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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 30 DE 

ABRIL DE 2019 

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 

José António Aboim Madeira 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

Sílvia Maria Franco Murta, em substituição de Natércia Valente 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

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

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia 
de Vila Verde de Ficalho 

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

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

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

José Miguel Martins Braga 
António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

 

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 2/2019  

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 2/2019 

3.2.  Conta de Gerência relativa ao ano de 2018 

3.3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

3.4. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa  

3.5. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em A-do-Pinto 

3.6. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Vale de Vargo 

 

 
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: 
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Sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2019 
 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José  Aboim Madeira ------------ 

 
 

Sessão ordinária de 30 de abril de 2019 
 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Natércia Valente, por motivo de férias Substituída por Ana Sofia dos Santos, que solicitou 
também substituição por motivos pessoais, tendo 

sido substituída por Silva Franco Murta. 

Carlos Carvalho, por motivos de saúde. ------------- 

Isabel Sevinate, motivos pessoais 
inadiáveis 

----------- 

 
 

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

enviados à Assembleia Municipal: 

 

 Convite da Câmara Municipal de Serpa, para a iniciativa que se realizou no jardim 

municipal sobre o Dia da Mulher, na qual não foi possível participar; 

 Convite da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, para a Feira 

do Azeite, que também por motivos profissionais, não foi possível participar; 

 IV Encontro de Rede de Museus do Baixo Alentejo, que se realizou em Serpa, no auditório 

do Musibéria, em que este presente na sessão de abertura; 

 Sessão comemorativa do 25 de Abril, que se realizou no cineteatro, em que também 

esteve presente. 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 2/2019 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram colocadas à aprovação a ata n.º 2, respeitante à sessão 

realizada no dia 28 de fevereiro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi 

aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram na sessão e depois de efetuada a 

alteração solicitada pelo Sr. Noel Farinho, numa das suas intervenções. --------------------------------- 

 

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

seguintes assuntos: 

 

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

portagens na Via do Infante 
2019.11.18 

CIMBAL Nota de Imprensa - Balanço da execução de 
aplicação dos fundos comunitários – Baixo 
Alentejo 

2019.03.04 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da 
Cimbal abre concurso publico internacional para 
Acordo-Quadro de fornecimento de gás 

2019.03.06 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunat sobre acidente de trabalho mortal na 
Almina, minas de Aljustrel  

2019.03.11 

CIMBAL Nota de imprensa – Empresas selecionadas 
visitam edifícios objeto de intervenção financiada 
pelo Prominent Med 

 
2019.03.19 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto resolução 910/XIII/2 – Diligenciar para 
erradicar o uso do glifosato  

2019.03.19 

Grupo Parlamentar do PCP Estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas 
protegidas  

2019.03.22 

CIMBAL   Nota de imprensa – Cimbal reclama mais verbas 
no âmbito do programa de apoio à redução 
tarifária  

 
2019.04.02 

CIMBAL Convite e nota de imprensa – Museu regional 
Rainha D.Leonor, recebe duas pinturas de 
Josefa de Óbidos 

 
2019.04.03 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo sobre a abertura do troço 
do IP8(A26) 

2019.04.05 

Câmara Municipal de Serpa Informação sobre o concurso para provimento de 
um lugar de técnico superior de desporto, na 
sequência da questão colocada pela eleita Isabel 
Sevinate, na sessão de 28 de fevereiro 

2019.04.05 

 

 

 

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 6 e 20 de fevereiro, 6 e 20 de março e 3 de abril do corrente 

ano, após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por intervir o Sr. António Cubaixo para colocar umas questões relacionadas com a zona 

de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, sobre a zona de expansão e sobre o museu 

do azeite, gostaria de saber se há algum prosseguimento do processo. --------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga que começou por perguntar em que situação se encontra o processo 

dos passadiços do Pulo do Lobo e qual o desenvolvimento desta candidatura e questiona também 

sobre um suposto campo de futebol que iria ser construído na EBI de Serpa, onde existem umas 

chapas a servir de vedação, mas solicita que a Câmara intervenha, em conjunto com a escola, no 

sentido de evitar que as crianças se possam magoar, porque tem visto algumas crianças mais 

aventureiras, entrar por aquela vedação.  

Aborda outro assunto, relacionado com a sua atividade profissional, e que tem a ver com o plano 

de salvaguarda do centro histórico de Serpa, aprovado em 2013/2014, que considera estar na 

altura de ser revisto. Esse plano, permite a construção de dois pisos, num determinado 

aglomerado, numa zona periférica, pintado a azul, numa planta designada por “Pisos a manter”. 

