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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 27 DE 

SETEMBRO DE 2019 
 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente o Órgão 
Deliberativo, pelas dezoito horas, no Centro Cultural de Brinches, 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 

Sílvia Maria Franco Murta, em substituição de Francisco António Monteiro da 

Cruz 
Maria José Carvalho Carrasco Godinho Mariano, em substituição de 

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 

Ana Sofia Valente dos Santos, em substituição de Florbela da Luz Teixeira 

Pires 
José Damião Martins Torrão Félix, em substituição de José António Aboim 

Madeira 
Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

José Augusto Martins Moreira, em substituição de António Carlos Ribeiro de 

Carvalho 
Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

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) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
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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. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 
Pires e participaram também os Srs. Vereadores Paula Pais Soares, Carlos Alberto Martins Alves,  
Francisco Machado Godinho e António Manuel Godinho Mariano. ---------------------------------------- 

Foi necessário completar a Mesa devido à falta do Primeiro Secretário, tendo o lugar sido ocupado, 
por Ana Luísa Ramos Travessa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 4/2019  
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 4/2019 
3.2. Descentralização de competências 
3.3. CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
3.4. Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros, transporte em táxis 
3.5. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  
3.6. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
3.7. Protocolo de cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa  
 

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 

Florbela Teixeira Pires, por motivos de 
ordem pessoal 

Substituída por Ana Sofia dos Santos 

Carlos Carvalho, por motivos de saúde. Substituído por José Augusto Martins Moreira 

Manuel Morgado Baiôa, por motivos de 
saúde 

Substituído por Maria José Mariano  
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Francisco Monteiro da Cruz, por se 
encontrar ausente do concelho 

Substituído por Sílvia Franco Murta 

José Aboim Madeira Substituído por José Damião Félix 

 

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

enviados à Assembleia Municipal e em cujos eventos participaram: 

 
 Convite do BAAL 17 para as Noites na Nora; 
 Feira dos Enchidos e Presuntos de Vila Nova de S.Bento; 
 Feira FATOR em Vila Verde de Ficalho.  

 
Convites recebidos, em que não foi possível laos membros da Mesa participar:  
 

 Almoço dos Moinhos Velhos, organizado pela Junta de Freguesia de Brinches; 
 Encerramento da XV Edição das Terras Sem Sombra; 
 Conferência Final do Relatório sobre Racismo e Xenofobia; 
 Conversas com Cláudio Torres e Florival Baiôa, organizado pela AMAlentejo, na Casa 

do Alentejo, em Lisboa; 
 Feira dos Enchidos e Presuntos de Vila Nova de S.Bento. 

 
 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 4/2019 

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 4, respeitante à sessão 

realizada no dia 28 de junho, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos e 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  

Grupo Parlamentar do PCP Declaração de voto do PCP – Primeira revisão do 

PNPOT 

2019.06.24 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Concurso público internacional 

para concessão dos transportes públicos rodoviários 

de passageiros 

2019.07.22 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Rural e das Florestas preside à 

 

2019.07.30 



ATA N.º5/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –27 DE SETEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 5 

Cerimónia de Apresentação da Pós-Gradução “SIG 

no Setor Florestal” 

Grupo Parlamentar do PCP Balanço do trabalho do grupo parlamentar na XIII 

Legislatura 

2019.07.31 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 

superintensiva 

2019.08.02 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião internacional do projeto 

Prominent Med 

2019.09.19 

 

 

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

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

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Câmara Municipal realizadas nos dias 12 e 26 de junho, 10 e 24 de julho, 7 e 21 de agosto e 4 de 

setembro 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 

Interveio o Sr. Noel Farinho, começando por saudar a decisão da Mesa de descentralizar as 

sessões da Assembleia e como é natural de Brinches, fica contente que esta freguesia tenha sido 

a primeira escolha para estas sessões descentralizadas.  

Congratula-se pelo facto de a acessibilidade que liga a freguesia de Brinches à sede do concelho, 

ter sido finalmente pavimentada e reposta com níveis de qualidade aceitáveis, mas isso traz uma 

situação nova, não coloca Brinches com uma centralidade diferente, mas põe Brinches com uma 

atratividade diferente. A questão da perda de população, do êxodo rural e da falta de vida das 

freguesias é uma questão muito preocupante, sendo que há duas questões que esta estrada agora 

renovada vem potenciar, questiona se existe alguma estratégia e alguma politica municipal de 

habitação, agora que a freguesia se pode assumir de outra forma. 

Por outro lado, como sempre defenderam, todas as freguesias seriam merecedoras de uma 

pequena zona de atividades económicas. Não deixam cair essa intenção, os tempos são outros, 

os investimentos no Alentejo são outros e por isso gostavam de ver em Brinches o aparecimento 

de uma pequena zona de atividades económicas. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação à requalificação da estrada, diz que todos ficam 

satisfeitos com a sua repavimentação, mas espera que as bermas também sejam alvo de uma 

intervenção, pois as bermas não estão preenchidas e infelizmente já ocorreu um acidente devido 

à situação das bermas.  

Quanto à falta de vida nas freguesias, de uma forma geral em todo o País e particularmente no 

interior, é uma questão que não está desligada do que se passa no País. Recentemente saíram 
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informações acerca dos primeiros resultados do que tinha sido uma missão de valorização do 

interior e os resultados não são nada abonatórios, pois as conclusões apontam para que as 

intervenções que estão a ser feitas, não estão a trazer os ganhos que deveria trazer, porque não 

se está a conseguir aproximar o interior do litoral, existem cada vez menos serviços públicos e as 

dificuldades e a conjuntura levam à redução da população, mas há ações que se podem 

desenvolver num determinado território que podem ajudar a diminuir essa tendência e com esse 

pensamento, temos vindo a desenvolver uma estratégia para que de facto, isso aconteça, no 

sentido de promover postos de trabalho e que se mantenha a qualidade de vida no nosso concelho.  

Em relação à estratégia de habitação, que não é ainda uma competência dos municípios, embora 

se deva definir linhas no sentido de tentar responder às necessidades da população e a Câmara 

está neste momento, em conversações com duas empresas, no sentido de tentar definir uma 

estratégia, que é neste momento, aquilo que é possível candidatar e não a construção em si. 

Quanto à zona de atividades económicas diz que a Câmara gostaria de ter espaços em todas as 

freguesias, mas isso é uma vontade que ao dia de hoje não é possível alcançar e continua-se a 

apostar muito nas zonas que já existem e a ideia é reforça-las, pelo que, a zona de atividades 

económicas em Brinches, num curto prazo, não está prevista. ---------------------------------------------- 

 

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

Vale de Vargo para apresentar, em nome dos eleitos da CDU a seguinte moção:  

 

MOÇÃO 

De harmonia com o disposto no nº 1 do artigo 27º da Constituição da República Portuguesa, 

“todos têm direito à liberdade e à segurança”. 

Têm chegado ao conhecimento da população de Vila Nova de São Bento (e também de Vale de 

Vargo, Pias e Vila Verde Ficalho) bem como às respectivas Juntas de Freguesia notícias de que 

a GNR prepara a restruturação dos postos existentes no concelho, apontando tais notícias para a 

extinção do Agrupamento de Postos, sediado em Vila Nova de São e a sua transformação, à 

semelhança do que já aconteceu em Pias e Vila Verde de Ficalho, num mero serviço 

administrativo. 

Entendemos que, além do direito à segurança ser um direito constitucionalmente consagrado e 

garantido, a concretizar-se tal reestruturação, nos moldes que têm vindo ao conhecimento público, 

será posta em causa não só a segurança das populações urbanas actualmente servidas por este 

Agrupamento de Postos, mas também de toda uma vasta zona de população dispersa e de 

explorações agrícolas, localizadas naquilo que vulgarmente se designa como “serra”. Acresce 

ainda o facto de estarmos perante uma zona fronteiriça, uma das vias de entrada em Território 

Nacional, de inegável importância, por Vila Verde Ficalho. 

