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

FEVEREIRO DE 2019 

 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente o Órgão 

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

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

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

 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

José Augusto Moreira, em substituição e Florbela da Luz Teixeira 
Pires 

Sílvia Maria Franco Murta, em substituição de António Carlos 
Silva Ribeiro de Carvalho 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

José Manuel Batista Galanducho, em substituição de Raquel de 
Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

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

Francisco Parelho Mira Galego 

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

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

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de 
Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 
FALTAS 

José António Aboim Madeira 
 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

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

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

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

Pires e participaram também os Srs. Vereadores Paula Pais Soares, Manuel Francisco Soares, 

Odete Afonso Borralho, Carlos Alberto Bule Martins Alves,  Francisco Machado Godinho e António 

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

 

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

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

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 
1.1. Apreciação e votação da ata n.º 5/2018 e n.º 1/2019  
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 1/2019 
3.2.  Primeira revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  
3.3. Procedimento para a aquisição de serviços – Apólice de seguros – Repartição de encargos 
3.4. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 
3.5. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 
3.6. Protocolo de utilização de equipamentos e viaturas celebrado com a Resialentejo – Repartição 

de encargos 
3.7. Serviço público de transporte de passageiros – Proposta de delegação de competências 
3.8. Contratação de dois empréstimos 
3.9. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas 

Residuais de Serpa 
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3.10. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do 
Município de Serpa 

3.11. Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 
3.12. PERU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
3.13. Transferência de competências 

 
 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 
encontram justificadas as seguintes faltas: 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Braga, por motivos 
profissionais  

Substituído por Ana Sofia dos Santos  

Florbela Teixeira Pires, por motivo de 
doença 

Substituída por José Augusto Moreira 
 

António Racha  Cubaixo Substituído por Mário Malveiro Apolinário 

António Carlos Carvalho, por motivos 
profissionais  

Substituído por Sílvia Franco Murta 

Raquel de Jesus Ventura, por motivos 
de saúde de familiar 

Substituída por José Manuel Batista Galanducho 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 5/2018 e N.º 1/2019 

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 as atas n.º 5, respeitante à sessão 

realizada no dia 22 de dezembro de 2018 e n.º 1, relativa à reunião extraordinária realizada no dia 

17 de janeiro do corrente ano, as quais foram previamente enviadas a todos os eleitos e ambas 

foram aprovadas, com as abstenções dos eleitos que não participaram nas referidas sessões.  

 

 
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: 
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Entidade Assunto Data  
Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto Resolução – Eliminação da cobrança de 

portagens na Via do Infante 
2019.11.18 

Grupo Parlamentar do PCP Propostas de alteração – Orçamento de Estado 2018.11.20 

CIMBAL Nota de Imprensa – 4.º Aniversário do cante 
Alentejo como Património Cultural Imaterial da 
Humanidade 

2018.11.28 

Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado – Propostas aprovadas 2018.11.28 

CIMBAL Nota de Imprensa Reunião ordinária do 
Conselho Intermunicipal da CIMBAL  

2019.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado – Medidas propostas pelo 
PCP 

2018.12.10 

CIMBAL Nota de Imprensa – Exposição “Estranhos 
Visitantes” 

2018.12.18 

Câmara Municipal de Serpa Informação – Terreno onde se situa a obra 
inacabada de uma creche, na sequência da 
questão colocada pelo Sr. Daniel veiga, na 
sessão da Assembleia Municipal de 29 de junho. 

 
2019.01.09 

Grupo Parlamentar do PCP Resposta do Governo à pergunta sobre 
plantação e olival intensivo que causa danos na 
Ponte Romana de Vila Ruiva 

2019.01.18 

CIMBAL Agenda Regional do Alentejo para a Economia 
Circular 

2019.01.18 

Grupo Parlamentar do PCP Audição pública – Lei de Bases da Habitação  2019.01.21 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto de Resolução – Alargamento do âmbito 
de aplicação da cobertura do seguro escolar às 
deslocações em bicicleta  

2019.01.29 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da 
CIMBAL 

2019.02.01 

CIMBAL Nota de Imprensa - Secretária de Estado da 
Cultura visita Museu Regional Rainha D.Leonor 

2019.02.01 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciações parlamentares – Quadro de 
transferência de competências para os órgãos 
municipais e intermunicipais 

2019.02.04 

Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto Resolução – Reversão da privatização 
dos CTT 

2019.02.06 

CIMBAL Nota de imprensa – Museu Regional Rainha 
D.Leonor 

2019.02.12 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar  - Regularização de 
dividas das autarquias locais no âmbito do setor 
das águas 

2019.02.18 

 

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 9 e 23 de janeiro e 6 de fevereiro do corrente ano, após a 
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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 
Iniciou o período de intervenções, o Sr. Francisco Mira para, em nome dos eleitos da CDU 

apresentar uma saudação sobre o Dia Internacional da Mulher, cujo teor é o seguinte: 

 

«Em vésperas do Dia Internacional da Mulher, oficializado pela ONU em 1975, a 

Assembleia Municipal de Serpa assinala esta data, recordando a luta das mulheres pelos 

seus direitos nos Estados Unidos da América no início do século XX e homenageando 

todas as mulheres e homens que têm feito da defesa da cidadania e da igualdade de 

género uma prioridade. 

Neste ano de 2019, hoje e aqui, importa não só salientar a importância de tudo o que foi 

feito, mas também do muito que falta fazer. A situação hoje ainda não é a melhor: 

permanecem as situações de desigualdade e de injustiça e de violência sexual, de 

assédio, de exploração e tráfico. De controlo machista e de marginalização. Hoje, e aqui 

em Portugal, ainda há juízes que protegem homens agressores ou mesmo assassinos das 

suas mulheres. E, também, que 10 mulheres foram assassinadas pelos maridos desde o 

início deste ano: quantas mais terão sido batidas e violadas?  

Esta luta intransigente pela igualdade e contra qualquer tipo de exploração e de violência 

deve ser de todos, mulheres e homens, novos e velhos, de todas as profissões e 

atividades e em todas as situações. Dos poderes políticos em grande parte, porque 

definem as estratégias. Mas dos cidadãos, também. De cada um de nós e de todos. Esta 

é uma responsabilidade da sociedade. Porque a sociedade constrói-se com todos e o 

nosso presente e o futuro são melhores com mulheres e com homens lado a lado. Sem 

discriminação, sem repressão, sem penalização. Com equidade e liberdade, com 

igualdade de oportunidades e de direitos. Todos, mulheres e homens, ficamos a ganhar. 

E ganha a liberdade, a democracia, o desenvolvimento. 

Mais entendem os eleitos da CDU, convidar os eleitos do Partido Socialista e do PSD a 

associar-se a esta saudação, solicitando ainda à Câmara Municipal, a sua divulgação nos 

meios disponíveis, nomeadamente o Site do Município e também na pagina do Facebook 

Serpa Terra Forte.» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Isabel Sevinate, em representação da bancada do PS, para 

apresentar uma Recomendação, relativa ao Dia Internacional da Mulher, que surge também no 

seio da Federação Nacional das Mulheres Socialistas: 
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                                            Recomendação   
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Solicita ainda que esta recomendação seja divulgada nos órgãos de comunicação da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. João Santos para, em nome dos eleitos do PS, apresentar a seguinte moção sobre  

as estradas nacionais no concelho de Serpa: 

 

MOÇÃO 

Estradas Nacionais no Concelho de Serpa 
«Pese embora o Estado Central tenha planos para intervir nalgumas estradas nacionais (EN) no 
concelho de Serpa, na realidade nos últimos anos foram realizadas apenas algumas obras de 
manutenção e reparação que são insuficientes. 
 
A quase totalidade das estradas nacionais do concelho de Serpa necessitam de obras de 
beneficiação, tendo em conta o estado de degradação do pavimento betuminoso, que apresenta 
buracos, fissuras e falta de asfalto nalguns locais, resultando num risco acrescido de provocar 
danos em viaturas e de ocorrência de acidente. A EN 386 (Brinches/Moura), a EN 258 
(Moura/Vidigueira) e a EN 255 (Serpa/Pias) necessitam de algumas obras de manutenção. 
 
Contudo, as estradas que estão em pior estado e que necessitam de obras de manutenção 
urgentes e de maior vulto, são a EN 265 (Vale do Poço/Serpa/Brinches), a EN 392 (Vila Nova de 
S.Bento/Pias/Brinches) e particularmente a EN 260 (ponte do Guadiana/fronteira de Vila Verde de 
Ficalho) que está em forte processo de degradação, provocada pelo intenso tráfego, quer de 
veículos ligeiros e pesados, quer de máquinas agrícolas.  
 
A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, propõe: 
 

- Que o Governo Central, através das Infraestruturas de Portugal, SA (IP) leve a efeito 
uma rápida e eficiente intervenção para o melhoramento das Estradas Nacionais que 
atravessam o concelho de Serpa, assinaladas como estando em pior estado; 
 
- Que o Governo Central se comprometa a realizar um levantamento exaustivo das 
carências em termos viários, de todas as estradas nacionais que atravessam o concelho 
de Serpa, de modo a que a médio prazo, haja uma intervenção profunda em todas as 
vias que servem este concelho. 

 

(Sendo esta moção aprovada, deverá ser publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal de 
Serpa, enviada para a comunicação social nacional e do distrito, Conselho de Administração das 
Infraestruturas de Portugal, Grupos Parlamentares, Ministério do Planeamento e Infraestruturas, Primeiro 
Ministro e Presidente da República.)» 
 