Propõe que se revejam esses aglomerados, quer nos imóveis de acompanhamento, quer nos 

dissonantes, que não são aqueles que estão dentro do centro histórico, mas sim numa faixa 

envolvente, que não têm as mesmas obrigatoriedades, em termos de estética e de morfologia. Dá 

como exemplo, o Largo da Corredora, onde existe comércio com dois pisos e entre esses edifícios 

com dois pisos, existem outras habitações só de um piso e onde não chocava nada que se 

pudesse permitir que as pessoas, já que não podem aumentar as suas habitações para o lado, 

pudessem crescer em altura. Considera que, neste momento, o condicionamento existente para o 

aumento de algumas habitações em altura, contribui para o abandono do centro histórico. --------- 

 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às questões que foram colocadas, 

tendo começado por dizer que, relativamente à zona de atividades económicas de Vila Nova de 

S.Bento, o que está previsto no plano de atividades para este ano, é a concretização da zona de 

expansão, que será a continuidade de uma rua já existente e levar as infraestruturas à medida das 

necessidades, mas a velocidade da intervenção tem um pouco a ver com as necessidades, e tem 

sido dado resposta aos pedidos apresentados, ainda com base nos lotes atualmente existentes. 

Apenas se atribuiu um lote na futura zona de expansão, mas esse lote ainda poderá usufruir das 

atuais infraestruturas.  

Quanto ao espaço do antigo lagar, para a o museu do azeite, informa que, até ao momento, ainda 

não se conseguiu financiamento para essa intervenção, mas isso não invalida que não se esteja 

a avançar. Já houve uma pequena requalificação das paredes exteriores do edifício e nos últimos 

dias, foi ultimada a reparação dos vãos das portas e das janelas, faltando depois a recuperação 

da parte museográfica. Do ponto de vista do projeto de museografia, também tem havido evolução 

e estamos a tentar arranjar financiamento para a concretização da museografia.  

Quanto ao plano de salvaguarda do centro histórico, e também ao PDM e PU, diz que são 

documentos que têm o seu prazo de validade, mas podem sempre ser alterados, por isso, sugere 
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à bancada do PS que apresente algumas propostas concretas, que serão depois analisadas pelos 

respetivos serviços, pois são questões técnicas e em relação ao PDM, está agora em fase de 

alteração, e quando estiver em fase de discussão pública, também é uma boa altura para 

apresentar sugestões, mas lembra que o que está definido no Plano de Salvaguarda e no Plano 

de Urbanização, são propostas que são colocadas pelos técnicos e resultam da concertação de 

várias entidades e concretamente o plano de salvaguarda, tem um carimbo muito forte dos 

técnicos da Direção Regional de Cultura do Alentejo.  

 

Quanto ao campo de futebol na EBI, diz que, quando se fez o centro escolar no espaço da EBI 

Abade Correia da Serra e como esse edifício ia ocupar um antigo campo de futebol, houve o 

compromisso do município de construir um campo de futebol, mais ou menos com as mesmas 

características do que existia antes. Foi construído um pavilhão, que dá resposta ao pré-escolar e 

1.º ciclo e também dá apoio ao 2.º e 3.º ciclo, mas houve o compromisso do município de refazer 

esse campo de jogos e para que isso fosse possível, hoje já um grande investimento da Câmara, 

quando adquiriu um terreno, que no futuro, irá albergar esse campo de jogos. A dificuldade em se 

avançar para esse campo de jogos, tem sido a dificuldade na obtenção de financiamento, porque 

até há pouco tempo, havia uma regra que definia que, uma escola que tivesse sido financiada nos 

últimos dez anos, não poderia ser alvo de outro financiamento e isso tem dificultado o avanço para 

essa obra. Tentámos justificar que, o que foi financiado foi o centro escolar e o que se queria era 

construir um campo para dar resposta ao 2.º e 3.ºciclo, mas como está tudo junto, consideraram 

até há um mês atrás, que não era possível financiar, sendo que, houve uma alteração nas regras 

e agora, uma escola que tenha sido intervencionada, se precisar de nova intervenção, num espaço 

que não seja o mesmo, pode vir a ser financiado e possivelmente esta alteração irá permitir 

avançar para a construção de um campo de jogos. Esta nova alteração, irá permitir que se avance 

também para uma nova candidatura para Vales Mortos, que é a única escola do 1.º ciclo que ainda 

não tem campo de jogos.  

Com a recente alteração, começou-se a trabalhar no Pacto de Coesão que existe com a CIMBAL 

e tentamos reforçar as prioridades de investimentos e no caso concreto a das escolas e tudo indica 

que se irá conseguir um reforço de 300.000€ nas escolas e isso irá permitir que 150.000€ seja 

para o campo de jogos da EBI, 60.000 para Vales Mortos e cerca de 80.000 euros para abater o 

valor que já se tinha investido a mais na intervenção de Brinches.  

