saúde. Substituído por Francisca Luísa Carrasco Perdigão 

José Miguel Braga, por motivos pessoais  Substituído por José Augusto Martins Moreira 

Noel Ricardo Farinho, por se encontrar 
de férias 

Substituído por Maria José Mariano  

Maria José Borralho, por se encontrar 
ausente do concelho 

Substituído por Manuel Pereira Pepe 
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Raquel de Jesus Ventura, por motivos 
pessoais  

Substituída por José Manuel Galanducho 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila 
Verde de Ficalho  

Representado pelo Tesoureiro, Nuno Sidoncha 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, para dar conhecimento dos convites enviados 

à Assembleia Municipal e em cujos eventos participou: 

 

 Festa do Livro de Serpa; 

 Abertura do Festival Musibéria 

 Reunião do Conselho Municipal de Educação; 

 Inauguração da Galeria de Arte Contemporânea  

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 3/2019 

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, foram colocadas à aprovação a ata n.º 3, respeitante à sessão realizada no dia 30 de 

abril, 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  
Infraestruturas de Portugal  Requalificação das estradas nacionais no 

concelho de Serpa 
2019.04.24 

CIMBAL Convite – Inauguração da Exposição “Alterações 
climáticas e biodiversidade no baixo Alentejo” 

2019.04.30 

Grupo Parlamentar do PCP Requerimento ao Governo para o envio à 
Assembleia da República do Estudo “Linha do 
Alentejo troço Casa Branca – Funcheira, 
circulação de comboios de 750 met, análise e 
intervenção na estrutura rodoviária” 

2019.05.03 

CIMBAL  Nota de Imprensa – CIMBAL recebe Secretário 
de Estado da Economia  

2019.05.08 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Autarcas da CIMBAL em 
sessão de trabalho com o Secretário de Estado 
das Autarquias Locais  

 
2019.05.09 
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CIMBAL Convite – Sessão de abertura “Feira das 
Bibliotecas” Aljustrel 10 de maio 

2019.05.10 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Conselho Intermunicipal 
reúne em Barrancos 

2019.05.14 

CIMBAL  Nota de Imprensa - Conselho Intermunicipal da 
CIMBAL – Reunião de junho 

2019.06.11 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da inicativa legislativa do PCP – 
Projeto de lei 1227-XIII PCP-CTT 

2019.06.13 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 
superintensiva 

2019.06.17 

 

 

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 17 de abril, 2, 15 e 29 de maio 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 
Por ordem de inscrição, usaram da palavra os seguintes eleitos: 

 

Sr.ª Isabel Maria Sevinate  

- Solicita o ponto de situação do Cartão do Munícipe; 

- Relativamente à antiga escola do 1.º ciclo (Polo 1), que foi cedida ao Ministério da Administração 

Interna para instalação do futuro posto da GNR de Serpa, diz que a bancada do PS teve 

conhecimento que a empreitada para a realização das obras, encontra-se atualmente a aguardar o 

visto do Tribunal de Contas e que deverá ser lançada até final da atual legislatura, conforme o 

compromisso que foi assumido pelo Governo. 

Refere que, apesar da cedência do espaço, o edifício continua a ser património do município e neste 

momento, encontra-se completamente devassado e abandonado e constitui um perigo para 

qualquer pessoa que queira lá entrar, pois os muros são baixos. As portas foram arrancadas, existe 

um monitor no chão, o pavimento no interior está arrancado e a quantidade de ervas secas no 

exterior, pode levar à ocorrência de algum incêndio.  

Gostaria de saber o que a Câmara pretende fazer relativamente àquele espaço, pelo menos, até ao 

inicio da obra, para o manter livre de qualquer perigo. ----------------------------------------------------------- 
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Sr. João dos Santos Batista  

- Sobre a obra do mercado municipal de Serpa, diz que a sua conclusão estava prevista para o mês 

de junho, mas atendendo ao atraso verificado nessa obra, gostaria de saber qual o ponto de situação; 

- Em relação à Igreja de S.Sebastião, junto aos silos, cuja reabilitação foi concluída em 2005 e onde 

foram colocados uns focos de iluminação da igreja, verifica-se que os mesmos há muito tempo que 

não funcionam. Questiona sobre a possibilidade de a autarquia reparar a iluminação daquela igreja, 

talvez em parceria com a União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). ---------------------- 

 

Sr. Daniel Abraços Veiga  

- Alerta, mais uma vez, para a necessidade colocação de um candeeiro de iluminação publica, junto 

aos contentores de lixo, na Rua Fonte do Hortezim, em Serpa, por se tratar de uma rua com pouca 

iluminação. Refere que já tinha apresentado esta sugestão, no período em que foi eleito na Câmara 

Municipal.  