 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara para dizer que, relativamente a esta moção, todos estamos 

de acordo, mas relativamente à parte em que se refere que se deveria fazer um levantamento, 

gostaria de dizer que os levantamentos já foram efetuados, as situações estão identificadas, no 
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ano passado fez-se um levantamento que foi enviado para as entidades competentes e têm sido 

enviadas as atualizações que se têm feito. O que precisávamos mesmo no imediato, eram 

algumas intervenções e o que deveríamos também era questionar sobre o futuro da EN 260, tal 

como a Câmara faz sempre que contata o Ministério sobre as estradas no nosso concelho. Houve 

um projeto do IP8 até Vila Verde de Ficalho e, entretanto, o troço entre Beja e Ficalho saiu do 

estudo e possivelmente neste momento, só há projeto válido até Beja e deveríamos questionar 

sempre que entramos em contato com o Ministério, qual o futuro da EN260 no troço entre Beja e 

Ficalho. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Maria José Borralho para dizer que a sua bancada se congratula 

com o facto da bancada do PS apresentar esta moção, para reivindicar junto do Poder Central, 

que é do seu partido, a intervenção nas estradas do concelho. Diz ainda que da parte da CDU, 

tem havido também algumas iniciativas para que se proceda ao arranjo da EN 260 e o futuro IP8 

seja uma realidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Bento Godinho interveio para dizer que a Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, em março de 2018 enviou um oficio para as infraestruturas de Portugal e, 

entretanto, foi reforçando esse mesmo oficio e em outubro de 2018, finalmente, recebeu-se uma 

resposta da IP a dizer que estava prevista uma intervenção durante o ano de 2019 e voltámos a 

questionar sobre a data prevista para essa intervenção e até agora ainda não se recebeu qualquer 

resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que é pertinente saber, o quanto antes, qual será o futuro da 

EN260, se algum dia chegará a ser IP, dado que todos os municípios estão num processo, durante 

o corrente ano e meados do próximo, para fazer uma revisão do PDM e este é um elemento 

estrutural para todos os concelhos, pois é a principal via rodoviária e é importante saber qual vai 

ser o seu futuro. Refere ainda que, quando se escolheu a terceira fase da zona industrial de Serpa, 

o IP estava previsto passar ao meio da zona industrial e de alguma forma, o traçado do IP também 

condicionou a localização desta terceira fase. -------------------------------------------------------------------- 

 

Votação da Moção – Foi aprovada, por unanimidade, a moção apresentada pelos eleitos do 

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

 

Seguiu-se a Sr.ª Isabel Sevinate para dizer que no dia 7 de setembro de 2017, o município de 

Serpa abriu um concurso para provimento de um lugar no quadro de pessoal, para um Técnico 

Superior de Desporto. Quem poderia concorrer a esse concurso, seria alguém que já tivesse 

vinculo à função pública, mas o concurso ainda não teve qualquer resultado, pelo menos que se 

saiba. Tendo conhecimento que o município tem a trabalhar na área do desporto, três técnicos 

que têm um vínculo precário, com um contrato de avença e que estão quase a terminar esse 

contrato e que estes três elementos constituem uma equipa forte e coesa e que daquilo que lhe é 

dado a conhecer, uma vez que se cruzam com a sua atividade profissional, têm desenvolvido um 



ATA N.º2/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 28 FEVEREIRO  

 
_____________________________________________________________________________ 

 11 

excelente trabalho, no programa do município, no âmbito do envelhecimento ativo e considerando 

que se incluiu no Mapa de Pessoal, a abertura de outro concurso, mas para uma chefia intermédia 

na área do desporto, questiona se a Câmara prevê a substituição destas pessoas ou se pensa 

integrá-las ao abrigo do processo dos vínculos precários, que é aquilo que neste momento têm, 

para que possam dar continuidade a este projeto que é tão importante para a população do nosso 

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

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que o concurso se encontra numa fase final e 

talvez mais um ou dois meses e estará terminado, mas irá pedir informação mais concreta à 

Divisão responsável pelos recursos humanos.  

Sobre a situação dos três técnicos que estão a trabalhar no município na área do desporto, não 

têm um vinculo precário, uma vez que estão a fazer uma prestação de serviços, no âmbito de uma 

candidatura que o município fez, que tem a ver com o combate ao insucesso escolar e esse 

conjunto de ações termina no final do corrente ano letivo e esses técnicos sabem desde o inicio, 

que estão a trabalhar no âmbito desse projeto, mas claro que têm colaborado noutras atividades 

da Câmara, mas o foco do trabalho deles é a candidatura para combate ao insucesso escolar. 

Logicamente que teremos que analisar o assunto e havendo necessidade de mais técnicos, 

poderemos depois utilizar esse concurso, depois de concluído, uma vez que é válido por 18 meses. 

Em relação à situação dos precários, que se encontravam a contrato, diz que a Câmara tem vindo, 

gradualmente, a resolver através da abertura de lugares a tempo indeterminado.  

Esta questão da área do desporto é pertinente, mas para já, irá entrar um técnico ao abrigo desse 

concurso e durante 18 meses esse concurso poderá ser utilizado para ir buscar mais algumas 

pessoas, de acordo com as necessidades, mas temos também que analisar as situações que 

temos atualmente, por exemplo, temos uma técnica com uma idade próxima da reforma e assim 

que se reformar, teremos que reforçar. Temos esses três técnicos que também têm dado uma 

colaboração noutros projetos e quando eles saírem vamos ter mais alguma dificuldade em 

equilibrar todo o serviço, mas com os meios que temos vamos tentar continuar com a resposta 

que estamos a dar agora e se tivermos que fazer algumas alterações internamente, faremos, pois 

não queremos diminuir a resposta que atualmente estamos a dar nessa área. ------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo para dar os parabéns ao Executivo, extensivo a todas as pessoas 

que participaram na organização da Feira do Queijo, que considera uma excelente organização, 

primeiro porque é um produto identificativo da região e da maior importância, que vive alguns 

desafios das mudanças na agricultura e também pela atratividade que se notou, com as centenas 

ou milhares de visitantes que visitaram Serpa nesse fim de semana da feira.---------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baiôa apresentou, em nome dos eleitos do PS, a seguinte moção: 
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Moção  

Estradas Municipais no concelho de Serpa  

«Pese embora a Câmara Municipal de Serpa, tenha um plano para intervir nalgumas Estradas 

Municipais (EM) e tenha realizado algumas obras de beneficiação nos últimos meses na EM 514 

(Ribeira de Limas), na EM 525 (Corte da Azinha) e em parte da EM 522 (Penalva), entre outras, a 

realidade demonstra que muitas Estradas Municipais estão muito degradadas.  

Uma parte das estradas municipais do concelho de Serpa necessitam de obras de beneficiação, 

tendo em conta o estado de degradação do pavimento betuminoso, que apresenta buracos, 

fissuras e falta de asfalto nalguns locais, resultando num risco acrescido de provocar danos em 

viaturas e de ocorrência de acidentes.  

Existem várias estradas municipais que necessitam de arranjos pontuais, marcação horizontal, 

sinalização e limpeza de bermas, mas as estradas que estão em pior estado e que necessitam de 

obras de manutenção urgentes e de maior vulto são: 

- EM 522 (Penalva/Vila Verde de Ficalho); 

- EM 519 (Cruzeiro, particularmente entre o entroncamento de Vale Perditos e Vila Nova de 

S.Bento); 

- EM 1040 (Estrada da Pipa, Pias); 

- EM 517 (Vale de Vargo/Serpa). 

 

A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, propõe: 

- Que a Câmara Municipal de Serpa leve a efeito uma rápida e eficiente intervenção para o 

melhoramento das Estradas Municipais assinaladas como estando em pior estado; 

- Que a Câmara Municipal de Serpa se comprometa a realizar um levantamento exaustivo de 

carências, em termos viários, de todas as estradas municipais de modo que, a médio prazo, haja 

uma intervenção profunda em todas as vias que servem este concelho.  

 

Sendo esta moção aprovada, deverá se publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal e 

enviada para a comunicação social nacional e do distrito de Beja.» 

 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que a Câmara Municipal faz levantamentos das 

estradas nacionais e manda para a IP – Infraestruturas de Portugal, mas também faz 

levantamentos das estradas municipais. Quando se pede uma intervenção na Estrada da Penalva 

(CM522), o troço que falta, já foi de facto feita uma parte (quando vamos pela estrada do Cruzeiro), 

faltando a parte de quando saímos de Ficalho. Tem-se feito o trabalho de limpeza de bermas 

dessa estrada e quanto à parte da movimentação, está em processo de adjudicação, uma 

intervenção de cerca de 80.000€ e nos próximos dias essa obra irá começar. 

Diz ainda que existe também um levantamento efetuado para uma intervenção, entre 20.000 a 

30.000€ na EM 519 (Cruzeiro) para resolver 15 ou 16 zonas que estão em pior estado e contamos 

que nos próximos tempos se inicie a segunda fase da Penalva e se avance depois para a EM519.  

A EM517, Vale de Vargo-Serpa, também já está identificada no plano de intervenção da autarquia. 
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Relativamente à Estrada da Pipa (1040), diz que não é uma Estrada Municipal, mas sim Caminho 

Municipal. Neste momento, a Câmara está em negociação com a AGDA, porque foi recentemente 

feita uma intervenção por parte das Águas do Alentejo, que é a construção da conduta que liga a 

Barragem de Enxoé a Moura. Quando estiver concluída a nova estação de tratamento de águas 

da Barragem do Enxoé e todas as condutas, a água do Enxoé irá abastecer toda a margem 

esquerda e parte da Estrada da Pipa está a ser neste momento, intervencionada.  

Quanto às outras intervenções, que são menores, a equipa da Câmara tem estado em Pias, a 

reparar ruas asfaltadas, seguindo depois para fazer pequenas reparações na circular de Brinches 

e depois segue-se Serpa, com pequenas reparações na Estrada de S.Brás. Com a equipa da 

Câmara será dada resposta a pequenas intervenções e as intervenções maiores, serão feitas por 

empreitadas, ajustes diretos, ou consultas prévias, conforme o valor das intervenções.  

Diz que as questões levantadas na moção, são pertinentes, verdadeiras, mas há uma questão que 

não podemos deixar de falar que é a movimentação de veículos que existe atualmente nos 

terrenos agrícolas e que faz com que se degradem mais rapidamente, pois não foram concebidas 

para o trânsito que têm hoje em dia, principalmente os carros pesados e vai ser cada vez mais 

difícil para os municípios conseguirem manter esses caminhos em bom estado.  

Termina, dizendo que a Câmara vai continuar a seguir o plano de intervenção que estava definido, 

sendo que, o que é dito na moção, de alguma forma, já está em prática. -------------------------------- 

 

Interveio a Sr.ª Maria José para, em nome dos eleitos da CDU, solicitar um pequeno intervalo para 

análise da moção apresentada.  