Mais, a retirada deste e de outros serviços públicos de proximidade, não só coloca em causa os 

direitos das populações a esses serviços como também, contribui, de forma significativa para o 

aumento da desertificação destas regiões. 
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Perante tais notícias, a Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019, 

ciente de corresponder aos anseios de toda a população do concelho, mas muito particularmente 

das freguesias afetadas, na defesa do bem-estar e direito à segurança das populações, decide: 

 

Aprovar a presente moção, solidarizar-se com as populações e respectivas autarquias, manifestar 

o seu apoio às iniciativas já tomadas pela Câmara Municipal de Serpa, União das Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, Pias e Vila Verde de Ficalho, exigindo das entidades 

responsáveis (Governo, Ministério da Administração Interna e GNR) a reposição/manutenção das 

necessárias condições de segurança, nomeadamente através do reforço de efectivos, ou no 

mínimo, a manutenção das atuais condições         

 

Aprovada a presente moção, será remetida ao Presidente da Republica, Presidente da Assembleia 

da Republica, Primeiro-Ministro, Ministro da Administração Interna, Comando Geral da GNR, 

Comando Territorial de Beja da GNR, líderes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

Republica, CIMBAL e à Comunicação Social. 

 

Os eleitos do Partido Socialista solicitaram um intervalo de cinco minutos, para apreciação do teor 

da moção, tendo sido concedido. 

Retomada a sessão, interveio o Sr. Noel Farinho começando por dizer que a moção faz um apelo 

tremendamente importante para o concelho e nestas coisas, todos devem estar juntos, pois se há 

um problema e que está em vias de ser factual e se envolve a segurança das pessoas, associam-

se ao texto desta moção, pois nas coisas difíceis estão com o concelho, não têm partido.  

 

Não existindo mais intervenções, foi a moção aprovada, por unanimidade.   

 

Interveio o Sr. João Batista para pedir um esclarecimento sobre uma obra que está a decorrer em 

Serpa, na Rua dos Farizes, n.º 37 e entregou na Mesa da Assembleia algumas fotos sobre a 

referida obra. Tratando-se de um edifício que se encontra junto à muralha do castelo, gostariam 

de saber se existe projeto de arquitetura, projeto de estabilidade, alvará da obra, que deve ser 

colocado na porta da habitação e acima de tudo, se está preservada a distância de segurança em 

relação à muralha. Verifica-se que existe uma remoção de terras no sentido de se fazer uma 

terraplanagem e onde se começou a escavar, mais no sentido da muralha e daí a sua 

preocupação, por se tratar de um monumento histórico. Pergunta que diligências a autarquia já 

tomou, no sentido de precaver a estabilidade e segurança, quer da muralha, quer da área 

envolvente. 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, qualquer processo de licenciamento ou obra ilegal, é 

acompanhada pelos serviços, no âmbito do PDM, do Código de Posturas e do Plano de 

Urbanização de Serpa e neste caso, devido à proximidade da muralha, também no âmbito do 

Plano de Salvaguarda.  
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Esclarece ainda que existe também um acompanhamento pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, pois todas as intervenções que são feitas, dentro do conjunto que está classificado como 

de interesse publico, são alvo da apreciação desta entidade e o seu parecer é vinculativo.  

Sobre este processo em concreto, diz que está a ser acompanhado pelos respetivos serviços, 

para onde irá encaminhar estas questões colocadas e será depois prestada informação por escrito, 

aos eleitos, sobre o prosseguimento deste processo, desde que deu entrada na autarquia.  

 

Ainda sobre o assunto da moção que foi apresentada pela CDU, refere que não existem 

informações oficiais, apenas conversas, mas face à possibilidade de encerramento do posto, a 

Câmara pediu ao Comando da GNR em Beja uma reunião com urgência, tendo-se realizado na 

sexta-feira passada, em que o Coronel não pôde dar uma informação mais concreta sobre o que 

se pretendia fazer, mas de toda a informação que deu, foi possível deduzir que estava para breve 

uma alteração que iria significar a redução do horário de funcionamento do Posto de Vila Nova de 

S.Bento, deixando de funcionar durante 24 horas. Na segunda feira, a Câmara enviou ao Ministério 

da Administração Interna, uma série de perguntas concretas, nomeadamente se se prevê no curto 

prazo, alterações do número de efetivos no concelho e ao número de horas de funcionamento dos 

Postos e informação sobre a evolução dos últimos dez anos, de efetivos e horas de funcionamento 

dos Postos, para que depois se possa tomar uma posição mais concreta, depois de obter a 

informação oficial, no entanto, aproveitou-se para dizer que não estaríamos de acordo com a 

redução de efetivos e de horário de funcionamento dos postos. Embora exista alguma perda de 

população durante estes últimos dez anos, não se justifica a redução de efetivos, uma vez que 

temos uma muito maior dinâmica agrícola, com uma população flutuante no concelho nestes 

trabalhos sazonais, que supera em muito, aquilo que se perdeu em população residente e perante 

este cenário não faz sentido existir uma redução de efetivos. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

interveio para levantar as seguintes questões: 

1. Relativamente ao prédio na Rua dos Cavalos, que foi vendido ao Sr. Eugénio Tavares de 

Almeida, diz que lhe surgiu uma dúvida, face ao destaque de parcela que tinha sido feita, 

antes da venda, pelo que, questiona se foi vendido todo o quarteirão, ou se existe alguma 

parte do prédio que não foi vendido.  

2. Deu entrada na Câmara, uma petição, no dia 5 do corrente mês de setembro, em que uma 

munícipe, solicita a colocação um corrimão na Rua Brás Carrasco, em Serpa, junto de uns 

degraus que se encontram naquela rua. Já se deslocou também à Junta de Freguesia 

para expor esse assunto. 

Manifesta a disponibilidade da União de Freguesias para colaborar na colocação desse 

corrimão, mas aproveita para manifestar também o seu descontentamento por uma 

situação que ocorreu perto dessa rua, em que alguém da Câmara mandou retirar da 

paragem da Serpentina, um banco que tinha sido colocado pela União de Freguesias, não 

podendo agora, os munícipes aguardarem sentados a chegada do autocarro.  
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3. Relativamente a Santa Iria, refere que as Festas da localidade se realizam de 18 a 20 do 

próximo mês e os rebentamentos de água, levam a que os serviços da autarquia deixem 

os entulhos no loteamento da Câmara, junto ao Monte Salvado e agora já existem também 

resíduos de obras. Se existir possibilidade, antes da realização das festas, de se asfaltar 

nessa zona onde o alcatrão foi retirado para arranjo das roturas, seria conveniente, uma 

vez que é o sitio por onde passa a procissão. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder sobre a questão da Rua dos Cavalos, dizendo 

que foram vendidas as duas parcelas, mas não é o quarteirão todo, uma vez que há uma parte 

que é da Câmara, onde está instalado o posto de turismo e no primeiro andar existem dois 

apartamentos e ao lado ainda existe uma pequena habitação de um particular. Lembra que os 

prédios tinham quase trinta herdeiros e a dificuldade de entendimento entre eles levou que a 

autarquia insistisse na realização de obras de manutenção do prédio, contudo os proprietários 

fizeram uma proposta à Câmara para venda do edifício. Depois da Câmara adquirir o prédio, o 

filho de um senhor que teve arrendada uma loja de eletrodomésticos em parte desse prédio, 

durante 50 anos, contatou a Câmara a manifestar interesse em adquirir a parte onde esteve a loja 

do pai e aprovou-se em reunião da Câmara, a venda desse espaço e fez-se o respetivo destaque 

de parcela. Entretanto, a pessoa desistiu dessa aquisição e o prédio manteve-se na totalidade, 

como propriedade da autarquia. Posteriormente, o proprietário do Museu do Relógio, que se situa 

em frente ao imóvel, apresentou uma proposta de aquisição e foi-lhe aprovada a venda em reunião 

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

  

Sobre a petição do corrimão, seguramente que o assunto foi encaminhado para a Divisão de 

Cultura e Património, por se tratar de uma zona classificada, e por esse motivo carece de um 

parecer da Direção Regional de Cultura. Informa ainda que já temos outro corrimão desenhado 

para as escadas de Santa Maria e possivelmente, pretende-se fazer um desenho parecido, mas o 

assunto estará em apreciação junto daquela Divisão, tendo em vista dar continuidade ao pedido 

da requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre a questão de Santa Iria, diz que será feita a limpeza dos resíduos, o mais rápido possível. 