- Refere a necessidade de se repor algum equipamento urbano que se tem partido e tem sido 

retirado, como é o caso das papeleiras e dá como exemplo a Rua do Progresso, em Serpa; 

- Questiona sobre a situação do loteamento da zona poente, em Serpa, em que foram descobertas 

umas ossadas antigas e feitas escavações há alguns anos, num terreno desse loteamento. 

Entretanto, aquela área do loteamento ficou ao abandono ao longo dos anos e por isso, gostaria de 

saber se a Câmara, em colaboração com o Ministério da Cultura, pode intervir naquele espaço, para 

melhorar o seu espeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. João Pereira dos Santos  

 - Pergunta sobre o prosseguimento do processo dos Passadiços do Pulo do Lobo; 

- Sobre o Centro Tecnológico Agroalimentar, teve conhecimento que o processo está a avançar, 

mas têm sido colocados alguns problemas, mas poderão ser informações infundadas e espera que 

sim, pois trata-se de um projeto de grande interesse e importância para o concelho e todos 

queremos que tudo corra bem, por isso, gostariam os eleitos do PS de saber o ponto de situação, 

até para ajudar nalguma coisa, se for possível. -------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Manuel Pimenta Baiôa  

- Solicita informação sobre a intervenção na Escola Secundária de Serpa, que é um processo que já 

se arrasta há algum tempo e no inicio houve alguma dificuldade de entendimento entre o Ministério 

da Educação e a Câmara Municipal, entretanto avançou-se no bom sentido e teve a informação de 
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que possivelmente a obra será um pouco maior e com um orçamento maior do que inicialmente 

previsto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal 

 - Sobre a Escola Secundária de Serpa informa que teve uma reunião com a Secretária de Estado 

Adjunta da Educação, a Dr.ª Alexandra Leitão, há aproximadamente um mês. Neste momento, ainda 

não se sabe qual será o valor do financiamento disponível para a intervenção, tendo a Câmara 

Municipal ficado com a responsabilidade de tentar saber junto da CCDRA qual será esse valor e têm 

sido feitos contatos nesse sentido. Em função do valor que for disponibilizado é que se desenvolverá 

toda a ação, sendo que, na referida reunião, a Câmara levou o estudo que está feito neste momento, 

em que prevê a intervenção na escola e a própria Secretária de Estado entendeu que, possivelmente, 

aquela não será a melhor solução para a obra, porque se prevê uma intervenção nos três blocos mais 

antigos, e os blocos intermédios não teriam qualquer intervenção. Considerou que não fazia muito 

sentido, pois ficaria um espaço vazio no meio e mesmo que seja ocupado por outro tipo de 

equipamento, este ficaria sempre no meio dos blocos escolares.  

A Câmara sempre sugeriu que a intervenção, a ser apenas numa parte, que os blocos mais antigos 

ficassem de fora da intervenção e se pudesse pensar noutro equipamento e o município estava 

disponível para comprar uma coisa que antes tinha oferecido e seria também o contributo para fazer 

face à comparticipação nacional. Estamos neste momento a tentar saber qual será o valor disponível 

para esta obra, pois isso irá condicionar o tipo de intervenção, sabendo que há perspetivas de o valor 

subir, estando inicialmente previsto cerca de um milhão de euros e que poderia subir para um valor 

substancialmente maior e só depois se poderá decidir qual será a comparticipação da autarquia.  

- Sobre o Centro Tecnológico Agroalimentar diz que não há nenhuma noticia que diga que algo está 

mal com o processo e o que se sabe é que o objetivo da CCDR era que até final de julho houvesse 

uma resposta em relação às candidaturas que participaram neste aviso. Sabe-se que o número de 

candidaturas e montantes foi muito superior ao que estava disponível no aviso e isso será a razão 

maior para o atraso na decisão. 