Terminado o intervalo de cinco minutos, começou por intervir o Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias, para solicitar uma alteração tendo em conta as explicações do Sr. Presidente 

da Câmara, nomeadamente no que diz respeito às que foram identificadas na moção, como obras 

de maior vulto. Propõe que os dois pontos da moção, sejam substituídos por um ponto único: “Que 

a Câmara Municipal de Serpa dê continuidade ao plano de requalificação/manutenção das 

estradas e caminhos municipais no concelho de Serpa».------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se mais um intervalo de cinco minutos, para o PS analisar a alteração proposta pela CDU. 

 

Retomada a sessão, o Sr. Manuel Baiôa disse que os eleitos do PS aceitam a proposta 

apresentada pela CDU, mas com a seguinte alteração: 

“Que a Câmara Municipal de Serpa dê continuidade ao plano de requalificação/manutenção das 

estradas e caminhos municipais no concelho de Serpa e se comprometa até final de 2020, a 

realizar as obras de maior vulto, nas estradas assinaladas.» ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Mesa disse que, dessa forma, está a ser imposto um compromisso à Câmara 

Municipal, pelo que, dá a palavra ao Sr. Presidente, pois julga que a Assembleia não estará em 

condições para impor esse compromisso ao Executivo. ------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara disse que a moção será aprovada, ou não, pela Assembleia Municipal, 

e neste momento, não cabe à Câmara pronunciar-se sobre o assunto, a não ser prestar mais 

alguma informação ou fornecer mais alguns dados para a discussão do assunto. No entanto, refere 

que poderia a Assembleia Municipal estar a impor uma calendarização diferente e que vai contra 

o plano de intervenção já aprovado pela Câmara Municipal. Contudo, logicamente que os eleitos 

da Assembleia Municipal têm todo o direito de propor moções e votá-las como entenderem.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Maria José Borralho para dizer que a bancada da CDU irá votar contra esta 

proposta do PS e diz ainda que os eleitos do PS nesta Assembleia, na falta de propostas suas, 

está interessado em propagandear como iniciativas de sua autoria, projetos e ações do Executivo 

da CDU, ou seja, o programa que é da CDU e que está a ser levado a efeito, o PS pretende dar a 

entender que são suas iniciativas e esta moção na Assembleia é um facto mais que evidente e  há 

ainda outras atitudes da parte do PS que demonstram isso mesmo. Sobre a iniciativa de utilização 

de copos reutilizáveis na Feira do Queijo, o PS “pôs-se à boleia”, num perfeito ato de 

aproveitamento político desonesto e que os eleitos da CDU consideram de puro oportunismo.  

Prossegue, dizendo que a Câmara Municipal de Serpa leva há 18 anos a efeito, uma grandiosa 

iniciativa como é a Feira do Queijo do Alentejo e o PS na última Assembleia, nesta mesma sala, 

referiu que essa Feira tinha sido ideia do PS. Considera que isto é uma política levada a cabo por 

este partido, não só aqui, mas também a nível nacional, um puro oportunismo, à boleia de ações 

que estão a ser realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Manuel Baioa disse que ficou contente com as palavras iniciais do Sr. Presidente, que vieram 

ao encontro das ideias desta moção, no sentido de a Câmara estar atenta e de certa forma 

comprometer-se a avançar com obras que estão assinaladas e será bom para o concelho que 

estas obras se concretizem e estamos assim em sintonia sobre este tipo de intervenção que é 

necessário. 

Em relação à proposta inicial, diz que o objetivo foi aproximar da contraproposta que a CDU fez e 

por isso fizeram uma nova proposta, mas não sendo possível haver concordância, a moção que 

vão colocar a votação é o texto inicial do PS. ------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara para dizer que a Câmara já está 

comprometida há muito tempo com a realização das obras, há uma obra que já está adjudicada; 

o procedimento da estrada da Pipa está totalmente identificado, temos o levantamento feito, temos 

o valor da obra, já se realizaram reuniões com a AGDA para decidir como se vai resolver o assunto 

e segundo a moção apresentada, parece que é a partir de agora que tudo se vai iniciar e daí a 

proposta da CDU, ao propor na alteração a palavra “de continuidade”, porque a Câmara já está 

comprometida com o assunto há muito tempo. ------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. João Santos para fazer um protesto relativamente à última intervenção da 

bancada da CDU, porque estamos a falar de um assunto objetivo, que é uma moção apresentada 

pelo PS e é isso que estava a ser discutido e começam a falar da Feira do Queijo, de copos de 
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plástico, assuntos que nem ficaram bem explícitos e parece-lhe que é algo que não faz sentido 

nenhum e deixa no ar insinuações que devem ser concretizadas. Se de facto alguém da bancada 

do PS, em determinada altura, disse coisas que não são verdade, então que se esclareça isso 

devidamente, dizendo como, porquê e quando, mas não pode ser a pretexto de uma moção, 

estabelecer-se um discurso que coloca em causa questões de caráter, indo buscar assuntos que 

não têm nada a ver com o que está a ser debatido e colocando em causa a idoneidade de 

intervenções anteriores da bancada do PS.  

Diz ainda que, se disseram algo errado, pedem desculpa, estão dispostos a corrigir o que foi dito 

erradamente, mas digam exatamente o que foi dito, em que circunstâncias e como é que é o 

correto e os eleitos do PS, naturalmente, como pessoas de bem, repõem a verdade daquilo que 

disseram, mas insinuações que ficam no ar e que não são concretizadas, não lhe parece correto 

e esta é uma casa demasiado séria para se falar dessa maneira. ------------------------------------------ 

 

Interveio o Sr. Presidente da Assembleia para expressar a sua opinião, dizendo que a bancada da 

CDU não pode aceitar a imposição de uma data, porque isso seria irresponsável e aquilo que o 

PS está a querer impor é uma data para efetuar determinados trabalhos, sem ter em consideração 

os custos que isso pode envolver e poderia, em última instância, colocar em causa a realização 

de outras iniciativas ou ainda a situação económica da Câmara, sendo que essa tem sido uma 

grande preocupação do Partido Socialista, por isso, ao colocar esse objetivo temporal, existe da 

parte do PS, alguma irresponsabilidade. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Luísa Travessa para lembrar que existe no site da IP – Infraestruturas de 

Portugal um link para reclamações, apresentação de sugestões e há alguns anos, aquando da 

iniciativa “Todos Juntos”, para a titulo particular, se enviar reclamações, identificando o troço da 

estrada, onde existiam danos, mas o que é certo é que, durante muitas semanas, fizeram-se 

reclamações nesse site e o que se reivindicava, que eram umas barreiras de segurança num troço 

de uma estrada e essas reivindicações foram atendidas. Por isso, sugere que os eleitos enviem 

mensagens para este link a reivindicar as intervenções nas estradas do nosso concelho. ---------- 

 

O Sr. Noel Farinho disse, dirigindo-se ao Sr. Presidente da Assembleia, que o cargo que ocupa, 

obriga-o a uma certa isenção que hoje não se verificou e esclarece ainda que a moção 

apresentada pelos eleitos do PS não tem nenhuma data especifica, apenas fala num compromisso 

que a Câmara deve assumir, e até de alguma forma constata e enaltece a obra da Câmara, ao 

referir que a Câmara tem um plano para intervir e que já fez obras com base nesse plano e depois 

pede para fazer mais. Basicamente é isto e por isso não entende a intervenção do Presidente da 

Assembleia, pois quebrou o dever de isenção, tomou partido na Presidência e falou de uma data 

que não existe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Assembleia esclarece que estava a referir-se à última proposta do PS, em 

que está indicada uma data limite e foi o que levou o grupo da CDU a recusar a proposta, tendo o 
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Sr. Noel Farinho dito que essa proposta já tinha sido retirada e foi dito que iria a votação o texto 

inicialmente proposto pelo PS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias, António Moita, interveio para questionar por que 

motivo o PS não colocou, na primeira moção que apresentou sobre as estradas nacionais no 

concelho, uma data para se fazerem as intervenções. Quiseram definir um calendário para as 

estradas municipais e aquilo que é competência do Governo fica no vazio. ----------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga para questionar qual é o plano de intervenção da Câmara, se tem 

alguma data para conclusão das obras, pois a CDU propôs a continuidade, mas o PS propõe um 

fim à continuidade.  

 

O Sr. Presidente da Câmara recomenda ao eleito Daniel Veiga que esteja mais atento às atas da 

Câmara, pois foi aprovado um plano de intervenção nos caminhos e estradas municipais e consta 

das atas das reuniões da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Votação: a moção apresentada pelo PS, foi rejeitada, 16 (dezasseis) votos contra dos eleitos 

da CDU e 9 (nove) votos a favor dos eleitos do PS.  

 

O Sr. Manuel Baiôa interveio para alertar para a situação de um portão que foi colocado 

recentemente num caminho da freguesia de Vila Verde de Ficalho e que tem suscitado alguma 

indignação da população. Situa-se num caminho de acesso à Ribeira do Chança, concretamente 

junto ao Moinho do Saraiva, no ponto GPS 37.935111-7.258387. Este portão dificulta o acesso à 

ribeira e foi colocada uma nova vedação que não existia, junto ao leito de cheia da ribeira, que 

impede as pessoas de ter acesso à ribeira, como sempre tiveram. Por outro lado, há ainda o 

problema do número de porcos e vacas que estão naquela área e a possibilidade também de 

estarem junto com a água. Apela à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e à Câmara 

Municipal para, eventualmente, apresentarem queixa à Administração Regional Hidrográfica do 

Alentejo e a outras entidades para verificarem a ilegalidade da colocação destes entraves ao 

acesso à ribeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que o Serviço de Fiscalização da autarquia já foi verificar essa 

situação, será feito um levantamento e enviado, como tem sido feito em casos semelhantes, para 

a entidade competente para avaliar estas situações, nomeadamente a ARH, um setor da APA.  