 

Seguiu-se a Sr.ª Maria José Mariano para fazer referência ao jornal Serpa Informação, na parte 

respeitante às obras realizadas no concelho, verificando a existência de obras em todas as 

freguesias, à exceção de Pias. Em agosto, decorreram também em Pias as festas anuais, mas 

não existe qualquer referência no jornal sobre essas festas e pergunta qual foi o motivo da 

ausência de noticias sobre as festas de Pias. 

Refere ainda que na sessão da Assembleia Municipal de 13 de setembro de 2018, foi questionada 

a existência de algum plano de intervenção da autarquia, no sentido de melhorar ou até de colocar 

sinalização a indicar a direção nas zonas rurais. Foi respondido que isso iria ser tido em conta, 

mas continua a colocar a mesma questão, pois em muitos locais, continua a verificar-se a 

inexistência de sinalização e a que existe está muito danificada.  
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Diz ainda que, na Assembleia Municipal de 28 de junho de 2018, foi apresentada pelo Partido 

Socialista uma moção sobre a recolha de resíduos de embalagens junto às empresas do concelho, 

a qual foi aprovada, por unanimidade, tendo sido acrescentado pela CDU que haveria urgência 

numa atuação pedagógica, tanto mais que os estabelecimentos comerciais podem ser autuados 

por não terem um encaminhamento correto desses resíduos. Entretanto, passou-se um ano e 

embora nalgumas freguesias esse problema não se coloque, nomeadamente em Vila Nova de 

S.Bento cuja recolha é feita de uma maneira correta, mas nas outras freguesias a situação 

mantém-se muito complicada e apresentou algumas fotos tiradas em Pias com o material 

depositado junto as estabelecimentos comerciais. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, sobre a recolha dos recicláveis, diz que, praticamente todos os 

municípios, no âmbito da CIMBAL, juntaram-se há alguns anos atrás, na constituição da AMALGA, 

que hoje é a RESIALENTEJO com o objetivo de fazer o tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

e fazer a recolha e tratamento dos recicláveis, pois os municípios tinham dificuldade, de forma 

isolada, resolver este problema. Atualmente, a responsabilidade da recolha dos recicláveis é da 

Resialentejo, mas esta empresa é um conjunto de municípios, sem existência de capital privado e 

por isso, a responsabilidade de certa forma indireta, continua a ser dos municípios. O que se tem 

vindo a fazer ao longo dos últimos anos, é tentar melhorar a recolha dos recicláveis, uma vez que 

a Resialentejo tem dificuldades em dar resposta e têm vindo a ser feitas algumas experiências no 

sentido de melhorar essa recolha. Foram adquiridas duas viaturas para melhorar essa recolha, a 

União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento há já algum tempo que faz um trabalho exemplar 

na recolha e a Câmara está a articular com as freguesias, no sentido de se dar uma ajuda, tentando 

ir aos maiores produtores de resíduos recicláveis e fazer uma recolha direta, para que depois 

esses comerciantes não depositem nos respetivos contentores, libertando assim espaço para os 

particulares.  

Em colaboração com a Resialentejo, a Câmara está a avançar com uma experiência, que foi um 

pouco adiada, que é a recolha dos recicláveis e dos sólidos urbanos no núcleo intramuralhas com 

o sistema payt, com o objetivo de melhorar a recolha. 

 

Sobre a sinalização em espaço rural, diz que, neste momento, está a ser colocada a identificação 

em todas as estradas e caminhos municipais, seguindo-se depois a colocação de sinais de 

direção.  

Quanto ao Serpa Informação, no que diz respeito à Festa de Pias, sugere que seja consultado os 

jornais dos últimos cinco anos, para se verificar em que mês consta a notícia sobre esse assunto 

e irão verificar que tem sido feita noticia na edição de outubro. A festa costuma ser no último fim 

de semana, é muito perto do final do mês de agosto e o jornal tem que encerrar perto do dia 20 

ou 21. Diz ainda que o jornal poderia ser muito mais útil à festa de Pias e a todas as festas do 

concelho, se as comissões de festas enviassem atempadamente à autarquia os respetivos 

programas e publicitava-se antes da própria festa se realizar, como forma de divulgação. 

Relativamente às obras, diz que, dificilmente se conseguem realizar obras em todas as freguesias, 

em todos os meses. Quanto à freguesia de Pias, diz que está a ser preparada a intervenção na 
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Rua Jogo dos Paus. Sobre as obras no parque Multiusos de Pias, diz que segundo a informação 

da empresa, a colocação dos portões será efetuada no mês de outubro, bem como algumas 

reparações no pavilhão que está mais avançado, uma vez que se pretende que a Mostra Eno-

gastronómica se realize nesse pavilhão. --------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Damião para colocar algumas questões, mas iniciou a sua intervenção, 

congratulando-se com o arranjo da estrada Brinches-Serpa e deseja que o troço até Mértola 

também seja arranjado.  

Pergunta qual é a posição da Câmara sobre o assunto da Escola Secundária de Serpa e em que 

situação se encontra o projeto para a requalificação da escola.  

Pergunta também qual a situação da limpeza da barragem do Monte Damião em Vales Mortos e 

questiona se a Câmara tem conhecimento que está previsto a construção de uma unidade de 

tratamento de bagaço para a Mina da Orada e seria importante a Câmara ter informação sobre 

isso, pois fala-se que terá uma capacidade de cerca do dobro, daquela que atualmente está 

instalada em Alvito. 

Relativamente ao Centro de Cultura e Desporto de Vales Mortos, questiona sobre a situação em 

que se encontra a sua candidatura e refere ainda que o piso da Rua da Ladeira, em Serpa, está 

em muito mau estado, fizeram uma grande intervenção há algum tempo, mas o piso está a 

desfazer-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que a obra na Rua da Ladeira, que foi executada por 

empreitada, foi aberto concurso e as obras têm um período de garantia e a Câmara já solicitou 

uma intervenção, de modo a que seja reposto algum material, de forma a que os intervalos entre 

as pedras sejam preenchidos e vamos continuar a estar atentos ao assunto. 

Em Vales Mortos, existe um espaço, que é propriedade da União de Freguesias e será usado 

como sala polivalente, e a Câmara assumiu uma parceria com a União de Freguesias, colaborando 

na execução do projeto. O projeto de arquitetura foi elaborado pelos nossos técnicos e está agora 

na fase dos projetos das especialidades, para que depois a União de Freguesias possa avançar 

para a execução da candidatura. Existe também a intenção de, em frente à atual sociedade 

recreativa, reparar a zona de entrada e ao mesmo tempo, tentar mudar o atendimento da extensão 

de saúde do Centro de Saúde para outro lugar, de modo a que aquele espaço possa ser dotado 

de uns pequenos balneários, de outro equipamento que possa dar uma melhor resposta também 

àquele centro e à população. 

Quanto à barragem, por ser uma intervenção muito grande, estamos a analisar qual será a melhor 

solução, já se contataram várias empresas, e já se está perto da solução final, sendo que uma 

empresa fará uma parte e a Câmara ficará responsável por fazer outra parte. 