Quanto aos passadiços do Pulo do Lobo, o processo parou na altura em que o concurso estava 

para ser concluído e faltava a declaração final da Sociedade, dona do terreno. Ao longo da 

candidatura e de todo o processo, foram sendo efetuadas reuniões com o gestor dessa Sociedade 

e fomos tendo indicações que se poderia avançar para a candidatura e foi isso que se fez para 

não se perder a possibilidade de financiamento, a candidatura foi aprovada e quando se chegou 

à parte final de assumir o compromisso de que poderíamos utilizar uma pequena parcela daquela 

propriedade para se construírem os passadiços, não se chegou a acordo. Houve várias reuniões, 

sendo a última em março, em que não esteve presente o gestor, mas sim a senhora proprietária 

e um advogado, e ficou-se a aguardar uma contraproposta da sua parte, mas entretanto não 

fizeram nenhuma contraproposta e foram comunicar a situação à CCDR, no sentido de que 
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tínhamos avançado com a candidatura e que tínhamos prestado falsas declarações. Fomos 

contatados pela CCDR, à qual já foram prestados os devidos esclarecimentos e face à atitude da 

proprietária, considerando que não existe entendimento possível e porque se considera que é um 

investimento importante para o concelho e em particular para aquela zona, decidimos avançar 

para uma expropriação, atendendo ao interesse do projeto e independentemente de se perder o 

financiamento, a Câmara mantem a vontade de avançar para a implementação deste projeto e a 

CCDR já nos deu um prazo para resolver o problema com o terreno.  

Neste momento, o processo está a ser organizado para ser entregue na Secretaria de Estado das 

Autarquias Locais para se avançar para a expropriação. ------------------------------------------------------ 

 

Voltou a intervir o Sr. Daniel Veiga para recordar que falou na vedação do terreno do futuro campo 

de futebol e não propriamente na construção do campo de futebol, pois é a atual situação dessa 

vedação que o está a preocupar, pela possibilidade de se tornar um perigo para alguma criança. 

Relativamente à abertura manifestada pelo Sr. Presidente para que o PS apresente propostas 

concretas sobre o plano  de salvaguarda  do centro histórico, refere que a proposta já era concreta, 

no entanto, reformula a questão que tinha colocado e assim, pergunta à Câmara qual foi a 

fundamentação e a estratégia económica e de crescimento, embora tenha feito parte do Executivo 

nessa altura, como vereador da oposição e sem pelouro e tenha aprovado o documento nessa 

altura, porque era um Plano que fazia falta, mas passados vários anos, já se apercebeu, tal como 

a sua bancada, que existe alguma inibição de crescimento na dinâmica da periferia do centro 

histórico e o condicionamento que isso está a gerar, por isso, gostaria de saber com que 

fundamentação e com que estratégia económica, a Câmara ou as entidades que fazem parte da 

elaboração deste plano, chegaram a uma planta em que estipula os pisos que existem. Gostaria 

de saber a opinião dos técnicos sobre esta planta, pois são os técnicos da autarquia que avaliam 

todos os processos que são colocados pelos munícipes para efeitos de licenciamento.  

Diz que a sua proposta a entregar aqui, e que pode faze-lo, vai ser uma questão a dizer que solicita 

que expliquem se existe alguma alternativa para que não se possa inibir o crescimento dessas 

habitações em altura, ou seja, qual a sua opinião sobre essa planta dos pisos a manter.  

 

O Sr. Presidente diz que em relação à vedação, já foi reparada duas ou três vezes, pelos 

funcionários da Câmara e vai-se fazendo essa manutenção e sempre que existe necessidade de 

alguma reparação, a escola costuma contactar-nos nesse sentido, no entanto, poderemos 

deslocar-nos novamente ao local e verificar se carece de mais alguma reparação nos painéis. 

Quanto à questão do centro histórico, poderá fazer-se essa pergunta ao serviço responsável pelo 

património, mas o núcleo intra-muralhas tem a classificação de património de interesse público e 

essa própria classificação já define algumas regras, que por si só, podem ser constrangimentos 

ao aumento da volumetria e fora das muralhas, é a chamada zona especial de proteção, que 

também tem regras próprias devido a essa classificação e tudo isso, estará na base da decisão 

de manter as volumetrias existentes nestas duas zonas. -----------------------------------------------------  
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Seguiu-se a Sr.ª Maria José Borralho para apresentar, em nome dos eleitos da CDU, uma moção 

sobre o 1.º de Maio: 

 

Moção sobre o 1º de Maio 

«Neste 1º de Maio assinalamos mais um aniversário dos acontecimentos de Chicago, que estiveram 
na origem do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Uma jornada de luta pela redução da 
jornada de trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos 
da América, que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca dirigentes sindicais. 