Diz ainda que se pediu uma reunião/visita durante o mês de março para que a APA se desloque 

ao nosso concelho, para verificarem as situações no local, nomeadamente os casos de ocupação 

de leito de cheia, no rio Guadiana e no Chança e também para verem as intervenções feitas pela 

Câmara na Estação de Tratamento de A-do-Pinto e também na Estação de Tratamento de Vales 

Mortos. Pretende-se que vejam também no terreno, algumas movimentações de terras e arranque 

de oliveiras antigas, para plantação de novo olival, em corredor ecológico, que são situações que 

estão identificadas.  
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Esclarece ainda que, relativamente à colocação de portões e vedações em caminhos que não são 

públicos, o proprietário terá segundo a legislação, esse direito, mas não pode é fechar os portões 

e de acordo com informação dos serviços, o portão não está trancado, mas existe a colocação de 

uma vedação que impede a utilização por parte das pessoas, da zona da ribeira do Chança. Mas 

a situação está identificada e aguarda-se uma decisão das entidades competentes. ---------------- 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, relativamente ao portão (que 

está fechado, mas sem cadeado) e ao caminho de acesso ao Chança, que está interditado, 

informa que a Junta de Freguesia, no início de fevereiro, fez uma participação às entidades 

competentes. A semana passada recebeu-se a resposta da GNR a informar que se tinham 

deslocado ao local, falaram com o proprietário, o portão é legítimo, uma vez que não está trancado 

a cadeado, e relativamente aos animais e à vedação, diz a GNR fez uma participação à APA-

Associação Portuguesa do Ambiente para que eles fizessem a contraordenação e neste momento, 

aguarda-se a resposta da APA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Camilo para lembrar o compromisso assumido pelo PS em 1 de junho de 

2013, no que se refere à discussão em plenário da Assembleia da Republica, face à apresentação 

da petição do Movimento Vale de Vargo Freguesia Sempre, sobre a Lei n.º 22/2012, de 30/05 

relativa à reorganização administrativa territorial autárquica, proposta pelo Governo anterior e 

passou a ler aquilo que foi dito por uma deputada do PS na altura (Euredice Pereira): «Sr. 

Presidente e Srs. Deputados, antes de mais, quero saudar os peticionários dos vários pontos do 

País e reconhecer o seu inconformismo relativamente ao modo como foram excluídos das 

decisões que recaíram sobre os seus territórios de freguesia. De facto, a lei hoje em vigor resultou 

de um processo redutor no plano da envolvência das autarquias, das suas associações 

representativas e das populações. É por isso que este não é um processo fechado e como já disse 

o líder do Partido Socialista, quando ganhar as eleições, rever esta situação e agir em 

conformidade. (…) Os territórios de freguesia têm uma identidade própria que não foi tida em conta 

pelo PSD e pelo CDS (…) Reitero o que disse no início da minha intervenção, o PS a ganhar as 

próximas eleições, fará a revisão de todo este processo e corresponderá àqueles que são 

certamente os anseios das populações e dos seus autarcas.» 

Face a isto, diz que pretende conhecer a posição da bancada do PS desta Assembleia, sobre este 

compromisso que foi tomado nesta altura. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr.Noel Farinho disse que os eleitos do PS são favoráveis a uma nova discussão do mapa das 

freguesias e acham gritante o caso de Vale de Vargo, acham que deve mudar, mas não pretendem 

um retrocesso na planificação global do País, pois há situações que devem ser decididas com a 

análise circunstancial que elas merecem. Defendem uma reavaliação do processo que foi mal 

conduzido e teve maus resultados, caso a caso e no caso do nosso concelho, não tem dúvidas 

em relação a Vale de Vargo, que deve regressar à condição de freguesia no futuro.  
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A Sr.ª Ana Camilo questionou a bancada do PS relativamente à sua posição sobre as freguesias 

urbanas (Santa Maria e Salvador), tendo o Sr. Noel Farinho respondido que, sobre as freguesias 

urbanas, nomeadamente a nossa, pelo que se vai ouvindo na praça pública, tem duvidas sobre o 

que será melhor, se regressar ao mapa anterior e parece que essa não é a vontade de todos e o 

entendimento dos eleitos do PS é que o assunto deve começar a ser debatido aqui e deve ser 

dada a palavra às pessoas, ou seja, não têm uma posição à priori assumida em relação às 

freguesias urbanas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Usou da palavra o Sr. José Maria Morgado, tendo começado por dizer que os assuntos que tem 

colocado à Camara e que têm sido resolvidos em tempo razoável, têm tido como objetivo defender 

o ambiente e as pessoas e referiu que teve em tempos, um contrato com a autarquia, aquando da 

anterior Presidência e considera que contribuiu para conseguir verbas para a autarquia, através 

dos seus conhecimentos e dá ainda o exemplo da sua colaboração no projeto da Musibéria e da 

ETAR de Vila Nova de S.Bento. Diz ainda que recebeu uma carta da Câmara a informar que os 

outdoors à entrada de Serpa vão ser retirados, o que considera correto, depois dos pedidos que 

tem efetuado para que sejam removidos do sítio onde se encontram. ------------------------------------- 

 

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 1/2019 

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 1/2019, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

2). Nãos e registaram intervenções sobre o assunto.------------------------------------------------------------ 

 

3.2. PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na reunião realizada no dia 

20 do corrente mês de fevereiro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira 

revisão ao Orçamento, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

parte integrante (ANEXO 3). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira revisão ao Orçamento da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3. PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – APÓLICE DE SEGUROS – REPARTIÇÃO 

DE ENCARGOS 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 
realizada no dia 6 de fevereiro, a seguir se transcreve: 

 

«O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, de harmonia com a 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação dada pela 

Lei n.º 22/2015, de 17 de março adiante designado por LCPA, em complemento com o 

estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão 

Deliberativo.  

 

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

junho, regulamento da LCPA, alterado pela Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, foi proferida 

em sessão da Assembleia Municipal de 22 de novembro de 2018, aquando da aprovação 

das Grandes Opções do Plano, GOP.  

 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e 

não está contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo 

Órgão Deliberativo, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do 

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

(…) 

 Deliberação 

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Serviços – Apólice de 

Seguros, foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, de acordo com as disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º 

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

de 21 de fevereiro, a autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

Anos Montante* 

2019 51.600,00€ 

 
2020 103.200,00€ 

2021 103.200,00€ 

2022 51.600,00€ 

* Isento de Iva (art 9, nº 28 do CIVA) 

 

Aos montantes dos anos seguintes, será acrescido do saldo apurado do ano que 

antecede.» 
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 Deliberação  
Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 

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

autorizar a seguinte repartição de encargos: 

Anos Montante* 

2019 51.600,00€ 

 
2020 103.200,00€ 

2021 103.200,00€ 

2022 51.600,00€ 
* Isento de Iva (art 9, nº 28 do CIVA) 

 
 
3.4. PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 
realizada no dia 6 de fevereiro, a seguir se transcreve: 

 

«O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, de harmonia com a 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação dada pela 

Lei n.º 22/2015, de 17 de março adiante designado por LCPA, em complemento com o 

estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão 

Deliberativo.  

 

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

junho, regulamento da LCPA, alterado pela Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, foi proferida 

em sessão da Assembleia Municipal de 22 de novembro de 2018, aquando da aprovação 

das Grandes Opções do Plano, GOP.  
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Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e 

não está contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo 

Órgão Deliberativo, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do 

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

 Deliberação 

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de 

acordo com as disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 

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

fevereiro, a autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

Anos Montante 

c/Iva 2019 202.800,00€ 

 
2020 203.100,00€ 

Ao montante fixado em 2020, será acrescido o saldo apurado do ano que antecede.» 

 

 
 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 

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

autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento para aquisição de 

gasóleo rodoviário 

Anos Montante 

c/Iva 2019 202.800,00€ 

 
2020 203.100,00€ 

 

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

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 
realizada no dia 6 de fevereiro, a seguir se transcreve: 
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«O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que, de harmonia com o 

disposto no art.º22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de Junho, a abertura de 

procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um 

ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem 

inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a 

aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos 

Compromissos e Pagamentos e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de 

compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e 

não está contemplada em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados 

(Grandes Opções do Plano – GOP), cumpre-se o estipulado na disposição legal referida 

no parágrafo anterior. 

 Deliberação 

Perante o exposto, considerando o procedimento para fornecimento de energia elétrica 

em mercado livre, foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, de acordo com as disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º 

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

de 21 de fevereiro, a autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 

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

autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao fornecimento de energia elétrica 

em mercado livre:  
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3.6. PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS CELEBRADO COM A 

RESIALENTEJO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 
realizada no dia 20 de fevereiro, a seguir se transcreve: 
 

«A Unidade de Gestão Financeira, em 14 do corrente mês de fevereiro, informa que, na 

sequência do pedido de pagamento efetuado pela Resialentejo, nos termos do n.º 2 da 

clausula 3.ª do protocolo referido em epígrafe, verificou-se a inexistência de repartição de 

encargos. 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, LCPA, deverá a seguinte repartição de encargos, ser aprovada 

pela Assembleia Municipal: 

 

Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2019 5.065,78€ 

2020 4.221,50€ 

2021 5.065,78€ 

2022 5.065,78€ 

2023 5.065,78€ 

2024 844,30€ 

 

 

Os encargos anteriores foram calculados com base no valor de aquisição de 2 viaturas, 

multiplicado pelo valor não financiado pelos fundos comunitários (15%), acrescido do valor 

dos seguros das viaturas e do valor estimado do IUC, conforme despesas a realizar no 

âmbito da candidatura e que constam do anexo I ao protocolo. 