Sobre a escola Secundária de Serpa diz que, ao dia de hoje, estamos na mesma que estávamos 

há dois anos atrás, em que existe uma possibilidade de financiamento e quem tem que dar o nome 

para esse financiamento é o município e desde o inicio que o município manifestou disponibilidade 

em dar o nome para essa candidatura, ams assina depois de existir um projeto para essa obra e 

estar definido o seu valor. Não se avançou mais no processo, porque até agora ainda não existe 
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esse projeto. Houve apenas um estudo prévio de uma intervenção, quando estava previsto um 

milhão de euros, mas aquando da reunião que teve com a Sr.ª Secretária de Estado, já havia a 

possibilidade da verba ser maior, falando-se atualmente na possibilidade de três milhões de euros 

e logicamente o estudo prévio que existia já não serve, para se avançar para o projeto dos três 

milhões e, entretanto, estamos neste impasse e ainda não se obteve resposta em concreto do 

Ministério, embora a Secretária de Estado nos tenha dito que iria avançar para a contratualização 

de uma empresa especializada em projetos, pois no Ministério não havia quadros técnicos 

disponíveis para fazer esse projeto nessa altura e desde há quatro meses que não obtivemos mais 

informações. 

No que diz respeito à unidade de tratamento de bagaço, que ficará perto de Brinches, diz que de 

facto, existe essa intenção, a empresa já reuniu com o município duas vezes, a dizer que havia 

intenção de avançar para essa unidade e também a construção de um lagar e tendo em conta a 

dimensão do projeto, dissemos logo que esse licenciamento não depende diretamente do 

município, carece de vários pareceres e que teriam que tratar de todo esse processo com quem 

de direito e já se realizou reunião com a CCDR e o IAPMEI e várias outras entidades, no sentido 

de demonstrarem o que pretendem fazer e perceber se tem condições para avançar e se preenche 

todos os requisitos legais para ser edificado. A posição da Câmara foi de que não iriamos aceitar 

um projeto “partido por vários pedacinhos”, pois se for apresentado em várias fases, pode “fugir” 

a alguns pareceres e o que a Câmara exigiu desde o inicio, foi que esse projeto fosse apresentado 

na integra, com tudo o que se pretende fazer. Segundo o discurso da entidade que quer avançar 

com o projeto, há uma intenção de fazer desta, uma unidade exemplar no tratamento destes 

resíduos e que estão a fazer várias experiências, colocando esta solução de filtros noutros lugares, 

nomeadamente em Espanha, que pode ser já avaliado o funcionamento e ver o rendimento destes 

filtros especiais. Termina, dizendo que a Câmara irá estar atenta, irá pedir os pareceres às 

entidades competentes e pondera até a consultadoria de alguma empresa especializada, pois as 

autarquias não têm técnicos especialistas conhecedores de todas estas matérias. ------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. António Cubaixo e começou por dizer que, ao longo dos anos, nunca houve a 

intenção de descentralizar o concelho, pois quando se construiu a zona industrial em Serpa, 

deveria ter sido projetada uma zona de atividades económicas para todas as outras freguesias, à 

dimensão de cada freguesia e neste momento, a zona de atividades económicas de Vila Nova de 

S.Bento está estagnada e existe uma promessa de expansão, mas que ainda não passou de 

promessa. Relativamente ao abandono do interior, diz que, possivelmente o poder central tem a 

maior culpa, mas o poder local também tem, pois nos próprios concelhos não existe igualdade, 

equidade, igualdade de oportunidades e não houve e a prova disso é que todas as empresas que 

quiseram expandir a sua atividade, tiveram que ir instalar-se em Serpa.  

O turismo é um setor que traz uma grande riqueza ao País. Pergunta o que existe em Vila Nova 

de S.Bento que possa atrair os turistas. O Museu do Azeite está prometido, a piscina não existe, 

o cine teatro está degradado, não há cultura. Considera que a Câmara poderia ter feito muito mais 

pelas freguesias. Diz ainda que, propôs na Assembleia de Freguesia de Vila Nova de S.Bento, 

que o depósito de água fosse visitável, o que seria uma atração turística. 
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Lembra ainda a necessidade de se atribuir nome de rua a muitas ruas em Vila Nova de S.Bento 

que não têm ainda denominação. Termina, dizendo que na sua opinião, deveria existir maior 

descentralização dos serviços, para que não estivesse tudo tão centralizado na sede do concelho.  

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que a descentralização pode ser um assunto muito subjetivo e 

nestas situações o melhor é analisar dados e perante a análise de dados, comparando o nosso 

município com os municípios em redor do nosso, existe uma maior descentralização em Serpa, ao 

nível dos investimentos, sendo Serpa, Vila Nova de S.Bento e Pias os três principais pontos de 

desenvolvimento do território e considera que os equipamentos que se fizeram ao longo dos anos, 

foram bem distribuídos. Mas, quando o Ministério da Educação decide passar de três 

agrupamentos que existiam no concelho para dois, isso é centralizar; quando a Câmara avança 

com o projeto de um campo de jogos, um investimento de cerca de 50.000 euros numa escola que 

está prevista fechar, isso é descentralizar, porque estamos a criar condições para evitar o seu 

encerramento; não é a Câmara que tem fechado os postos da GNR; não é a Câmara que tem os 

guardas em Pias sob as ordens do Posto de Moura. Diz ainda que em Vales Mortos, vamos fazer 

um parque infantil e um campo de jogos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

De entre o público presente, inscreveu-se o Sr. José Morgado Gomes que começou a sua 

intervenção, recordando o pedido que fez no dia 26 de junho do corrente ano, na reunião da 

Câmara Municipal que se realizou em Vales Mortos, sobre um ecoponto para a Sociedade 

Recreativa e sobre a sugestão que fez para denominação de uma rua em Vales Mortos.  

Informa que foi constituída uma associação de caráter ambiental, de que é um dos presidentes e 

onde está inserido o assunto da construção de um canil.  

Diz ainda que as obras iniciais do lar de idosos de Serpa, foram efetuadas pela sua família, tal 

como a Fundação em Pias, que também foi a sua família e tem por hábito visitar o lar de Serpa, 

já tem conseguido vagas para pessoas de Vales Mortos, colabora muito com o Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia e numa das suas visitas verificou que houve uma delegação do PSD que foi 

fazer campanha eleitoral no lar, mas algumas pessoas não gostaram e na sua opinião, essa visita 

foi desnecessária, ou então passem a ir visitar os lares todos os meses e não apenas em período 

eleitoral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 4/2019 

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 4/2019, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  
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Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

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

 

 

3.2. DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida sobre o assunto, na reunião da Câmara Municipal, 

realizada no dia 18 do corrente mês de setembro: 

 

«- 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; 

- 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. 

- 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, conforme o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 4º, estabelece-se que essa 

transferência se possa fazer de forma gradual e conferindo 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. 

Por força do disposto no artigo 92º, do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, que aprovou as 

disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2019, o prazo concedido às 
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autarquias para comunicar que não pretendem a transferência de competências em 2020, foi 

alargado até 30 de setembro de 2019. 

- 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) 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 a clara posição deste município face a este processo.   

A Assembleia Municipal de Serpa, nas reuniões de 13 de setembro de 2018, 17 de janeiro, 28 de 

fevereiro e 28 de junho de 2019, já se pronunciou sobre cada um dos diplomas rejeitando a 

transferência de competências em 2019 e 2020. 

Verificando-se, entretanto, a publicação de dois novos diplomas, importa nova pronuncia 

relativamente à transferência de competências a operar, ainda no corrente ano de 2019. 

Mais, considerando a citada prorrogação do prazo para pronuncia aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

84/2019, de 28 de junho, afigura-se conveniente nova pronuncia da Assembleia Municipal de 

Serpa, relativamente à transferência de competências a operar, especificamente, no ano de 2020. 

 

 Deliberação  

Face aos considerandos acima expostos, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três 

votos contra dos eleitos do PS, três votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de qualidade do Sr. 