- Em relação aos Passadiços do Pulo do Lobo, informa que o processo de expropriação já está na 

posse do Secretário de Estado das Autarquias Locais e houve uma resposta muito pronta da parte 

da Secretaria de Estado, tendo sido solicitados mais alguns elementos, que serão entregues num 

curto prazo de tempo. 

- Quanto ao Cartão do Munícipe, continua com as mesmas valências que tinha no inicio, mas 

pretende-se juntar mais algumas valências, logo que seja possível. 

- Sobre a questão do equipamento urbano, diz que se vai tentando requalificar zona a zona e 

conciliando com as freguesias e ainda ontem se concluiu uma candidatura para o centro histórico, 

com o objetivo de melhorar e tornar mais apetecível esta área da cidade através da aquisição de 
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floreiras de grandes dimensões e algum mobiliário urbano e a criação de estruturas de sombreamento 

na Praça da Republica e algumas ruas e criação de alguns pontos de água.  

- Quanto aos achados arqueológicos localizados no loteamento da zona poente, em Serpa, como já 

tinha sido feita a atribuição de lotes, houve necessidade de fazer uma permuta com lotes que 

tínhamos disponíveis, principalmente na zona da Cruz Nova. Existe vontade da autarquia em 

requalificar aquele espaço, embora ele não esteja abandonado, pois tem sido feita uma manutenção 

do mesmo, através da limpeza da vegetação e estamos tentando adquirir pequenos espaços em 

redor, que não são propriedade da autarquia e fazer depois uma maior intervenção, desde a zona do 

moinho de vento até perto dos silos.  

- Sobre a situação do candeeiro de iluminação pública na Rua da Fonte de Hortezim diz que irá pedir 

informação aos respetivos serviços, sendo posteriormente dado conhecimento da mesma aos eleitos.  

- No que se refere à iluminação da Igreja de S.Sebastião, responde que irá analisar esse assunto com 

a União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

- Informa que houve, recentemente, um pedido de prorrogação de prazo por parte do empreiteiro da 

obra do Mercado Municipal, até outubro do corrente ano. A solução encontrada para os vendedores 

que estavam no mercado, foi analisada em conjunto com os mesmos e temos vindo a fazer algumas 

melhorias no espaço do CADES onde agora estão a funcionar, até que se conclua a obra do Mercado 

Municipal. 

- Sobre o edifício do antigo Polo 1, cedido ao Ministério da Administração Interna, acreditou-se que 

seria um processo que já estaria resolvido há muito tempo, até porque houve um contributo grande 

do município com o Ministério, através do Contrato Local de Segurança e sempre foram dizendo que 

a situação avançaria, mas ainda não avançou. Sobre o estado em que se encontra o edifício, há mais 

de quatro anos que foi cedido ao Ministério da Administração Interna, mediante a celebração de um 

protocolo e é da sua responsabilidade e a Câmara já chamou a atenção para a necessidade de 

limpeza e manutenção do edifício. A Câmara já reforçou os cadeados, já fechou algumas portas, mas 

o edifício já é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna e tem que zelar por ele. --- 

 

Sr.ª Isabel Maria Sevinate  

 - Disse que gostaria de conhecer o teor do referido protocolo e questiona se, com a cedência do 

edifício, ele deixa de ser património da Câmara Municipal. Em relação ao edifício que se encontra em 

frente a esta escola, sabe que foi cedido à Rota do Guadiana e que é propriedade da Rota e que 

neste momento, encontra-se também cheio de ervas e corre praticamente os mesmos riscos de 

incêndio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sr. João dos Santos Batista 

- Diz que a Câmara colocou no edifício cedido ao Ministério da Administração Interna uma placa, onde 

informa sobre essa cedência para futuras instalações da GNR e se a responsabilidade de tudo o que 

está no interior desse espaço é do Ministério, então a Câmara colocou a placa no espaço que é 

propriedade da Administração Interna e na sua opinião, trata-se de propaganda, pois a obra não se 

concretizou e talvez seja altura da autarquia retirar a placa. -------------------------------------------------------- 

 

Sr. Presidente da Câmara Municipal  

- Diz que não se trata de propaganda, mas sim de informação, pois nem todas as pessoas têm acesso 

ao site e às redes sociais e por isso, se colocou informação no próprio local.  