Informa que o n.º sequencial de cabimento será atribuído após a aprovação da revisão ao 

orçamento n.º 1, presente na próxima sessão de Assembleia Municipal. ---------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação do 

Órgão Deliberativo, a seguinte repartição de encargos, respeitante ao Protocolo de 

Utilização de Equipamentos e Viaturas, celebrado com a Resialentejo em 17 de agosto de 

2016: » 

 

Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2019 5.065,78€ 
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2020 4.221,50€ 

2021 5.065,78€ 

2022 5.065,78€ 

2023 5.065,78€ 

2024 844,30€ 

 

 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 
6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao Protocolo de Utilização de 
Equipamentos e Viaturas, celebrado com a Resialentejo em 17 de agosto de 2016: 

 
Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2019 5.065,78€ 

2020 4.221,50€ 

2021 5.065,78€ 

2022 5.065,78€ 

2023 5.065,78€ 

2024 844,30€ 

 
 
 
3.7. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 
realizada no dia 20 de fevereiro, a seguir se transcreve: 
 

«Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

«A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros («RJSPTP»), estabelecendo o regime aplicável ao planeamento, organização, 

operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do 

serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros 

sistemas guiados, incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva compensação; 

Neste contexto, os municípios são as autoridades de transportes competentes quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais, sendo a CIMBAL a autoridade de transportes 

competente quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se 

desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica; 

Não obstante, podem os municípios podem delegar nas comunidades intermunicipais, através da 

celebração de contratos interadministrativos, as respetivas competências em matéria de serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais, de acordo com o previsto nos artigos 6.º, n.º 2, e 

10.º do RJSPTP e nos artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro; 

Neste sentido, considera-se que através da figura da delegação de competências e posterior 

celebração de contrato interadministrativo na área do serviço público de transporte de passageiros se 

promoverá uma maior eficiência e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, 

bem como a universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e 

territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a articulação intermodal; 

Nestes termos, considerando: 

- Que nos termos do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), conjugado com o artigo 25º, n.º 1, alínea 

k), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta 

da câmara municipal, autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre a 

câmara municipal e a entidade intermunicipal; 

- O disposto nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do RJSPTP e nos artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

Propõe-se que a presente seja submetida à apreciação da Câmara Municipal de Serpa e, em 

conformidade, seja solicitada à Assembleia Municipal de Serpa, a emissão de autorização para a 

delegação das competências supra, na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e 

posterior outorga de contrato interadministrativo na área do serviço público de transporte de 

passageiros, conforme minuta que se anexa.» ----------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o disposto nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do RJSPTP e artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), 

conjugado com o artigo 25º, n.º 1, alínea k) e artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para delegar na CIMBAL, as competências relacionadas com o sistema de 

mobilidade e serviço público de transporte de passageiros e aprovação da minuta do respetivo contrato 

interadministrativo, a qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.»----------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigos 6.º n.º 2 e 10.º do RJSPTP e artigo 25º, n.º 1, alínea k) e artigos 116.º 

a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a delegação na CIMBAL, das competências 

relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transporte de passageiros 

e aprovar a minuta do respetivo contrato interadministrativo, a qual consta dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 4). --------------------------------------------------- 

 

3.8. CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS 

Sobre este assunto, foi analisada a seguinte deliberação, proferida na reunião do Órgão Executivo, 
realizada no dia 20 do corrente mês de fevereiro: 
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«A situação financeira do município de Serpa encontra-se equilibrada, permitindo a 

concretização de uma política sustentada de investimento em prol da melhoria da qualidade de 

vida das populações. Respeitando o que são as suas prioridades de atuação, o Município de 

Serpa mantém uma postura de aproveitar as disponibilidades de fundos comunitários e outros 

meios financeiros para alavancar a concretização dos seus objetivos.  

Tendo em consideração que o ritmo dos processos de candidatura nem sempre são compatíveis 

com a necessidade de realização de determinados projetos, e que o montante do financiamento 

não cobre a totalidade dos investimentos, entende este Município que dispondo de capacidade 

de endividamento a deve aproveitar. No âmbito das políticas definidas pelo Município, assume 

relevância dar continuidade à estratégia de desenvolvimento do concelho e da região, através 

do incremento do sector agroalimentar, melhorando as condições para o crescimento das 

empresas existentes e para o surgimento de novas. 

Em conformidade, por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Serpa, 

de 9 de janeiro de 2019 e 17 de janeiro de 2019, respetivamente, foi deliberado conceder a 

necessária autorização prévia para a realização dos seguintes investimentos, mediante o recurso 

à contratação de empréstimos de médio e longo prazo: 

- Execução de Obras de Expansão da Zona Industrial de Serpa: prevendo a contratação de um 

empréstimo no montante de até 300 000,00€, destinado a financiar o início das obras e 

posteriormente parte da contrapartida nacional do financiamento comunitário, estimando-se 

um investimento total de 2 527 365,00€; 

- Execução de obras de Construção do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo em Serpa: 

prevendo a contratação de um empréstimo no montante de até 250 000,00€, destinado a 

financiar o início das obras e posteriormente parte da contrapartida nacional do financiamento 

comunitário, estimando-se um investimento total de 1 998 563,00€. 

De forma a dar execução ao deliberado, iniciou-se o necessário procedimento de consulta a 

diversas entidades bancárias visando obter a solução financeira mais favorável aos interesses 

do Município. 

Concluído o procedimento, conforme Relatório Final que se anexa, e cujos termos se dão aqui 

por integralmente reproduzidos, conduzido por uma Comissão designada para o efeito, é 

proposta a contratação de ambos os empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, SA. 

1.                   De harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apresentar propostas à 

assembleia municipal sobre matérias da competência desta”. Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, 

alínea f), do mesmo regime legal, compete à Assembleia Municipal “autorizar a contratação de 

empréstimos.” 

2.                   Em conformidade com o exposto e nos termos de antecedem, proponho o que a 

Câmara Municipal de Serpa delibere submeter à apreciação e decisão de Assembleia Municipal 

a presente proposta para a contratação de dois empréstimos para a realização dos referidos 

investimentos, nos exatos termos constantes do Relatório Final que se anexa. Acompanha a 
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presente informação, de harmonia com a legislação aplicável, o mapa demonstrativo da 

capacidade de endividamento do município. 

 

 

 
 

 

  

 Deliberação  

De harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 
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contratação de dois empréstimos para a execução de obras de expansão da Zona Industrial de 

Serpa e execução de obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar de Serpa, nos 

termos constantes do Relatório Final que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

Os eleitos do PS votaram favoravelmente este assunto, por se tratar de empréstimos 

relacionados com o desenvolvimento económico, algo que sempre têm reivindicado. ------------- 

 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado por unanimidade, autorizar a contratação de dois 

empréstimos para a execução de obras de expansão da Zona Industrial de Serpa e execução 

de obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar de Serpa, nos termos 

constantes do Relatório Final que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 5). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
3.9. APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE SANEAMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SERPA 

Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 17/10/2018 foi aprovada a Proposta de 

Alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais do Município 

de Serpa. Seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª Série, n.º 216, de 9 de 

novembro de 2018, para abertura do período de consulta pública, por um período de 30 dias, e 

pedido de Parecer à ERSAR. 

Apreciado o Parecer emitido, resulta apenas a sugestão de um tarifário especifico dirigido às 

famílias numerosas. 

Em conformidade com o exposto, propõe a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, que a 1ª Alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais do Município de Serpa seja apreciada pela Câmara Municipal 

de Serpa e posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal de Serpa, de harmonia com o 

disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea g), do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 20 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 1ª Alteração ao Regulamento Municipal do 

Serviço de Saneamento de Águas Residuais do Município de Serpa:  
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1ª Alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento 

de Águas Residuais do Município de Serpa 

Por força da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que aprovou o regime da 

tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas, verificou-se a necessidade de alterar em 

conformidade o Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de 

Câmara Municipal realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal 

realizada em 24 de novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 

19 de fevereiro de 2016. 

Aprovada a Proposta de Alteração ao Regulamento, por deliberação da Câmara Municipal de 

Serpa de 17 de outubro de 2018, seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª 

Série, n.º 216, de 9 de novembro de 2018, para abertura do período de consulta pública, por um 

período de 30 dias, e pedido de Parecer à ERSAR. 

Concluída a ponderação das sugestões e recomendações apresentadas, procedeu-se a 

apreciação pela Câmara Municipal de Serpa na reunião realizada em …..de ….. de 2019 e 

aprovação pela Assembleia Municipal de Serpa, na reunião de ……. de …….. de 2019, da 1ª 

Alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais do Município 

de Serpa, de harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea 

g), do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos que seguem. 

Artigo 51.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato 

de fornecimento de serviços de águas e que se encontrem em situação de carência 

económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência 

económica as pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência 

económica os clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou 

inferior a 5 808,00€, acrescido de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não 

aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer 

prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 
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5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública 

beneficiam do tarifário social definido no número 1. 

 

6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 

30% das tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não 

domésticos do mesmo tipo. 

Artigo 52.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do 

artigo anterior, têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos 

termos do número 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 

 Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento Municipal do 

Serviço de Saneamento de Águas Residuais do Município de Serpa. ----------------------------- 

 
 
3.10. APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SERPA 

Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 17/10/2018 foi aprovada a Proposta 

de Alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 

Serpa. Seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª Série, n.º 216, de 9 

de novembro de 2018, para abertura do período de consulta pública, por um período de 

30 dias, e pedido de Parecer à ERSAR. 

Apreciado o Parecer emitido, resulta apenas a sugestão de um tarifário especifico 

dirigido às famílias numerosas. 

Em conformidade com o exposto, propõe a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que a 1ª Alteração ao Regulamento Municipal 

de Abastecimento de Água do Município de Serpa seja apreciada pela Câmara Municipal 

de Serpa e posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal de Serpa, de harmonia 

com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea g), do Anexo I, 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 20 do corrente mês de fevereiro, foi 

deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 1ª 
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Alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de Águas do Município de 

Serpa:  

 

1ª Alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do  

Município de Serpa 

Por força da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que aprovou o regime da 

tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas, verificou-se a necessidade de alterar em 

conformidade o Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de 

Câmara Municipal realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal 

realizada em 24 de novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 

19 de fevereiro de 2016. 

Aprovada a Proposta de Alteração ao Regulamento, por deliberação da Câmara Municipal de 

Serpa de 17 de outubro de 2018, seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª 

Série, n.º 216, de 9 de novembro de 2018, para abertura do período de consulta pública, por um 

período de 30 dias, e pedido de Parecer à ERSAR. 

Concluída a ponderação das sugestões e recomendações apresentadas, procedeu-se a 

apreciação pela Câmara Municipal de Serpa na reunião realizada em ……. de …….. de 2019 e 

aprovação pela Assembleia Municipal de Serpa, na reunião de ……. de …….. de 2019, da 1ª 

Alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa, de 

harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea g), do Anexo I, 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos que seguem. 

Artigo 77.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato 

de fornecimento de serviços de águas e que se encontrem em situação de carência 

económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência 

económica as pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência 

económica os clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou 

inferior a 5 808,00€, acrescido de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não 
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aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer 

prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 

5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública 

beneficiam do tarifário social definido no número 1. 