Presidente, propor que a Assembleia Municipal de Serpa delibere: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2019, das competências transferidas por via dos seguintes 

diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

2. Rejeitar, a assunção em 2020, das competências transferidas por via dos seguintes 

diplomas: 

- Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto publicados que 
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o Governo tem em elaboração; 

- Decreto-Lei 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 

fortuna ou azar e outras formas de jogo. relativo à autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos  

- Decreto-Lei nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística; 

- Decreto-Lei nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; 

- Decreto-Lei nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

- Decreto-Lei nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus 

e dos programas de captação de investimento; 

- Decreto-Lei nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros 

voluntários; 

- Decreto-Lei nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

- Decreto-Lei nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio da habitação; 

- Decreto-Lei nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

- Decreto-Lei nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio do estacionamento público. 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para 

os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para 

os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019; de 30-01-2019: Desenvolve o quadro de transferência de competências 

para os municípios no domínio da cultura; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. 

- 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. 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 
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b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

3. 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

Começou por usar da palavra o Sr. Noel Farinho para dizer que, uma vez que existe público nesta 

sessão, deveria ser feita uma apresentação da proposta da CDU.  

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que esta é uma proposta que vem na continuidade daquilo que 

tem sido apresentado anteriormente e que o município já se tem pronunciado, pois considera-se 

que o processo não tem sido tratado devidamente pelo Governo. Para existir uma verdadeira 

descentralização, deveria começar o processo pelo inicio, que seria avançar para aquilo que está 

na Constituição, que é a regionalização e voltar a olhar para o que foi feito pelas freguesias e tratar 

de uma forma séria a descentralização, e ouvindo os autarcas e as populações e depois fazer uma 

verdadeira avaliação daquilo que se pretende, quando se quer avançar para a descentralização, 

se queremos manter os serviços como estão, continuando a criar problemas, não resolvendo e 

fazer aquilo que se está a fazer, que é não investindo, ou melhorar os serviços de forma séria e 

pensar como vamos fazer isso.  

Se atualmente temos alguns problemas ao nível da educação e da saúde e o que fazem é passar 

para as autarquias o mesmo dinheiro que investiam antes, o que irá acontecer é que continuem a 

persistir os mesmos problemas e para evitar isso, queremos que o processo seja feito com mais 

calma e com todos os cálculos. Por exemplo, na área da educação a Câmara assinou contrato 

com a DREA para se ter 14 auxiliares de ação educativa e temos na realidade mais de 20, a 

restante verba tem que sair do orçamento da Câmara. Fez-se um protocolo para se conseguir uma 

Loja do Cidadão em Serpa, cedeu-se o espaço e uns anos depois veem ter com a Câmara a dizer 

que, caso a Câmara não arranje uma pessoa para fazer as férias da funcionária que lá trabalha, o 
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serviço encerra ao público. Não é esta descentralização que se pretende, pois sempre que se faz 

um protocolo, depois quando tem que se resolver algum problema, calha sempre à Câmara 

resolver com o seu próprio orçamento e depois fica a faltar dinheiro para fazer zonas industriais, 

para fazer mais investimento nas freguesias --------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se novamente o Sr. Noel Farinho para dizer que na bacada do Partido Socialista, têm tido 

uma postura de grande compreensão, numa fase inicial, e de acompanhamento e tolerância com 

as posições da Câmara, mas já estamos em setembro de 2019 e a partir de 2021 as competências 

serão uma obrigação legal porque a Assembleia da República assim o determinou, mas urge fazer 

um reparo sobre aquilo que é a descentralização de competências, pois parece que se estão a 

esquecer de qual é o seu propósito. Isto surgiu porque há uma ambição junto de algumas 

estruturas partidárias e o PS não tem estado sozinho nisto, de descentralizar, melhorando com 

isso a qualidade dos serviços e melhorando a qualidade da resposta às populações e é isto que 

se está a tentar fazer. Centrando o problema todo na questão financeira, até nos esquecemos de 

qual é o propósito da descentralização de competências. 

Diz ainda que, na ótica dos eleitos do PS, estão perante um enorme passo no sentido de aproximar 

a decisão às populações, com ganhos de eficiência seguramente significativos. No caso das 

autarquias, saem deste assunto, altamente valorizadas, porque veem claramente um reforço das 

suas competências.  

Considera que é um contrassenso, de uma forma cega e inegociável, que as autarquias do PCP, 

depois de apregoarem repetidamente a autonomia do poder central, recusem mais competências 

para as autarquias.  

Se a recusa tem sido sempre feita com fundamento nas questões financeiras, questiona porque 

motivo não aceitaram aquelas que não tinham encargo financeiro e que podem ser até geradoras 

de lucro.  

Para além de alguma consensualização que se tentou no Parlamento e as leis foram aprovadas, 

isto não foi feito apenas pelo PS, a descentralização de competências foi amplamente 

consensualizada com a ANMP e a ANAFRE, negociou-se com os representantes do Poder Local.  

 

Por outro lado, pretende fazer uma critica construtiva, ao dizer que a argumentação da CDU, na 

perspetiva da bancada do PS, é um mero conjunto de reclamações. Tirando a questão financeira, 

é um conjunto de reclamações e muitas vezes, nem tem a ver com a descentralização, tem a ver 

com outras questões politicas.  

Diz ainda que a CDU reivindica e faz disso um galardão, de incluir a participação das pessoas e 

depois quando as populações têm efetivamente a possibilidade de ter algumas decisões 

descentralizadas na mão dos autarcas ao lado delas, a CDU está contra, o que considera uma 

contradição.  

Diz ainda que não concorda quando a CDU argumenta de que o Estado foge às responsabilidades 

financeiras, porque os diplomas preveem mecanismos de cooperação conjunta entre a 

administração central e local, existe uma parceria efetiva. Também é visível no quadro legal, que 

se diz com total clareza, que o planeamento e investimento inerentes às respetivas politicas 
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públicas serão assegurados. Por outro lado, também é previsto no quadro legal que os diplomas 

setoriais vão determinar, após pronuncia dos municípios, os montantes a transferir e já no 

Orçamento de Estado de 2019 houve verbas para a transferência de competências.  

Há duas macro competências que se afiguram associadas a alguma problemática que envolve 

dinheiro, que é a saúde e a educação e nesta área é bom que a Câmara se preocupe, mas em 

relação às restantes, que permitem ter os locais de decisão próximo dos cidadãos, não 

compreende a posição da CDU. Este assunto não pode ser visto numa perspetiva apenas 

ideológica, ou se está com as pessoas ou não se está com as pessoas, não há meio termo. 

Considera que se está a regressar a uma esquerda conservadora, centralista e considera que a 

politica deve ser feita com as pessoas e para as pessoas e não com o guarda chuva do partido 

por cima.  

Em nome da bancada do PS deixa uma recomendação à Câmara, para que depois não digam que 

o problema é sempre dos Governos, sejam eles de que cor forem.  

O que é certo é que, em janeiro de 2021 as competências serão efetivamente delegadas e o apelo 

que fazem é que a Câmara vá preparando os diferentes setores para absorção de boa parte destas 

competências que lhe dizem respeito, senão teremos um queixume tremendo e uma impreparação 

total e uma responsabilização de terceiros, que não fará sentido. ------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que existem visões diferentes sobre este assunto, a CDU 

considera que não tem sido bem feito este processo e não apenas no aspeto financeiro. Devem 

ser criadas as condições para descentralizar. Os autarcas da CDU foram os primeiros a 

descentralizar, das Câmaras para as Juntas de Freguesia, há muitos anos que existem protocolos 

para essa delegação de competências, pelo que, a CDU está a favor da descentralização, mas 

não da forma como o processo esta a ser conduzido. A lei da descentralização foi aprovada na 

Assembleia da Republica, mas os diplomas setoriais foram aprovados nos Conselhos de Ministros, 

mas para ser um processo transparente deveria ser tudo discutido e aprovado em plenário da 

Assembleia da República, em que haja possibilidade de todos os partidos intervirem.  

Relativamente à educação, recebemos uma estimativa de valores para as escolas e a Câmara 

recebia o valor que corresponde ao vencimento dos respetivos funcionários e o correspondente a 

um valor simbólico por escola, não havendo diferenciação entre o número de salas e para os 

trabalhadores nem estava incluído o pagamento do seguro de saúde. Por outro lado, passando a 

ser competência da Câmara mais esses 100 funcionários das escolas, será necessário reforçar 

os serviços dos recursos humanos, o setor da informática para dar apoio às escolas, os serviços 

de educação, entre outros serviços da autarquia, para dar resposta a essas novas competências.  