Refere ainda que o edifício foi cedido, com um grande horizonte temporal, cerca de 50 anos, para uso 

por parte da GNR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Daniel Veiga 

- Considera que o importante não é saber quem é proprietário do edifício, mas sim resolver a 

situação que já representa um perigo e a resolução dos problemas deve ser conjunta. ----------------- 

 

Sr. Isabel Maria Sevinate 

- Solicita que a Câmara verifique se há possibilidades de criar condições de segurança para que 

ninguém se magoe, se há possibilidade de cortar a erva, de reparar a porta e já agora, sensibilizar 

também a Rota do Guadiana para o edifício que é sua propriedade e que está nas mesmas 

condições, carecendo de uma grande limpeza do espaço. ------------------------------------------------------ 

 

Sr. Presidente da Câmara 

 - Diz que, embora possa haver uma coordenação e tentar resolver as questões conjuntamente, mas 

por vezes, há a dificuldade de ter meios para resolver tudo, é um constrangimento que é difícil de 

ultrapassar. Lembra que há dois anos, depois dos grandes incêndios no País, houve um carregar de 

responsabilidades para as autarquias, mas os municípios que estão em zonas de maior risco de 

incêndio, tiveram possibilidades de recorrer a apoio financeiros e logísticos para fazer face às 

despesas das novas responsabilidades, mas os municípios como o nosso, que não têm situações de 

grande perigosidade no concelho, não têm possibilidades de recorrer a apoios, mas temos que 

cumprir com as novas tarefas e desde o ano passado tem havido um acréscimo de trabalho e as 

faixas de gestão de combustível ficaram da inteira responsabilidade dos municípios, se os privados 
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não o fizerem até determinada altura e no nosso concelho houve situações dessas, identificadas pela 

GNR e a seguir a Câmara teve que ir limpar. Há cerca de três meses, a equipa que trabalha no asfalto, 

teve que ser canalizada para o trabalho de limpeza das faixas de gestão de combustível. Por isso, 

não é possível limpar tudo e a prioridade são as situações identificadas nas faixas de gestão de 

combustível, bem como no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e as restantes 

situações, que se vão detetando, vamos chamando a atenção para quem é responsável por essa 

limpeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Não houve inscrições para uso da palavra, por parte do público presente. ------------------------------------------ 

 

 

3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA Y) E N.º 4 

DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 3/2019 

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 3/2019, sobre a atividade da Câmara 

Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 2).  

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

 

3.2. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 12 do 

corrente mês de junho: 

 

«Transferência de competências  

1. A Lei da transferência de competências para as autarquias (Lei n.º 50/2018) e a de alteração à Lei do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018), 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; 



                        ATA N.º4/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 28 DE JUNHO  

 
                                                                                                                            

 

    

11 

 
 

- 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. O carácter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à Lei n.º 50/2018, a começar nas 

incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado 

para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de competências. 

Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo Financeiro de Descentralização 

que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a afetação dos meios 

financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da 

Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos montantes a transferir para o exercício das 

competências, só pode ser lido como um impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das 

razões mais substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o 

município rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal de virem 

acompanhadas de meios financeiros.   

3.  A Lei n.º 50/2018 prevê que os termos concretos da transferência em cada área resultarão de Decreto-

Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. 

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:  

- 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. 

Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, aliás os únicos então em vigor. 

As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da legislação ou dando 

como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia levou a que muitos municípios, mesmo os que 

afirmavam discordância com a transferência de competência se acomodaram à operação desencadeada 

pelo MAI, tivessem decidido não se pronunciar. 

4. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, 
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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) deviam ter conduzido a que, 

responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se rejeitasse a 

assunção a partir de 1 de janeiro de 2019, das novas competências.  

Foi isto que o município de Serpa, responsavelmente fez. A justeza da decisão é aliás confirmada pelos 

desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. Na verdade, 

estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em que são omissos) com 

produção de efeitos. Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redação recomendam 

que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, se confirme de novo – agora já não apenas 

referente à recusa de assunção das competências em 2019, mas também para 2020 – a clara posição deste 

município face a este processo.   