 

6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 

30% das tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não 

domésticos do mesmo tipo. 

 

Artigo 78.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do 

artigo anterior, têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos 

termos do número 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. ---------------------------------------- 

 
 
3.11. APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

DE SERPA 

Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 17/10/2018 foi aprovada a Proposta de 
Alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Serpa. 
Seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª Série, n.º 216, de 9 de novembro de 
2018, para abertura do período de consulta pública, por um período de 30 dias, e pedido de 
Parecer à ERSAR. 

Apreciado o Parecer emitido, verifica-se desde logo a pronuncia sobre artigos e matérias que não 
foram objeto da presente proposta de alteração, como tal, excedendo o âmbito da consulta. 
Considerando que se prevê para breve, novo procedimento para alteração ao presente 
Regulamento, com um caracter mais alargado, deixaremos as sugestões apresentadas para esse 
momento. Não obstante, procedeu-se ao aditamento ao artigo 6º, n.º 3, conforme sugerido. 

É ainda apresentada a sugestão de um tarifário especifico dirigido às famílias numerosas. 

Em conformidade com o exposto, propõe a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, que a 1ª Alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de 
Resíduos Urbanos do Município de Serpa seja apreciada pela Câmara Municipal de Serpa e 
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posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal de Serpa, de harmonia com o disposto no 
artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea g), do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 20 de fevereiro, foi deliberado, por unanimidade, 
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 1ª Alteração ao Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Serpa:  

 

1ª Alteração ao Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos Urbanos do  

Município de Serpa 

Por força da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que aprovou o regime da 
tarifa social relativa à prestação dos serviços de águas, considerou-se adequado alterar em 
conformidade o Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de 
Câmara Municipal realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal 
realizada em 24 de novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 
19 de fevereiro de 2016. 

De facto, embora o dito diploma legal abranja apenas os serviços de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais, entende-se alargar o regime da tarifa social igualmente aos 
serviços de gestão de resíduos urbanos. 

Por outro lado, pretendeu-se consagrar as normas necessárias à introdução do novo sistema de 
recolha porta a porta através da metodologia designada por PAYT. 

Procede-se ainda à retificação do artigo 62º, que padecia de erro de escrita. 

Aprovada a Proposta de Alteração ao Regulamento, por deliberação da Câmara Municipal de 
Serpa de 17 de outubro de 2018, seguiu-se a respetiva publicação no Diário da República, 2ª 
Série, n.º 216, de 9 de novembro de 2018, para abertura do período de consulta pública, por um 
período de 30 dias, e pedido de Parecer à ERSAR. 

Concluída a ponderação das sugestões e recomendações apresentadas, procedeu-se a 
apreciação pela Câmara Municipal de Serpa na reunião realizada em ……. de …….. de 2019 e 
aprovação pela Assembleia Municipal de Serpa, na reunião de ……. de …….. de 2019, da 1ª 
Alteração ao Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos Urbanos do Município de Serpa, de 
harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k) e artigo n.º 25, n.º 1, alínea g), do Anexo I, 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos que seguem. 

 

Artigo 6º 

Entidade titular e entidade gestora do sistema 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – Em toda a área do concelho de Serpa, a Resialentejo, EIM é a Entidade gestora responsável 
pela recolha seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos urbanos, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.  

4 - Nas áreas do Município abrangidas pela recolha porta a porta, compete ao Município proceder 
à recolha seletiva. 
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Artigo 12.º 

Deveres dos utilizadores 

(…) 

a) (…) 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

g) (…) 

h) (…) 

i) (…) 

j) (…) 

k) (…) 

l) (…) 

m) Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação do equipamento de recolha porta-
a-porta que seja da sua responsabilidade, assim como condições de manuseamento e salubridade 
adequadas à salvaguarda da saúde pública. 

 

Artigo 21.º 

Tipos de equipamentos de deposição 

1 - (...) 

2 - (...) 

a) Contentores herméticos, colocados nos edifícios ou na via pública, com capacidades de 30 e 
240 litros; 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

 

 

Artigo 23.º 

Localização e colocação de equipamentos de deposição 

1 - (...) 

2 - (…) 

3 - O Município deve assegurar a existência de equipamentos de deposição indiferenciada de 
resíduos urbanos a uma distância inferior a 200 metros do limite dos prédios em todas as áreas 
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do Município. 

 

Artigo 25.º 

Horário de deposição 

1 - (...) 

2 - (…) 

3 - O horário de colocação de contentores de resíduos urbanos no porta-a-porta é das 06h00 às 
08h00, de segunda a sábado, conforme escalonamento a aprovar por Despacho do responsável 
do pelouro. 

 

Artigo 26.º 

Recolha e transporte 

1 - (...) 

2 - A entidade gestora efetua os seguintes tipos de recolha, para além do indicado no número 1: 

a) Recolha indiferenciada porta-a-porta, no centro histórico (intramuralhas);  

b) Recolha seletiva porta-a-porta no centro histórico (intramuralhas).  

3 - A recolha e o transporte dos resíduos da recolha seletiva não abrangida pela recolha porta a 
porta é da responsabilidade da Resialentejo, EIM. 

4 – A recolha e transporte dos resíduos urbanos efetua-se por circuitos predefinidos, de acordo 
com critérios a definir pelos respetivos serviços, tendo em consideração a frequência miníma que 
permita salvaguardar a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida dos munícipes. 

 

Artigo 49.º 

Tarifa variável 

A tarifa variável do serviço de gestão de resíduos urbanos é aplicada segundo um dos dois 
sistemas em vigor no município: 

a) Calculada em função do consumo de m3 de água, para os consumidores que não tenham 
recolha porta à porta; 
b) Calculada em função do volume de resíduos urbanos indiferenciados objeto de recolha porta a 
porta nas zonas definidas pelo município (sistema PAYT). 
 

Artigo 50.º 

Base de cálculo 

1 - No que respeita aos utilizadores domésticos, abrangidos pela alínea a) do artigo anterior, a 
quantidade de resíduos urbanos objeto de recolha é estimada através dos m3 de água consumidos, 
com um limite máximo de 25 m3. 

2 - No que respeita aos utilizadores não–domésticos, abrangidos pela alínea a) do artigo anterior, 
a quantidade de resíduos urbanos objeto de recolha é estimada através dos m3 de água 
consumidos até ao limite de 50 m3.  

3 – No que respeita aos utilizadores beneficiários de recolha porta a porta, a quantidade de 
resíduos é determinada pelo volume entregue e medido através de: 
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a) Sacos de deposição, devidamente identificados e cedidos pelo município mediante aplicação 
da tarifa em vigor através da prévia aquisição dos mesmos; 
b) Contentores dedicados, quando solicitados pelo utilizador, e de que resulta a aplicação da tarifa 
variável calculada pelo valor unitário aplicado ao volume do contentor pelo número de recolhas 
realizadas a cada 30 dias. 
 

4 – Os sacos referidos no número anterior, em plástico apropriado para o fim, têm dimensões de 
30 litros ou 50 litros e destinam-se exclusivamente à deposição de resíduos indiferenciados, sendo 
estes sacos os únicos que serão objeto da recolha porta a porta. 

5 – Sempre que os utilizadores não disponham de serviço de abastecimento de água, o Município 
de Serpa estima o respetivo consumo em função do consumo médio tendo por referência os 
utilizadores com características similares, no âmbito do território municipal, verificado no ano 
anterior. 

6 - Quando seja aplicada a metodologia prevista na alínea a) do artigo anterior, não é considerado 
o volume de água consumido quando: 

a) O utilizador comprove ter-se verificado uma rotura na rede predial de abastecimento público de 
água; 

b) O utilizador não contrate o serviço de abastecimento; 

c) A indexação ao consumo de água não se mostre adequada a atividades específicas que os 
utilizadores não-domésticos prosseguem. 

 

Artigo 51.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato válido 
e que se encontrem em situação de carência económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência económica 
as pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência 
económica os clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 
5 808,00€, acrescido de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 

5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não governamentais 
sem fins lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública beneficiam do tarifário 
social definido no número 1. 
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6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 30% 
das tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não domésticos do 
mesmo tipo. 

 

Artigo 52.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do artigo 
anterior, têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos termos do 
número 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 

Artigo 62º 

Regra geral 

A violação de qualquer norma deste Regulamento que não esteja especialmente prevista no artigo 
seguinte, será punida com uma coima a fixar entre o mínimo de 150,00 € (cento e cinquenta euros) 
e o máximo de 3.740,00 € (três mil, setecentos e quarenta euros), sendo aqueles montantes 
elevados para o dobro, quando o infrator for uma pessoa coletiva. ----------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 
3.12. PERU – PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA 

Sobre este assunto, foi analisada, na reunião da Câmara Municipal de 20 de fevereiro, a seguinte 

informação emitida pela Divisão de Cultura e Património, datada de 12 do corrente mês de 

fevereiro: 

 

«Na sequência da aprovação do projeto de PERU pela câmara municipal em reunião realizada a 

14 de novembro de 2018, do decurso da discussão pública e da receção do parecer do IHRU, a 

presente informação tem por objetivo propor a aprovação da versão final do Programa Estratégico 

de Reabilitação Urbana (PERU) do Centro Histórico de Serpa – adiante designado somente por 

PERU -, através das seguintes etapas conforme dispõe o artigo 17º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto: 

1) Aprovação pela Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal; 

2) Publicação no Diário da República + Envio para IHRU. 
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ANTECEDENTES: 

Foi rececionado o parecer do IHRU, através do ofício n.º 807959 de 13.12.2018, tal como previsto 

no n.º 3 do artigo 17º do RJRU, o qual conclui com teor “favorável ao projeto Operação Reabilitação 

Urbana Sistemática a executar na Área de Reabilitação do Centro Histórico de Serpa, com uma 

nova delimitação que se aprova em simultâneo, que abrange uma área de cerca de 4,8 ha, tendo 

em consideração a necessidade de se criarem condições para a promoção das medidas 

necessárias à reabilitação das áreas urbanas que dela careçam.”  