 

Seguiu-se o Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho para 

referir que o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, que é uma autarquia do PS, 

esclareceu que teve reuniões setoriais na área da saúde e educação, sobre a transferência de 

competências, sobre os custos e recursos humanos que implicam e na sua opinião, só depois de 

haver mais esclarecimentos, mais clarificação quanto às verbas a transferir, estará disponível para 

receber essas competências, de forma a ter um serviço mais eficiente, mais próximo das 
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populações, mas sem prejudicar a Câmara e enquanto não estiver tudo mais definido, diz que “era 

uma loucura estar a receber responsabilidades” e a oposição, que era o PSD, achou que ele não 

tinha razão. Portanto, não é apenas a CDU que tem muito receio sobre esta transferência de 

competências e há inclusivamente, autarquias do Partido Socialista que também têm dificuldades 

em recebe-las. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voltou a intervir o Sr. Noel Farinho para dizer que é obvio que a postura das autarquias do PS vai 

no sentido de defender o interesse das pessoas, por isso, a questão partidária é secundária.  

Diz ainda que o Sr. Presidente explicou porque não aceita as competências na área da educação 

e da saúde, mas ainda não explicou porque não aceita as competências nas outras áreas, que, a 

existira, até poderiam dar lucro e também não explicou de forma eficaz, os dados que existem 

concretamente sobre a educação, qual foi o número apresentado pelo Governo como proposta 

inicial.  

Diz ainda que não é possível estar de fora deste processo, porque senão são sempre os outros a 

decidir. Em relação à competência que permitiria a gestão do Parque do Vale do Guadiana, será 

formada uma comissão, para o poder central em conjunto com os municípios definir uma estratégia 

sobre este assunto e Serpa, até 2021, estará fora deste processo. --------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação à área da educação, diz que atualmente o município 

investe mais de 1.000.000 € e as verbas que recebe são menos de 800.000€ e sobre a simulação 

que fizeram para a transferência, há verbas que as pessoas tinham direito a receber e que não 

estão contempladas e não existe uma comparação exata entre as escolas, pois têm salas de aulas 

diferentes. Diz ainda que, quem meteu de fora toda a gente e discute numa sala fechada, em 

Conselho de Ministros os diplomas setoriais, é o PS. 

Termina dizendo que, se os eleitos de um partido, não vão de encontro àquilo que o partido 

defende, das duas uma, ou os eleitos não estão a defender os interesses da população ou o 

partido não está a defender os interesses da população. Os eleitos da CDU são de um partido que 

defende os interesses da população, pelo que, sempre os eleitos defendem o mesmo que o partido 

defende. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho disse ainda que, se os eleitos locais e o partido defendem a mesma coisa, ou 

estão os dois errados e não estão ao lado das pessoas, ou estão os dois ao lado das pessoas e 

neste processo da transferência de competências, parece-lhe que estão os dois errados. ---------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com oito votos contra do 

PS, 1 abstenção do PPD-PSD/CDS-PP e 1 abstenção do PS e 16 votos a favor dos eleitos da 

CDU: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2019, das competências transferidas por via dos 

seguintes diplomas: 
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- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à 

pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou 

secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de 

áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

2. Rejeitar, a assunção em 2020, das competências transferidas por via dos 

seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto 

publicados que o Governo tem em elaboração; 

- Decreto-Lei 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de 

jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo. relativo à autorização de exploração das 

modalidades afins de jogos  

- Decreto-Lei nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística; 

- Decreto-Lei nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; 

- Decreto-Lei nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

- Decreto-Lei nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por 

fundos europeus e dos programas de captação de investimento; 

- Decreto-Lei nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos 

bombeiros voluntários; 

- Decreto-Lei nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

- Decreto-Lei nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio da habitação; 

- Decreto-Lei nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem 

utilização; 

- Decreto-Lei nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio do estacionamento público. 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos 
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alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019; de 30-01-2019: Desenvolve o quadro de transferência de 

competências para os municípios no domínio da cultura; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio 

da saúde. 

- 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. 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à 

pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou 

secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de 

áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

3. 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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DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS 
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3.3. CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS  

Procedeu-se à análise do assunto respeitante à representante da Assembleia Municipal na CPCJ– 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite), que 

termina em novembro do corrente ano o seu mandato, iniciado em 2013, conforme deliberação da 

sessão extraordinária realizada no dia 6 de novembro de 2013, e cujo teor, em parte se 

transcreve, para melhor apreciação do assunto:  
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«A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Serpa, foi criada pela 

Portaria n.º 848/2009, de 7 de agosto, no âmbito da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, que 

regula a criação, a competência e o funcionamento das comissões de proteção de 

crianças e jovens em todos os concelhos do País.  

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

pessoas designadas pela Assembleia Municipal.  

  

A seguir transcreve-se a informação da Sr.ª Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo de Serpa, relativamente ao término de mandato dos 

membros eleitos pela Assembleia Municipal para a Comissão Alargada da CPCJ: 

 

"Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Serpa, 

Serve o presente para informar que, de acordo com o disposto no ponto 1 do 

Artigo 26º da Lei nº 147/99 de 1 de setembro, com redação conferida pela Lei 

nº 31/2003, de 22 de agosto, referente à duração do mandato dos elementos 

que constituem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que o término do 

mandato dos membros que constituem esta Comissão, com Portaria de Instalação 

nº 848/2009 de 7 de agosto, a produzir efeitos a partir de 15 de junho de 

2009 (artigo 9º), o mandato pode ser renovável até 6 anos consecutivos. 

 

 

Face ao exposto, a 27 de maio de 2011, informou esta comissão a assembleia 

municipal do término do mandado dos membros Maria Rosalina Caeiro, Maria 

Alexandra Garcia, Francisca Manuela Cola e Manuel Maduro tendo a mesma 

deliberado pela prorrogação do mandato destes membros. 

Em Plenário da Modalidade Alargada manifestaram o seu interesse e 

disponibilidade para continuar a integrar esta Comissão, os membros Maria 

Rosalina Caeiro, Maria Alexandra Garcia e Francisca Manuela Cola. Mais se 

informa que desde 13 de março de 2012, têm-se registado a ausência do membro 

Manuel Maduro nas reuniões/iniciativas, desta comissão. 

 

Reforça ainda esta comissão que será de todo o interesse para o bom 

funcionamento da CPCJ de Serpa a continuidade dos elementos que manifestam 

interesse e disponibilidade para continuar a integrar a equipa que a 

constitui atualmente. Face à ausência (elevado número de falta) verificada 

nas reuniões e eventos por parte do quarto elemento acima mencionado e 

indicado pela assembleia, coloca-se à consideração desse órgão deliberativo a 

continuidade, ou não, deste elemento." 

 (…) 
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Sobre o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, designar para 

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

elementos: 

 Maria Alexandra Reineiro Viçoso Garcia (Enfermeira) 

 Maria Rosalina Angélico Caeiro (Professora) 

 Francisca Manuela Saião Cola Rodrigues Costa (Professora) 

 Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite (Professora)» 

 

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

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

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

Caeiro e designar Palmira Manuela Valverde Guerreiro, pelo período de três anos (até novembro 

de 2018), para substituir Maria Alexandra Reineiro Garcia.  

 

Através de email datado de 1 de junho de 2018, a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Serpa, informa sobre o término do mandato das comissárias Maria Rosalina Caeiro e 

Francisca Saião Cola, em modalidade alargada desde 25 de junho de 2009 e solicita a sua 

substituição.  

Na sessão realizada no dia 28 de junho de 2018, o assunto foi analisado pela Assembleia 

Municipal, procedendo-se à votação, por voto secreto, das seguintes listas (designadas por lista A 

e lista B e acordo com a ordem de entrada na Mesa da Assembleia): 

 

Lista A – Apresentada pela CDU 

- Catarina Luzia Guerreio Inácio Braga 

- Ana Cristina Godinho Camilo 

 

Lista B – Apresentada pelo PS 

-  Isabel Maria Sevinate Espinho 

- João Francisco dos Santos Batista. 