Atendendo aos considerandos referidos, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa, delibere submeter a 

apreciação da Assembleia Municipal de Serpa: 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a assunção, em 2019 

e em 2020, das competências transferidas por via do seguinte decreto-lei sectorial: 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias 

navegáveis interiores e no domínio do transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido a 

cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena 

autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder 

local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível 

municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua universalidade) 

e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do 

Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 

 Deliberação  

Atendendo aos considerandos acima referidos, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos 

contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, propor que a Assembleia Municipal 

delibere: 
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1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a 

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via do seguinte 

decreto-lei sectorial: 

 Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019 - Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores e no domínio do 

transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República, que delibere no processo de apreciação parlamentar já 

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação 

das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da 

sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são 

hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam 

ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 

(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros 

adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um 

subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 
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 Intervenções 

Sr. Presidente da Câmara Municipal  

- Começou por dizer que a proposta vem no seguimento das anteriores, no sentido da não aceitação das 

competências, pois o processo de transferência de competências, no geral, está sendo feito para passar 

mais responsabilidades para os municípios sem o devido acompanhamento financeiro, para que os 

serviços funcionem nas devidas condições. Por exemplo, se neste momento, a Câmara já tivesse as 

competências na área da educação, teria, pelo menos, mais 100 trabalhadores para gerir e associado 

ao valor do vencimento, é necessário serviços e verbas para, por exemplo, seguros contra acidentes de 

trabalho, pessoal técnico, mais dirigentes para essa área, mais funcionários para os recursos humanos 

e contabilidade. Todas estas situações devem ser avaliadas com calma e com números concretos.  
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Sr. Manuel Morgado Baiôa  

- Sobre este assunto, diz que desde o inicio, que também têm levantado algumas dúvidas, mas 

consideram que deverá ser também analisado caso a caso e haverá competências com alguma 

complexidade e que se poderá compreender que o município tenha prudência na sua aceitação, mas em 

relação a outras, seria de todo o interesse que as autarquias ou juntas de freguesia possam aceitar essas 

competências, no que se refere a assuntos que estão mais diretamente ligados aos cidadãos, que existe 

maior proximidade com os munícipes, por exemplo, na área turística, poderia surgir algum pedido de 

licenciamento ou empresa que queira realizar alguma atividade e poderia o município resolver o assunto, 

fomentando assim o turismo. Por isso, consideram que neste caso concreto, poderia ser do interesse da 

Câmara aceitar esta transferência de competências. ------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Presidente da Câmara  

- Refere que o município tenta sempre colaborar com o poder central em relação a várias matérias, mas 

se neste momento, já existem dificuldades em ter recursos para dar resposta que temos que dar, não 

lhe parece correto estar a assumir mais responsabilidades, sem a devida compensação financeira, que 

permita um bom funcionamento dos serviços. Refere que a Câmara tem colaborado com alguns serviços 

que são atualmente da competência do poder central, como por exemplo, a Loja do Cidadão que tem 

apenas um funcionário e quando é necessário ser substituído nas suas férias, a Câmara já se tem 

disponibilizado para apoiar no alojamento, através da cedência de algum dos edifícios da sua 

propriedade, caso o funcionário substituto resida longe do nosso concelho. Diz que a Câmara irá assumir 

competências quando for obrigado, ou, se antes desse período, se criarem as condições necessárias 

para assumir essas competências. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. João Pereira Santos 

- Começa por dizer que compreende a posição do Sr. Presidente e em grande medida, concorda com 

ela, pois por vezes, da parte do poder central, independentemente do partido, existem algumas posições 

que são um pouco de chantagem sobre o poder local, no sentido em que, se o município quer a 

continuidade de determinado serviço, tem que colaborar, senão o serviço encerra. Por isso, a opinião 

dos eleitos do PS é que, em vez de uma posição politica da CDU comum a todos os diplomas, deveriam 

ser analisados caso a caso, pois poderá haver alguma situação que seja vantajosa para o concelho, a 

transferência dessa competência e no caso concreto, poderia permitir o desenvolvimento da atividade 

turística em áreas que ainda não existem no concelho, pois se houvessem atividades náuticas que 

pudessem ser desenvolvidas no concelho, isso chamaria mais pessoas e seria uma forma de utilizar a 

nosso favor, os poucos aspetos bons desta politica de transferência de competências. Essa não é a 

opinião da CDU, mas o PS considera que deveria existir mais cuidado no tratamento deste assunto, 

para que, eventualmente, não se possam perder algumas oportunidades para o município. 
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Sr. Presidente da Câmara  