O período de Discussão Pública, com início no 5.º dia útil posterior à publicação do referido Aviso 

em Diário da República e com a duração de 20 dias úteis, decorreu entre os dias 13 de dezembro 

de 2018 e 11 de janeiro de 2019, dando cumprimento ao disposto no RJIGT. 

A abertura do período de Discussão Pública do projeto de PERU foi aprovada em Reunião de 

Câmara, realizada a 14 de novembro de 2018, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 17º do 

RJRU, conjugado com o artigo 89.º do RJIGT.  Tendo em vista cumprir os procedimentos legais e 

promover o envolvimento de todos os cidadãos neste processo, o início do período de Discussão 

Pública e o respetivo modo de participação foram publicitados das seguintes formas: 

 Publicação em Diário da República, através do Aviso n.º 18230/2018, 2.ª série – N.º 236 

– 7 de dezembro de 2018; 

 Publicitação na comunicação social, através do Diário do Alentejo n.º 1912 de 14.12.2018; 

 Divulgação na página da internet da Câmara Municipal de Serpa (www.cm-serpa.pt), em 

“Urbanismo”, “Planos de Ordenamento do Território” e em “ARU”. 

 

Durante o período de Discussão Pública, não foi rececionada qualquer observação, reclamação 

ou sugestão relativas aos elementos disponibilizados de três formas, concretamente: 

 Presencialmente, dirigindo-se ao Atendimento situado nos Paços do Concelho entre 

as 9.00h e as 16.00h dos dias úteis; 

 Através de correio eletrónico para culturapatrimonio@cm-serpa.pt; 

 Via CTT para Praça da República, 7830-389 Serpa. 

 

Não obstante, em sede de ponderação interna foram detetadas necessidades de efetuar correções 

ou ajustamentos, tendo resultado o documento em anexo que inclui as seguintes alterações: 

 Correções em alguma nomenclatura e na atualização dos valores dos projetos de 

investimento municipal; 

 Oportunidade de alargamento do âmbito legislativo nacional através da previsão de 

um “Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana - RMIRU” com 

integração de um quadro de incentivos mais favoráveis que o Município de Serpa se 

compromete a disponibilizar, de natureza fiscal (IMI e IMT) e tributária (taxas 

culturapatrimonio@cm-serpa.pt
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administrativas de operações urbanísticas), com vista a fomentar a reabilitação do 

parque edificado em Áreas de Reabilitação Urbana. 

Refira-se que o RMIRU será brevemente submetido a auscultação pública e aprovação pelos 

órgãos municipais competentes, tendo em vista a sua entrada em vigor em paralelo às ações de 

divulgação do PERU e medidas organizacionais tendo em vista operacionalizar a carteira de 

incentivos junto aos beneficiários. 

Em conclusão, considera-se que o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do 

Centro Histórico de Serpa está em condições de ser submetido a aprovação pela assembleia 

municipal, sob proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 17º do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto. 

EM ANEXO: 

- Versão final do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do Centro Histórico de 

Serpa; 

- Parecer favorável do IHRU através do ofício n.º 807959 de 13.12.2018.» ---------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, e nos termos do n.º 1 do artigo 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 

aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

do Centro Histórico de Serpa.» --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. João Batista, começando por dizer que considera que o documento está 

muito bem elaborado, no entanto, gostaria de apresentar alguns problemas relativamente ao 

centro histórico, como por exemplo, os cabos elétricos espalhados em excesso pelo centro 

histórico, uns ativos, outros inativos. Relativamente à muralha, seria interessante a sua 

reabilitação; em relação à Igreja de S.Sebastião, tendo sido alvo de uma reabilitação em 2005, 

seria importante que fosse revista a sua iluminação. 

Referiu ainda a necessidade de abertura de todo o património no centro histórico, de forma a 

permitir que seja visitado por todos os turistas que visitam a cidade. Em relação à Aplicação que 

recentemente foi inaugurada, encaminha-nos para sítios estratégicos, onde se fala da Geração de 

70 e outros monumentos, no entanto, chega-se aos sítios, lê-se um pouco sobre os conteúdos, 

mas nada está materializável, nada está visitável e ainda há muito a fazer no âmbito da reabilitação 

do centro histórico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara esclarece que a área de reabilitação urbana, que está na base deste 

Plano, não é coincidente com o centro histórico, nem com a zona especial de proteção, por 

exemplo, a referida Igreja de S.Sebstião, está dentro da área especial de proteção, mas não está 

dentro da ARU. Relativamente aos cabos referidos, nem todos são cabos elétricos, alguns são de 

telecomunicações e diz que está prevista uma intervenção na Rua das Portas de Beja, na zona 
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com ligação à Ladeira do Amaral, onde existe um grande emaranhado de fios e está também 

adjudicado o projeto de reabilitação dessa Rua das Portas de Beja, Rua dos Fidalgos e Largo de 

Salvador.  

Concorda que ainda existe muito por fazer, mas já estão alguns projetos com financiamento 

garantido e recorda as intervenções no Museu de Arqueologia, na Torre do Relógio, está a 

decorrer a obra no Museu Etnográfico, vai ser lançada a obra do Museu do Cante e está prevista 

a abertura de uma Galeria de Arte no antigo Espaço Internet. Houve investimento na criação de 

uma aplicação, no novo site Visit Serpa, foram produzidos novos folhetos para os visitantes, foi 

realizado um filme de promoção e de certeza que no final do atual Quadro Comunitário, o nosso 

centro histórico estará mais atrativo para os visitantes, mas também se tem que melhorar ao nível 

da restauração, ao nível dos alojamentos e ao nível do atendimento, com uma maior formação 

para os profissionais. 

Em relação ao património religioso, têm sido feitas várias diligências no sentido de se tentar, pelo 

menos um dia por semana, ter as igrejas abertas. Amanhã estará novamente em Serpa a Diretora 

Regional de Cultura, com elementos da Diocese, para se fazer mais uma visita à Igreja de Santa 

Maria, para se tentar arranjar uma solução para o arranjo daquela igreja.  

Refere que ainda durante o mês de março, será agendada uma reunião com os produtores de 

vinho do concelho de Serpa, com a colaboração da Junta de Freguesia de Pias, no sentido de 

preparar a iniciativa que se vai desenvolver no final do ano em Pias, uma mostra Eno-

Gastronómica e também começar a trabalhar numa Rota de Vinhos no concelho e neste momento 

já temos quatro produtores em condições de receber visitas, porque já têm as adegas arranjadas 

e pequenos espaços museológicos (em Serpa, o Monge e Filha, no caminho de Pias, o Medeiros 

e em Pias o Monte da Capela e a Sociedade Agrícola de Pias). Deu-se início à construção de uma 

adega que fica perto do Enxoé, que além da componente de produção, terá também um Centro 

Interpretativo do Vinho, uma ideia de um particular que é acarinhada pela Câmara e com todos 

estes elementos, existem condições de se criar a Rota do Vinho e está já agendada uma reunião 

com a Câmara da Vidigueira e a Associação da Rota dos Vinhos Portugueses, no sentido de 

articular a Rota que se pretende criar, com as outras que já existem. 

Termina a sua intervenção, dizendo que há muito a fazer, mas também se está a fazer muito.  

 

Voltou a intervir o Sr. João Batista para referir que uma das grandes necessidades que tem 

verificado é o arrendamento de casas para pessoas carenciadas, por isso sugere, que a 

reabilitação do centro histórico tenha em consideração esta necessidade, que exista sensibilidade 

para esta questão, no sentido de proporcionar essa oferta, face à média de ordenados baixos no 

nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 17º do Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 

de Serpa, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 6). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3.13. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

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

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

aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder 

local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios 

problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

 

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

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

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

atribuições até este momento da Administração Central; 

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

responsabilidades do Estado; 

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

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

das finanças públicas; 

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

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

 

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

opções adotadas na Lei. 

 

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

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

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

para corroer a autonomia do Poder Local. 

 

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

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

Estado para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência 

de competências. Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo 

Financeiro de Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas 

do Governo a afetação dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, 

traduzindo de forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão do Governo de 

decidir dos montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser lido como um 

impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais substanciais quanto 

ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o município rejeite 

responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal de virem acompanhadas 

de meios financeiros.   

 

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

 

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

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

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  

 

- Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; 

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

 

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

 

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

vigor. As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da 

legislação ou dando como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia levou a que muitos 

municípios, mesmo os que afirmavam discordância com a transferência de competência se 

acomodaram à operação desencadeada pelo MAI, tivessem decidido não se pronunciar. 

 

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

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

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

conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da 

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

 

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

pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. 

Na verdade, estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em 

que são omissos) com produção de efeitos. Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais 

e a sua redação recomendam que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, 

se confirme de novo – agora já não apenas referente à recusa de assunção das competências em 

2019, mas também para 2020 – a clara posição deste município face a este processo.   

 

Atendendo aos considerandos referidos, a Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 20 do 

corrente mês de fevereiro, deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, propor à Assembleia Municipal, o seguinte:  

 

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

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-lei 

sectoriais: 
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- 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. 

 

2. Reclamar: 

 

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

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

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

criação das regiões administrativas; 

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

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

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

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

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

ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo 

institucionaliza. 

 

Declaração de voto dos eleitos do Partido Socialista 

«Os eleitos do Partido Socialista votam contra a proposta apresentada pelo executivo da CDU relativo à transferência 
de competências porque não se trata de uma proposta que se centre na análise individual e circunstanciada dos 
decretos-lei sectoriais, mas antes de um texto transversal a várias autarquias e órgãos autárquicos, indiciando uma 
origem externa e englobando matérias com as quais discordarmos. 
 
Não obstante, reconhecermos que o processo de descentralização e de transferência de competências enferma de 
vários defeitos, na sua génese estão princípios com os quais nos identificamos pelo que consideramos que não se 
deve efetuar uma rejeição liminar. 
 
Adicionalmente, a proposta apresentada a votação contém dois pontos: a rejeição da transferência de competências 
e o reclamar várias matérias junto da Assembleia da República e do Governo. 
 
Assim, verifica-se que não está em causa apenas a matéria referida no título do ponto, mas outras, das quais se 
destaca a questão da reposição das freguesias nos termos apresentados. 
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Os eleitos do Partido Socialista têm manifestado desde sempre, e em várias sedes, a sua vontade e apoio da 
reposição das freguesias de Vale de Vargo e de Vila Nova de São Bento, mas não uma reposição de todas as 
freguesias, de forma cega cometendo os mesmos erros, em ordem inversa, que conduziram às extinções e 
agregações. 
 