 

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

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

para a CPCJ, Catarina Luzia Guerreiro Braga e Ana Cristina Godinho Camilo.  

 

Na sessão realizada no dia 22 de novembro de 2018, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

informou que, relativamente à CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os mandatos 

dos comissários são de três anos, e fez nesse mês três anos que foi designada a comissária 

Palmira Guerreiro. Não houve nenhuma proposta por parte de nenhum dos grupos partidários 

representados na Assembleia, por isso considerou-se o mandato renovado.  
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Face ao exposto, atualmente, são os seguintes os representantes da Assembleia Municipal, na 

CPCJ: 

- Maria Lucrécia Mestre Fernandes Panazeite 

- Palmira Manuela Valente Guerreiro 

- Catarina Luzia Guerreiro Braga 

- Ana Cristina Godinho Camilo 

 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que a comissária Lucrécia 

Fernandes foi eleita pela primeira vez para a CPCJ em 6 de novembro de 2013 e faz em 6 de 

novembro do corrente ano, 9 anos, mas como os mandatos são de 3 anos, com a possibilidade 

de serem renovados mais duas vezes, desempenhando as funções ao longo de 9 anos, por isso 

a Mesa da Assembleia entendeu colocar à consideração se existe alguma proposta e não 

havendo, considera-se, por consenso, que é renovado o mandato desta Comissária.  

O Sr. Noel Farinho disse que a posição dos eleitos do PS é favorável à renovação de mandato da 

comissária Lucrécia Fernandes e faz um apelo para que não se politize mais uma estrutura que é 

um serviço em prol das crianças do nosso concelho. É uma estrutura que tem que ser eficaz, tem 

é que funcionar independentemente do “emblema que as pessoas tiverem no bolso” e que, no 

futuro, não existam listas nenhumas, mas sim consenso entre os partidos com representação na 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, renovar o mandato na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, da comissária Maria Lucrécia Mestre Fernandes 

Panazeite, por mais três anos (até novembro de 2022). --------------------------------------------------- 

 

 

3.4. PROJETO DE REGULAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE EM TÁXIS 

Procedeu-se à análise do assunto acima designado, cuja deliberação, proferida na reunião da 

Câmara Municipal realizada no dia 24 de julho, a seguir se transcreve:  

 

«Proposta de aprovação do projeto de regulamento de transporte público de aluguer 

em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxis.  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, por 

deliberação de câmara, proferida em reunião realizada em 21/03/2018, foi determinado iniciar o 

procedimento conducente à elaboração da proposta do Projeto de Regulamento de Transporte Público de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, Transporte em Táxis.  

Foi publicitado Aviso nº 1/DAFRHAJ/2018, durante 30 dias úteis, a partir de 30/05/2018, na internet, no sítio 

do Município de Serpa, para conhecimento do início do procedimento, da constituição de interessados e 

apresentação de contributos, sem que tivessem sido recebidos quaisquer contributos ou tenham sido 

constituídos interessados.  
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O Projeto de Regulamento de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros, Transporte em Táxis, aprovado em reunião do órgão executivo, realizada em 23/01/2019, foi 

publicitado no DR. nº 42, 2ª série, de 28 de fevereiro de 2019, e nos locais públicos do costume, por edital 

nº 3/DAFRHAJ/2019.  

Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, foram apreciados os 

comentários tecidos pela Antral, acolhidos os contributos considerados importantes e introduzidas 

alterações ao Projeto de Regulamento que ora se apresenta. 

Assim, sugerem que, a câmara municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código 

de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com 

o disposto no artigo 33º nº 1, alínea k),conjugado com o artigo 25º nº1 alínea g),ambos do Regime jurídico 

das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, e regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do regime do 

associativismo autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprove o Projeto de 

Regulamento de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, 

Transporte em Táxis, e o submeta a aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com o artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 

99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 

de 07 de janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 33º nº 1, alínea k),conjugado com o artigo 25º nº1 

alínea g),ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Projeto de Regulamento de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros, Transporte em Táxis, e submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, que consta dos 

anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.»-------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 25º nº1 alínea 

g),ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar o Projeto de Regulamento de Transporte Público de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, Transporte em Táxis que consta 

dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante (Anexo 3). -------------------------------- 
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3.5. REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SERPA – MEDIDAS PREVENTIVAS  

Sobre este assunto, foi analisada a deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal, 

realizada no dia 4 de setembro do corrente ano: 

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, na sequência da deliberação de Câmara 

de 26 de junho de 2019 e após consulta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDRA), informa o seguinte: 

1. A proposta de Medidas Preventivas obteve parecer favorável, devendo ser enviada para 

apreciação da Assembleia Municipal; 

2. Deverá ser corrigida a deliberação de Câmara de 26/06/2019 no ponto n.º 5. A CCDRA 

entende que ainda não existem condições objetivas (indicadores publicados) para elaborar 

o Relatório de Estado de Ordenamento do Território (REOT) previsto no artigo 77.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). A solução proposta 

passa por utilizar o documento já produzido classificando-o como Relatório de Análise 

Critica do Ordenamento do Território Municipal. 

Face ao exposto, propõem que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

a) Propor à Assembleia Municipal a aprovação de Medidas Preventivas à Revisão do PDM 

de Serpa (n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio); 

 

b) Corrigir o ponto n.º 5 da Deliberação de Câmara de 26 de junho de 2019 (Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa):  

 

onde se lê: 

“Projeto de Relatório de Estado do Ordenamento do Território” 

 

deverá ler-se: 

“Relatório de Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal”. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, foi deliberado, por unanimidade: 

 

1. Alterar o ponto n.º 5 da Deliberação de Câmara de 26 de junho de 2019 (Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Serpa):  

 

onde se lê: 

“Projeto de Relatório de Estado do Ordenamento do Território” 

 

deverá ler-se: 

“Relatório de Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal”. 

 

 

2. Nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, as seguintes Medidas Preventivas à Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa: 
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 Intervenções 

Começou por usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara para dizer que a possibilidade de usar 

as medidas preventivas, acontece quando se inicia o processo de revisão do PDM e são retiradas 

de um conjunto de medidas que é possível utilizar e neste caso concreto foi a forma que se 

encontrou de proteger um pouco as populações de uma situação em que não existe informação 

objetiva sobre as consequências para a saúde das populações, que é o caso das culturas 

intensivas e superintensivas. Assim, no futuro, antes da plantação, nalgumas situações, 

nomeadamente numa distância até 500 metros do perímetro urbano, será necessário a 

autorização da Câmara Municipal. Esta medida irá vigorar no período que medeia entre o inicio da 

revisão do PDM até à conclusão dessa revisão e irá a Câmara trabalhar para que no próprio PDM 

existam outras regras que possam defender mais os interesses da população. 

Isto acontece porque, quem tem competência nesta área, o Ministério da Agricultura e Ministério 

do Ambiente, praticamente nada fizeram em relação a esta matéria e não será uma Câmara 

Municipal que sabe quais os efeitos de uma cultura superintensiva a médio e longo prazo, mas na 

revisão do PDM que os municípios estão a fazer, pensa que haverá uma pressão perante a Tutela, 

para que definam algumas regras e façam o ordenamento do solo rural, que ainda não existe, para 

que sejam criadas regras e se criem condições para que se possa fazer cumprir essas regras.  

Seguiu-se o Sr. José Damião que  começou por dizer que compreende e concorda com a 

necessidade que existe de delimitar as culturas intensivas de regadio, como o olival e o amendoal, 

perto dos perímetros urbanos, mas considera que estas medidas preventivas não irão servir de 

muito, a não ser criar problemas burocráticos aos agricultores e aos produtores florestais, porque 

no artigo 1.º diz que não engloba áreas de regadio e todos sabemos que as áreas de regadio estão 

“às portas” de Serpa e isso significa que, se existir um terrenos de regadio, a 200 metros do 

perímetro urbano de Serpa, pode semear-se lá um olival superintensivo e amendoal.  