Uma data que homenageia também as mulheres e homens deste país que, durante a ditadura 
fascista, lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por emprego com 
direitos, salários e horários dignos. 

Mulheres e homens que, hoje, continuam a bater-se para afirmar os valores de Abril e a defender a 
Constituição da República Portuguesa, cujo 43º aniversário também assinalamos. 

Nos últimos anos, o papel de milhares de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, foi 
determinante para combater e condicionar a política de direita, de austeridade a qualquer custo e 
decisiva para a derrota eleitoral destas políticas. 

Hoje, num quadro político nacional diferente, que já ditou, ainda que limitadas, visíveis alterações, é 
um imperativo a reivindicação de novos avanços que permitam o desenvolvimento do país. Urge 
reforçar a luta por mais salários, pelo fim da precariedade, pelo direito à contratação coletiva e por 
horários dignos. 

A Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de abril de 2019, delibera: 

1. Saudar todos os trabalhadores portugueses, nomeadamente: os trabalhadores da autarquia e as 
suas organizações representativas, na passagem de mais um 1º de Maio, manifestando-lhes 
solidariedade com a luta por eles desenvolvida e os trabalhadores agrícolas envolvidos nas tarefas 
sazonais que também no Concelho de Serpa muitas vezes são explorados e mantidos em condições 
sub-humanas. 

2. Saudar os trabalhadores e a juventude pelo seu envolvimento na preparação e organização das 
comemorações do dia 1º de Maio de 2019 numa ação pela afirmação de um Portugal de progresso, 
livre e soberano ao serviço do seu povo; 

3. Enviar esta Moção para: Presidente da Republica; Presidente da Assembleia da República; Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República; Governo; CGTP-IN; UGT; STAL; e aos órgãos de 
comunicação social.» 

 

Interveio o Sr. José Madeira para dizer que o seu sentido de voto será a abstenção, embora o 

PSD concorde com a parte de defesa dos trabalhadores que, neste feriado, é uma referência a 

nível mundial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não havendo mais intervenções, foi colocada a votação, tendo a Moção apresentada pelos 
eleitos da CDU sido aprovada, por maioria, com a abstenção do eleito da coligação “Serpa 
Precisa de Todos” -  PSD/CDS e os votos a favor da CDU e PS.  

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Ana Luísa Travessa para, em nome dos eleitos da CDU, 
apresentar uma moção sobre o direito ao transporte público mais barato e acessível: 

 

Moção 
Pelo direito ao transporte público mais barato e acessível 

 
«A consagração de um programa dirigido à redução tarifária (PART) na Lei do Orçamento do 
Estado para 2019 constitui um avanço de inegável significado. Não se trata apenas de um passo 
na garantia ao direito à mobilidade e ao uso do transporte publico, mas também uma medida de 
grande alcance e importância para os trabalhadores, e a população em geral, com repercussões 
diretas nos seus rendimentos. 
 
Preço máximo do passe social intermodal - seja qual for a forma concreta deste título de transporte 
– de 40 euros no âmbito da comunidade Intermunicipal e de 30 euros nos limites de cada município 
é um objetivo que se impõe concretizar também no território desta região. A que se deve adicionar 
o objetivo de assegurar a gratuitidade de uso para menores de 12 anos, a redução em 50% para 
a população com mais de 65 anos e a implementação do passe família. 
 
A CDU orgulha-se de com a sua intervenção ao longo de anos, a par com a luta dos utentes, ter 
prosseguido este objetivo em particular nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde se lutou 
pelo alargamento de um título de transporte já existente, o Andante no Porto e o Passe Social 
Intermodal em Lisboa. Mas como também desde o primeiro momento em que ganhou forma e 
concretização este objetivo se sublinhou que esta medida deve ser alargada a todo o País. Foi 
nesse sentido que o PCP interveio na discussão do Orçamento do Estado tendo proposto e feito 
aprovar um reforço de 21 milhões de euros à verba inicialmente inscrita bem como uma 
explicitação mais clara da abrangência nacional desta medida. 
 