 - Percebe que possa haver uma análise caso a caso, mas no caso concreto, não percebe como pode, 

a não aceitação deste diploma trazer constrangimento para o desenvolvimento do turismo, porque o 

diploma tem a ver com o licenciamento de atividades náuticas e no concelho de Serpa é uma atividade 

muito limitada, pois no rio Guadiana não é permitido e de acordo com o plano de ordenamento das 

barragens, não se podem utilizar barcos a motor e para os outros barcos, basta um simples 

licenciamento, feito pela EDIA ou as Águas do Alentejo, são processos relativamente simples. Se houver 

alguma empresa que esteja interessada em desenvolver algum projeto nesta área, se for apresentado 

à Câmara, terá todo o apoio possível, independentemente das competências. --------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 (nove) votos contra dos eleitos do 

PS, 1 (uma) abstenção do eleito do PSD/CDS e 16 (dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU: 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a 

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via do seguinte 

decreto-lei sectorial: 

 Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019 - Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores e no domínio do 

transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República, que delibere no processo de apreciação parlamentar já 

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação 

das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da 

sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são 

hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam 

ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 

(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros 

adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um 

subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 
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3.3. SEGUNDA 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 deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 
PS, na reunião realizada no dia 12 do corrente mês de junho, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal, a segunda revisão ao Orçamento, cujos documentos foram distribuídos por todos os eleitos do 
Órgão Deliberativo, junto com a convocatória e ordem de trabalhos.  

 Deliberação  
Nos termos do 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 dos eleitos da 
CDU, aprovar a segunda revisão ao Orçamento da Câmara Municipal, de acordo com os documentos que 
constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 3). ------------------------------- 

 

 
3.4. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MERCADO LIVRE – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

Procedeu-se à análise do assunto respeitante à repartição de encargos, do concurso de fornecimento de 
energia elétrica em mercado livre, de acordo com a deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal, 
realizada no dia 12 do corrente mês de junho, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------------- 

Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  
De harmonia com o disposto no art.º 22º, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimentos 
relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o 
da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve 
merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e 
Pagamentos e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a 
autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está contemplada em 
planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do Plano – GOP), cumpre-se o disposto na 
disposição legal referida no parágrafo anterior.  

Foi autorizada, em sessão de Assembleia Municipal realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano, a repartição de 
encargos para o fornecimento de energia elétrica em mercado livre. O procedimento foi aberto, nos termos do artº 
20º, nº 1, alínea a) do CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo DL 
nº 111-B/2017, de 31 de agosto, publicado no Diário da República nº 63 de 29 de março, e no JOUE de 2 de abril. No 
entanto, a única proposta apresentada foi excluída, nos termos do artº 70º, nº 2, alínea d), por o valor da mesma ser 
superior ao preço base  

Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica em mercado livre não se desenrola na totalidade no 
presente ano, submetem à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da Assembleia Municipal nova 
repartição de encargos de verbas para os anos de 2020, 2021 e 2022 

 Deliberação  
Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte 
repartição de encargos, para os anos de 2020, 2021 e 2022, respeitante ao concurso de fornecimento de energia 
elétrica em mercado livre: 
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Repartição de Encargos 

          

Valor Global 

S/ IVA 

Valor Global 

C/ IVA 

2019 2020 2021 2022 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.700.000,00 

€ 

2.091.000,00 

€ 
141.666,67€ 174.250,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 425.000,00€ 522.750,00€ 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 

repartição de encargos, para os anos de 2020, 2021 e 2022, respeitante ao concurso de 

fornecimento de energia elétrica em mercado livre: 

Repartição de Encargos 

Valor Global 

S/ IVA 

Valor Global 

C/ IVA 

2019 2020 2021 2022 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.700.000,00 

€ 

2.091.000,00 

€ 
141.666,67€ 174.250,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 425.000,00€ 522.750,00€ 

 

 

 

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

 

 Transferência de competências 

 Segunda Revisão ao Orçamento 

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 
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O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 19H10 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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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO  

DE 2019 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

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

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 3/2019 

 

ANEXO 3 – SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 