Refere ainda que, as zonas urbanas, das áreas que não têm perímetro de rega, também estão 

limitadas, o que significa que, se quiser fazer um projeto florestal a 200 metros de Vales Mortos, 

não pode, tem que ter uma autorização da Câmara, ou seja, porque tem que mobilizar solo para 

instalar um projeto de sobreiros, o que irá duplicar ou triplicar toda a burocracia.  

Considera que o trabalho das medidas preventivas deveria ter sido todo feito no âmbito do 

perímetro de rega, pois há certas zonas da serra, onde os perímetros urbanos não deveriam ter 

sido considerados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que estas medidas preventivas não irão atrapalhar muito um projeto 

florestal que fique no limite dos 500 metros do perímetro urbano, pois apenas carece de uma 

autorização da Câmara, que reúne quinzenalmente e sendo um projeto de sobreiros será aprovado 

e não serão esses quinze dias do pedido de parecer, que irão fazer com que um projeto não seja 

viável. 
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Quando se refere que deveria ser apenas dentro do perímetro de rega, pretende-se corrigir coisas 

que os outros não fazem, porque as culturas intensivas e superintensivas, têm uma grande área 

fora do perímetro de rega, porque os investidores têm o capital do lado deles e podem ter uma 

pequena percentagem dentro do regadio, mas compram mais hectares a seguir ao regadio e por 

eles próprios conseguem fazer chegar lá a água e conseguem assim ter uma cultura 

superintensiva, num local onde nem sequer foi feito um estudo de impacto ambiental e no nosso 

município existe já uma área muito grande de culturas superintensivas fora do perímetro de rega.  

 

Interveio ainda a Sr.ª Raquel Ventura para dizer que, no caso dos precários que estão fora do 

perímetro de rega, que não foram sujeitos a estudo de impacto ambiental, o que é muito mau, 

considera que deveria existir uma pressão sobre a EDIA, por parte das entidades envolvidas 

nestes processos, para que não lhe fornecessem a água e o problema é que continua a ser-lhes 

fornecida a água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta questão, o Sr. José Damião diz que teve acesso a uns dados, em que permite perceber 

que o grande problema não é o perímetro que é gerido pela EDIA, embora nesse perímetro já 

existam alguns precários, mas o grande problema são as associações de regantes que depois 

reportam à EDIA. Hoje em dia, todas as pessoas que vão fazer regadio num perímetro de rega já 

existente, gerido por uma associação de regantes, têm a vida facilitada, porque estas associações 

estão interessadas em vender a água, não fazem o papel da EDIA, de sustentabilidade do regadio 

e isto está a acontecer em Odivelas e no Roxo e todos os anos, existe um aumento de 5% a 10% 

de regantes fora do perímetro. No nosso concelho, existem alguns regantes fora do perímetro 

(numa área que ronda os 2.000 a 3.000 hectares), mas muitos desses regantes irão ser 

englobados nas novas áreas de expansão que vai ser feita pela EDIA. ---------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, a Assembleia Municipal, 

deliberou por maioria, com a abstenção do eleito do PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos 

da CDU e PS, aprovar as Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Serpa, acima transcritas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.6. SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

Na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 18 do corrente mês de 

setembro, a Câmara Municipal solicita autorização para a segunda alteração ao Mapa de Pessoal 

do Município: 

 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, que se transcreve:  

 



ATA N.º5/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL –27 DE SETEMBRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 36 

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

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

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

atividades, atribuições e competências. 

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

35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão 

dos trabalhadores se revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos 

serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações 

ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar 

necessário, para além dos inicialmente previstos. 

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

se as seguintes alterações que resultam essencialmente, da verificação de necessidades que não 

se encontram suficientemente preenchidas. 

 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 2 (dois) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de Cantoneiro 

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

- 1 (um) posto de trabalho adicional da carreira especial de Fiscalização, categoria de Fiscal, para 

a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território. 

Os lugares indicados correspondem a procedimentos para constituição de vínculos de emprego 

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

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

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

fundamentos: 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

 

Assistente 

Operacional 

 

Cantoneiro de 

Limpeza 

 

2  

 No serviço de limpeza da DASU, existe a necessidade 

de reforço de pessoal para limpeza dos arruamentos, 

espaços públicos e edifícios, a título permanente. 

Pretende-se desta forma dar continuidade à 

necessidade de dar resposta às áreas operacionais 

consideradas prioritárias, onde se inclui a limpeza 

urbana, com carências identificadas pelos serviços. 

 

Fiscalização 

 

Fiscal 

 

1 

 

 

Para satisfação de necessidades permanentes 

verificadas na respetiva área da atividade, 

considerando as sucessivas alterações verificadas na 

legislação que apontam para um maior enfoque nas 

ações de fiscalização à posteriori, com prejuízo das 

ações de controlo prévio. 
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Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento 

interno nº 8726/2019, ao qual foi atribuído o número sequencial 16567. 

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

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

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

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do 

Município, propõe-se que a presente seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para 

apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2019 - 2ª Alteração» 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), 

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

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

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa: 
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 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 

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

setembro, 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 segunda alteração ao Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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3.7. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

SERPA  

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no 

dia 18 do corrente mês de setembro: 

 

«A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que 

por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 26 de junho de 2019, foi aprovada a minuta e 

a celebração do Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa, 

considerando que, de acordo com o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo 

aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”. 

A matéria foi presente à referida reunião da Câmara Municipal atenta a urgência na celebração do 

Protocolo, do qual decorre o reforço dos apoios concedidos à referida Associação, com efeitos a 

1 de janeiro do corrente ano. 

Sucede que: 

A respetiva Cláusula 4 prevê a atribuição de outros benefícios (redução/isenção de taxas e tarifas) 

a pessoas singulares, mais concretamente aos funcionários da Associação, de acordo com os 

seguintes termos: 

“a) Redução de 50% de todas as taxas devidas no âmbito de processos de natureza urbanística, 

para construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de habitação própria 

permanente, assim como da Taxa de IMI; 

b) Redução das tarifas de abastecimento de Água, Gestão de Resíduos Urbanos e Saneamento 

de Águas Residuais, nos mesmos termos dos beneficiários de Tarifa Social; 

c) Isenção do pagamento de quaisquer taxas ou preços, no acesso a recintos culturais ou 

desportivos. 

Atenta a matéria e os beneficiários dos apoios, conclui-se que a competência para apreciação e 

deliberação é da Assembleia Municipal de Serpa, de acordo com os seguintes fundamentos: 

- De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal “aprovar as taxas do município e fixar o 

respetivo valor”; 

- De acordo com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, compete ainda à Assembleia Municipal 

aprovar “as isenções e sua fundamentação”. 

Mais se informa que, apesar do Protocolo já ter sido outorgado pelas partes intervenientes, os 

benefícios indicados na referida Cláusula 4, ainda não foram atribuídos.  

Em conformidade com o exposto e de acordo com os citados preceitos legais, propõe-se que a 

presente matéria regresse à apreciação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação sobre o conteúdo da Clausula 4, do Protocolo de 

Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa. -------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 8º, n.º 
2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, 
de 29 de dezembro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal, o teor do exposto na cláusula 4 do Protocolo de Cooperação com a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, na sequência na deliberação da Câmara 
Municipal, proferida na reunião realizada no dia 26 de junho do corrente ano.»------------------------ 
 

 Deliberação 
De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 
8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
53-E/2006, de 29 de dezembro, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o teor da cláusula 4 do Protocolo de Cooperação com a Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 Descentralização de competências 
 CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  
 Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros 

de passageiros, transporte em táxis 
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  
 Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
 Protocolo de cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa  

 
O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21h15 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. -------------------------------- 
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 27 DE 

SETEMBRO 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 4/2019 

 

ANEXO 3 – PROJETO DE REGULAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE EM TÁXIS 

 

 