Da análise cuidada e discutida de cada Decreto-Lei poderia resultar, também da nossa parte, uma proposta de rejeição 
da transferência de competências, no entanto ao ser feita uma proposta em pacote, englobando várias matérias e de 
texto pré-formatado o nosso sentido de voto apenas pode ser pela rejeição de envio desta proposta à Assembleia 
Municipal. 

 

Os vereadores, 

Manuel Soares  

Paula País 

António Mariano» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por usar da palavra o Sr. Noel Farinho para dizer que o documento 

que a Câmara apresenta é uma rejeição liminar, total e absoluta da delegação de competências e 

os eleitos do PS consideram que este processo não tem sido tão escorreito como deveria ser, tem 

algumas anormalidades, mas ainda assim, é um processo que mereceu uma negociação séria 

com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. O 

documento que é apresentado, afasta-se das posições do PS com clareza, porque é um 

documento muito centrado na dinâmica politica, dando-lhe uma expressão de ano de eleições e à 

qual o PS não se pode associar e na sua opinião, existe até uma contradição clara por parte da 

CDU, porque sempre defendeu a questão das competências e agora faz uma rejeição absoluta e 

incompreensível. Da leitura do documento, o que fica claro é que o PCP quer mais um assunto 

para se afastar do PS neste ano de eleições, pensando que cativa o seu eleitorado. 

Diz ainda que, por outro lado, não se compreende como é que se obriga uma Assembleia a uma 

pronúncia antes do prazo, pois o assunto poderia ter sido agendado para junho e seria um 

horizonte temporal que permitiria ganhar mais informação, esclarecer algumas dúvidas e todos se 

pronunciarem com maior rigor, mas o PCP por razões eminentemente politicas, “obriga” os eleitos 

a discutir hoje, um assunto que poderia ser discutido mais tarde, com ganhos, porque quem quer 

tomar uma boa decisão, aproveita todo o tempo que tem e não a toma precipitadamente. 

 Por outro lado, a argumentação do PCP, já conhecida de outros textos, põe o foco no 

financiamento e assim sendo, questiona porque motivo não aceita as competências que são 

potencialmente geradoras de receita. Algumas são onerosas e terão que ter meios financeiros 

significativos, mas há outras que não é bem assim, por isso considera incompreensível que a 

rejeição seja total. A justificação só pode ser politica.  

Diz ainda que, a forma como o PCP desvirtuou a descentralização de competências é notória pela 

facilidade com que associam outros temas que são bandeiras do partido, a este tema que é a 

bandeira de todos. Quando alguém acarinha um tema não o defende propondo várias coisas 

acessórias, que não visam diretamente aperfeiçoar a questão das competências, são por isso, 

bandeiras politicas, aproveitamentos de um tema que todos desejam que seja bem gerido e 
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chegue a “bom porto” para fazer politica e considera que isso é lamentável e estão claramente 

afastados da posição do PCP. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara que começou por dizer que este é de facto um assunto 

politico, porque estamos a tratar do dossier mais importante da vida do poder local e até do próprio 

País, pois este processo de descentralização é importantíssimo e tem de existir uma posição 

politica. Em relação às outras questões que se colocam no texto, diz que têm tudo a ver com o 

assunto da descentralização, estamos a aproximar a decisão das pessoas. Decisões que antes 

se tomavam nos Ministérios ou Delegações Reginais, irão passar a decidir-se a nível local e a 

regionalização é isto mesmo, aproximar a decisão das pessoas. O processo da regionalização 

entra no assunto da descentralização de competências, porque isso é de facto uma efetiva 

descentralização, ou seja, trazer o poder para mais perto das pessoas. O mesmo se pode dizer 

no processo de reversão das freguesias, o assunto deveria ser decidido pelas próprias 

populações.  

Diz ainda que há outra questão importante a ter em conta, é que presentemente, as comunidades 

intermunicipais estão a assumir responsabilidades para as quais os autarcas não foram 

diretamente eleitos.  

Refere ainda que todos os diplomas têm um prazo para dar resposta, sendo que a maior parte 

estipula um limite de 60 dias para pronuncia e por isso, juntam-se diversos diplomas, pois caso 

contrário teriam que ser marcadas sessões da Assembleias Municipal todos os meses e além 

disso, entendem que não vão ganhar tempo nenhum, porque não se trata de uma questão de 

pormenor, mas sim de uma questão de principio, desde o inicio deste processo. Neste momento, 

o que se pretende é fazer uma transferência pura e dura de encargos, só de responsabilidades. 

Como o PCP tem defendido na Assembleia da República, é que este assunto deve partir de uma 

base, fazendo uma análise correta de como as competências estão a ser desempenhadas pelo 

poder central e verificar se o serviço está a ser bem prestado pelo Estado e se é dessa forma que 

os municípios o querem desempenhar. Se o queremos melhorar, então têm que se fazer as contas 

para saber quanto se tem que investir a mais para que o serviço seja de qualidade. Questiona se 

vamos receber o mesmo dinheiro para prestar o serviço da mesma forma, ou se queremos que o 

serviço melhore. Por isso, deve existir um estudo realista e o que se pretende é assumir uma verba 

suficiente para se prestar um serviço de qualidade. 

O que está em causa não é apenas o envelope financeiro, mas verificar aquilo que está feito e se 

estamos contentes da forma como está feito. -------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Santos para fazer uma proposta ao Presidente da Assembleia para que seja 

convocada uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para se discutir apenas questões 

ligadas a este assunto da transferência de competências. Diz ainda que já houve outros 

documentos votados, mas sem que tenha havido uma discussão sobre esses documentos e 

considera que seria vantajoso para todos, fazer uma análise mais profunda e uma discussão que 

visasse o esclarecimento de todos, analisando o que há a perder e o que há a ganhar em cada 

um desses documentos, em vez de se estar a fazer uma votação baseada apenas em princípios 
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políticos, mas também verificar se há alguma das propostas que possa trazer-nos alguma 

vantagem. Debater ideias e não apenas opiniões de fundo, posições politicas. ----------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho interveio para esclarecer que, quis dizer aproveitamento politico, para criar 

factos que sejam utilizáveis pelo partido nesta altura de eleições. Perguntou ainda ao Sr. 

Presidente da Câmara se acha que consegue demonstrar carinho por este caso da 

descentralização de competências, quando aparece na ordem de trabalhos, após doze pontos, e 

discutido depois das 20H00, quando a maior parte das pessoas já estão cansadas. Considera que 

é um assunto que merecia uma discussão ampla, aberta, com criação de grupos de trabalho na 

Assembleia e uma discussão mais ampla na Câmara. --------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara responde que não é da sua competência a elaboração das ordens 

de trabalho da assembleia, mas podemos ficar a discutir este tema até tarde, sem preocupação 

com as horas. Diz ainda que, na reunião da Câmara, foi falado que poderia marcar-se uma reunião 

especifica para tratar deste assunto e enquanto Presidente da Câmara manifesta a sua inteira 

disponibilidade para participar nas sessões da assembleia municipal que, eventualmente sejam 

convocadas para debater o assunto da transferência de competências. Diz ainda que, mesmo 

votando hoje os diplomas propostos, poderão os mesmos ser alvo de discussão mais 

pormenorizadas, até à data da sua passagem para a Câmara Municipal, mas face às datas 

apontadas para pronúncia da Assembleia, se não forem cumpridos os prazos indicados, as 

competências serão transferidas de imediato, porque a ausência de resposta é considera uma 

aceitação por parte do município. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para dizer que existirá sempre abertura para 

serem discutidos todos os assuntos em sessões extraordinárias e aceita o argumento da hora, 

mas não vê que, de alguma forma, se tenha coibido alguma discussão nesta assembleia. Refere 

que as sessões extraordinárias podem ser convocadas pelo Presidente, por sua livre iniciativa; por 

iniciativa da Mesa da Assembleia; a pedido do Presidente da Câmara ou por um terço dos 

deputados, pelo que, o Partido Socialista tem elementos suficientes para pedir uma assembleia 

extraordinária. 

Diz ainda que não estamos sozinhos nesta luta, cerca de duzentos municípios rejeitaram a 

transferência de competências. No nosso distrito, dez municípios rejeitaram a transferência de 

competência, tal como a CIMBAL.  

Não se tendo registado mais inscrições para uso da palavra e sem prejuízo da Mesa da 

Assembleia decidir ou se o Partido Socialista quiser peticionar a realização de uma sessão 

extraordinária e da Mesa da Assembleia examinar a proposta do PS e decidir sobre isso, dando 

nota da decisão que tomar sobre a proposta do Partido Socialista, mas vai colocar agora a votação 

a proposta apresentada pela Câmara Municipal sobre a transferência de competências.  
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 Deliberação 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 (nove) votos contra dos eleitos do 

PS e 16 (dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU: 

 

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

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via dos decretos-

lei sectoriais: 

 

- 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. 

 

2. Reclamar: 

 

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

já requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

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

criação das regiões administrativas; 

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

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

municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno 

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

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

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

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

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

subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 
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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: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Primeira revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

 Procedimento para a aquisição de serviços – Apólice de seguros – Repartição de 

encargos 

 Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

 Protocolo de utilização de equipamentos e viaturas celebrado com a Resialentejo – 

Repartição de encargos 

 Serviço público de transporte de passageiros – Proposta de delegação de competências 

 Contratação de dois empréstimos 

 Aprovação da alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas 

Residuais de Serpa 

 Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do 

Município de Serpa 

 Aprovação da alteração do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

 PERU – Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

 Transferência de competências 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20H40 da qual para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------------------- 

 

 

              O Presidente da Assembleia Municipal                       A Secretária 

                   
           __________________________________       ________________________________ 
                            (João Francisco Efigénio Palma)                                            (Anabela Baleizão Cataluna) 
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 28 DE 

FEVEREIRO 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 1/2019 

 

 

ANEXO 3 – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 

 

ANEXO 4 - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 
 
 

ANEXO 5 - CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS 

 
 

ANEXO 6 - PERU – PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA 