Considerando estes factos e tendo presente que cabe aos municípios e às comunidades 
intermunicipais a responsabilidade de dar concretização prática a esta medida; 
Considerando que para lá das verbas inscritas no PART, que carecem de reforço no futuro 
próximo, os municípios podem e devem considerar a afetação de meios não só à redução do 
tarifário como ao alargamento da oferta, a Assembleia Municipal de Serpa delibera: 
 
1. Incumbir a Câmara Municipal de promover os procedimentos necessários para garantir que no 

território do seu município e no da Comunidade Intermunicipal o preço máximo do Passe para 
uso da rede de transporte público seja respetivamente de 30 e 40 euros; 
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2. Garantir o seu uso em toda a rede e em todos os operadores, públicos ou privados de 
transporte público, assegurando ainda a sua extensão gratuita até aos 12 anos e a redução 
para a população com mais de 65 anos; 

 
3. Intervir no âmbito da Comunidade Intermunicipal para que as deslocações em linha, que 

envolvam o território de Comunidades contíguas, tenham uma redução de preço 
correspondente à que cumulativamente vigore no território abrangido; 
 

4. Incentivar a Câmara Municipal para que, no âmbito da aplicação do PART e em particular no 
processo de renovação do concurso para a prestação de serviço público, proceda, em 
articulação com a Comunidade Intermunicipal, ao aumento da oferta disponível; 
 

5. Exigir da Administração Central, e do governo em particular, as medidas que visem: 
 

I) Aplicar o regime de redução tarifária agora inscrito em Lei de OE; 

II)  Garantir que o OE para 2020 consolide e amplie os montantes afetos ao PART, 
quer por via da sua correspondência à anualização da medida, quer por via do 
reforço real de meios financeiros; 

III)  Reforçar a oferta ferroviária, no imediato pela contratação de trabalhadores que 
assegurem a partir da EMEF a reparação de material circulante, e a médio prazo 
pela aquisição de comboios, eletrificação, modernização e expansão da rede.» 

 

Sobre esta moção, os eleitos do PS pediram um intervalo de cinco minutos para analisar o texto 

da moção, tendo sido concedido esse intervalo. 

 

Retomada a sessão, começou por intervir o Sr. Manuel Baiôa para dizer que globalmente, o Partido 

Socialista concorda com o conteúdo da moção, mas no terceiro parágrafo, onde se colocam todos 

os louros desta questão, no PCP e na CDU, não concordam totalmente com o texto. Manifestam-

se disponíveis para negociar a aprovação da moção, se esses louros forem distribuídos também 

pelo Governo do PS e pelas outras forças politicas que contribuíram para a aprovação desta 

medida.  

 

Na sequência desta proposta, a bancada da CDU solicita também um intervalo de cinco minutos 

para analisar o assunto. 

 

Reiniciados os trabalhos da sessão, a Sr.ª Ana Luísa Travessa interveio para dizer que a CDU 

não aceita a proposta, uma vez que está claro na moção, que foi proposto e feito aprovar um 

reforço de vinte e um milhões, estando assim implícita a intervenção de outras forças politicas.  

 

O Sr. Manuel Baioa diz que sendo assim, não poderão acompanhar esta moção, uma vez que 

esta medida, sendo uma medida importante, só foi possível, devido à ação do Governo do Partido 

Socialista, ao empenhamento do seu grupo parlamentar e omitir claramente esse facto, é uma 
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lacuna muito grave desta moção, não se procurando assim o consenso e deixa antever que 

poderão até existir problemas futuros, porque esta medida vai requerer nos próximos anos que se 

continue a chegar a consensos e não é com posições radicais que se vai manter e considera que 

esta moção deveria referir que foi possível chegar a entendimentos e fazer avançar esta medida 

que é importante, mas que ainda necessita de ajustes no futuro, mas sendo assim, esta moção 

omite e é tendenciosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU, foi aprovada por maioria dos presentes, com a 

abstenção dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU. 

O representante do PSD/CDS não se encontrava presente na sala no momento da votação.  

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira para abordar um assunto relacionado com um esclarecimento que 

foi prestado por parte das IP - Infraestruturas de Portugal, sobre as estradas do concelho, tendo 

sido apresentado um quadro sobre as atuais necessidades do concelho e os investimentos 

repartidos pelos vários anos, mas manifesta algum desagrado pelas justificações que são dadas 

e pelas prioridades indicadas, uma delas aponta em segundo lugar os acidentes verificados, mas 

só por isso, não se justifica que adiem nos vários anos as reparações das estradas, que são 

essenciais ao desenvolvimento do região. No nosso concelho, atendendo ao aumento de 

circulação dos transportes pesados, principalmente vindos de Espanha, tornam-se indispensáveis 

a reposição de pavimentos completos e não remendos como são indicados no esclarecimento 

prestado pela IP. Continua a necessidade urgente de reparação da estrada Serpa-Brinches, 

Serpa-Vales Mortos, Pias-Brinches, e IP8, que estão num estado lastimoso de conservação. 

Considera que a Assembleia deveria dar uma resposta ao esclarecimento prestado pela IP e fazer 

uma maior pressão junto da entidade para que acelere o processo de repavimentação completa, 

pelo menos nas estradas que estão em pior estado de conservação. ---------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Duarte Lobo para reafirmar aquilo que considera a CDU ser uma pretensão das 

populações e já tem sido falado várias vezes nesta assembleia e que tem a ver com a reposição 

das freguesias, mas pretende-se mais uma vez reiterar o compromisso da CDU com esse desígnio 

e passa em seguida a ler, em nome da CDU, uma moção sobre a reposição das freguesias:  

 

Moção 

Pela reposição das freguesias 

 

«O processo de agregação/extinção de centenas de freguesias, concretizado com a Lei nº 11-

A/2013, inseriu-se num objetivo mais amplo de liquidação do poder local democrático, conquista 

do 25 de Abril, consagrada na Constituição da República Portuguesa. 

A extinção/agregação das freguesias, à semelhança do que sucedeu com outros serviços públicos, 

inseriu-se num processo mais amplo de reconfiguração do Estado, redução do número de 

trabalhadores, concentração e centralização de serviços. Tal medida significou a eliminação de 
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milhares de eleitos autárquicos, maior afastamento entre eleitos e eleitores, maiores dificuldades 

na resposta aos problemas e anseios das populações, desvirtuamento do papel e função das 

freguesias na organização do poder local, entre outras perdas. 

Ao contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa territorial autárquica não 

trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em muitas situações, em encargos acrescidos 

para as freguesias. 

A reforma administrativa imposta, sem consideração da opinião das freguesias e das populações, 

agravou os principais problemas com que se confrontam as freguesias. 

Uma verdadeira reforma administrativa só pode ser concretizada com a real participação e 

envolvimento dos eleitos locais e das populações. 

Num momento em que tanto se invoca a proximidade em nome da “descentralização”, não faz 

sentido que se mantenha adiada a reposição das freguesias extintas, elas mesmo um elemento 

essencial da proximidade e resolução dos problemas das populações. 

Assim, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de abril de 2019, delibera: 

1. Lamentar os sucessivos adiamentos das decisões necessárias à reposição das freguesias 

extintas contra a sua vontade; 

2. Reclamar dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República a aprovação das medidas 

legislativas necessárias à reposição de freguesias, ainda nesta legislatura, de acordo com a 

vontade das populações e dos respetivos órgãos autárquicos. 

3. Enviar esta Moção para: Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Câmara Municipal de 

Serpa; Freguesias do Concelho de Serpa; Assembleias de Freguesia do Concelho de Serpa; 

ANMP; ANAFRE; e aos órgãos de comunicação social.» 

 

Os eleitos do PS solicitaram um intervalo de cinco minutos para análise da moção, tendo sido 

concedido e após retomar os trabalhos, interveio o Sr.Manuel Baiôa para, mais uma vez, referir a 

posição do PS sobre o assunto, que vai no sentido de repor as freguesias cujas populações assim 

o exijam e depois de amplamente ouvidas as populações, seguindo-se depois uma reorganização 

das freguesias, mas não quer dizer que se volte ao que existia antes, devem ser as populações a 

pronunciar-se e o assunto ser analisado caso a caso. --------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a votação, tendo a moção apresentada pela CDU sido aprovada, por maioria, com 

a abstenção do eleito da Coligação “Serpa Precisa de Todos” - PSD/CDS e os votos a favor 

da CDU e PS.  
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Interveio em seguida o Sr.Presidente da Assembleia Municipal, para dizer que na reunião da 

Câmara Municipal de 3 de abril, foi analisado o relatório de 2018, a que refere o Estatuto do Direito 

de Oposição. Os eleitos do PS, no uso dos seus direitos democráticos, entenderam que deveriam 

votar contra o relatório, fizeram uma declaração de voto e nada a Mesa da Assembleia tem a dizer 

sobre isso, no entanto, encerra o PS essa declaração de voto, dizendo: “Por último, a ocorrência 

de várias situações na Assembleia Municipal, onde eleitos do PS foram visados, sem possibilidade 

de intervenção e direito de resposta.”  

Diz que, aquilo que a Mesa da Assembleia pretende pedir ao Partido Socialista, porque tem toda 

a disponibilidade para analisar as situações em que estiveram mal, porque de maneira nenhuma 

querem limitar direitos seja de quem for, gostaria que o PS identificasse os casos concretos em 

que ocorreram estas situações, para que sejam analisadas e se possam pronunciar e corrigir 

aquilo que for de corrigir, se eventualmente for o caso. ------------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto, o Sr. Manuel Baiôa disse que poderia intervir em nome dos eleitos do PS na 

Assembleia Municipal, mas os Vereadores do PS, se lhes for dada a palavra, poderão justificar 

melhor o que disseram na reunião da Câmara, por isso cede a palavra aos vereadores, se lhes for 

dada essa hipótese, senão dirá alguma coisa sobre o assunto.  

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que agradece que, se algum elemento da 

bancada do PS tem algo a dizer sobre o assunto, que o diga, sem prejuízo de se passar a palavra 

aos vereadores do PS para identificarem as situações. 

 

O Sr. Manuel Baiôa, disse que já ocorreu uma ou duas vezes que, aquando duma resposta ao 

público, o Sr. Presidente da Câmara ter aproveitado para fazer uma critica ao PS ou a um elemento 

da bancada do PS, quando em termos regimentais, depois não há possibilidade de defesa por 

parte dos elementos da Assembleia. Considera que o Sr. Presidente da Assembleia deveria ter 

feito uma intervenção no sentido de dizer que, aquele momento era para responder ao elemento 

do público e não para estar a falar de uma situação passada com um membro do PS. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia refere uma situação que se passou com o eleito João Batista em 

2017, quando numa sessão extraordinária, o Sr. Presidente da Câmara, a seguir ao uso da 

palavra, criticou uma publicação que o Sr. João Batista fez no facebook e em que nessa própria 

sessão, pessoalmente reconheceu perante alguns elementos do PS, já depois de encerrada a 

sessão, que, enquanto Presidente da Assembleia esteve mal e que deveria ter cortado a palavra 

ao Sr. Presidente da Câmara e assumiu esse erro publicamente, na sessão seguinte. É a única 

situação de que se lembra e por isso mesmo, solicita ao PS que indique as situações a que se 

refere na declaração de voto, pois esteve a ver as atas e não viu crítica nenhuma, nem intervenção 

dos eleitos do PS ao longo do ano de 2018, em que estivesse em causa o comportamento da 

Mesa da Assembleia.  
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Pergunta ao Sr.Presidente da Câmara se pretende conceder a palavra aos vereadores do PS, 

uma vez que o texto da declaração de voto é deles, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido 

que qualquer questão que seja colocada ao PS, sabendo que são Órgãos diferentes e como a 

pergunta colocada foi muito objetiva de situações concretas, poderão refletir se de facto elas 

existiram e depois de conferenciar, poderão responder no futuro, indicando quais as situações em 

concreto a que se referiam, pensa que não será necessário estar agora aqui na sessão a falar 

sobre isso, pensa que deve ser uma resposta devidamente pensada, se acharam necessidade 

disso. Da parte da câmara, havendo alguma explicação a dar, poderá ser dada no futuro.  

 

O Sr. Presidente da Assembleia disse que a ideia não era essa, como essa nota consta da 

declaração de voto do Partido Socialista na reunião da Câmara, era conceder a palavra aos eleitos 

do PS na Câmara para que eles pudessem esclarecer, se fosse esse o caso, quais são as 

situações em concreto, para a Mesa poder corrigir a sua posição e nesse sentido, concedeu a 

palavra aos vereadores do PS. 

 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares que começou por dizer que a situação em concreto teve 

a ver com um post colocado no Facebook sobre o atraso nas obras, em que estava na sessão 

como vereador e não poderia intervir no período de intervenção dos membros da Assembleia, nem 

no período de intervenção do público e foi visado diretamente, primeiro pelo Sr. Presidente e 

posteriormente pelo Sr.Vice-Presidente e não teve oportunidade de se defender e ainda para mais, 

num dia em que decorreu a sessão da Assembleia de Freguesia de Brinches, tendo que se 

ausentar, pois costuma acompanhar sempre os trabalhos dessas sessões.  

Diz que foi uma situação que os deixou completamente desagradados, pois não é a postura 

correta, uma vez que não se podem defender. ----------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Mesa disse que registou o que foi dito, mas não foi levantada essa questão 

em altura nenhuma posteriormente e poderia ter sido corrigida a postura, pois estão sempre 

disponíveis para corrigir o comportamento quando ele não for o melhor. -------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Noel Farinho, tendo começado por dizer que, numa noite em que 

vão ser apreciadas as contas da câmara relativas a 2018, com todo o respeito que tem pelo 

Presidente, mas acha que não se deve criar um caso. O estatuto de oposição não é uma mera 

citação numa ata duma declaração de voto dos vereadores, é uma legislação complexa, profunda, 

que envolve o direito de participação, o acesso à documentação, a participação em atos públicos, 

o direito à isenção na presidência das assembleias ou em qualquer outra estrutura, é portanto um 

conjunto de coisas que não se esgota na última frase de uma declaração de voto. Por isso, com 

todo o respeito, recusa-se a acompanhar o Presidente da Assembleia nesta sua intervenção, que 

considera perfeitamente descabida e que poderia ter sido resolvida de outra forma.  

O PS é um partido livre, de pessoas que pensam, não querem ofender ninguém, têm as suas 

próprias ideias e no que diz respeito àquilo que é o uso legal do direito de oposição entendem 
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pontualmente, não é primeira vez, que a CDU enquanto Governo Municipal, não cumpre aquilo 

que é o estatuto de oposição e manifestam-no.  

Diz que o Sr. Presidente da Assembleia consultou as atas, veio preparado e quer agora que os 

eleitos do PS, de um momento para o outro, digam o que têm contra determinada declaração, em 

determinado dia, em determinada ata, sem que tenham na sua frente os respetivos documentos, 

por isso considera que não faz qualquer sentido este assunto e pede que se passe rapidamente 

ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Assembleia respondeu que, parece que quem quer quartar o direito de 

resposta é a bancada do Partido Socialista. Isto foi uma questão colocada pelo PS numa 

declaração de voto e refere a existência de várias situações e a Mesa apenas está a pedir que 

sejam ditas quais são essas situações, para que a Mesa possa eventualmente, corrigir a sua 

posição, pois estão a ser imputados comportamentos, de alguma maneira graves, à Mesa da 

Assembleia e o assunto não está apenas numa ata, foi divulgado publicamente pelo Partido 

Socialista. Dizer o que se disse e depois não ser capaz de fundamentar, é má-fé, é desonestidade 

e com a CDU o PS não conta para isso, com todo o respeito que tem pelos eleitos do Partido 

Socialista, além de que, foi colocado num local em que ninguém da Assembleia se podia defender, 

nunca foi levantado este problema na Assembleia. ------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Noel Farinho, em nome da bancada do PS, diz que se está a confundir má-fé, com algo que 

é próprio da democracia, que é o direito de opinião e a sua opinião mantém-se e não têm qualquer 

reserva em dizer isso, pois nada fizeram e é publico e notório, com a leitura atenta das atas (e 

como fez com essa ata, desafia o Presidente da Assembleia a fazer com as outras atas deste 

mandato), que há várias situações em que, por inerência do próprio Regimento, situações contra 

pontualmente alguns deputados do PS, em que não houve possibilidade de resposta e na última 

sessão da Assembleia, com o devido respeito, chamou a atenção do Presidente da Assembleia, 

porque achou que tinha passado claramente os seus deveres de Presidente e pugnou só por uma 

das partes, quando deve fazer a gestão de uma assembleia inteira. Diz que é esta a sua opinião 

e que o Sr. Presidente da Assembleia tem mais virtudes que defeitos e por quem tem grande 

consideração a vários níveis, mas acha que esta conversa e pede desculpa pela expressão, mas 

está “fora do tempero”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Ana Camilo para apresentar um pequeno resumo sobre a 

atividade da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, durante o mês de abril, o mês 

da prevenção dos maus tratos na infância. Começou-se no dia 10 de abril com uma sessão 

temática à comunidade, na biblioteca Abade Correia da Serra sobre “Olhar com o Coração”; 

durante todo o mês de abril foram colocadas telas alusivas à campanha Laço Azul e colocação do 

laço em vários edifícios, como escolas, centro de saúde, Juntas e Uniões de Freguesia, Academia 

Sénior e pela primeira vez, nas IPSS’s. Houve também construção de materiais alusivos ao tema; 

distribuição de folhetos “Sabes o que é a CPCJ?”, feito em banda desenhada, que foi dirigido às 
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crianças, para perceberem o que é a CPCJ e o que são os maus tratos; sessões de leitura e por 

fim, hoje, em todas as localidades do concelho, realizou-se uma caminhada solidária. -------------- 

 

Seguiu-se ainda o Sr. Duarte Lobo e começou por dizer que a CDU se define como uma força de 

lutas e na argumentação da moção sobre os transportes, houve uma proposta de alteração do PS, 

mas sendo o PS Governo, pode reunir os consensos necessários para a aprovação de leis, mas 

isso não impede que a CDU tenha as suas lutas e informa ainda que no próximo sábado, a CDU 

promove um buzinão pela realização das obras no IP8 e pela abertura do troço da A26. ----------- 

 

Interveio por fim o Sr. Presidente da Mesa para dizer que, na última sessão da Assembleia, o eleito 

João Santos, pela bancada do PS, propôs ao Presidente da Assembleia que convocasse uma 

sessão para discutir individualmente os diversos diplomas da transferência de competências. 

Estando neste momento, todos os diplomas com deliberação da parte do órgão deliberativo, não 

se vê, à partida, grande vantagem em estar a discutir diploma a diploma, depois de terem sido 

objeto de deliberação, mas não é esse o motivo que leva a Mesa da Assembleia a não convocar 

uma sessão extraordinária para esse efeito, a única razão é o facto de o PS dispor de elementos 

suficientes para solicitar a convocação de uma assembleia extraordinária, deixa a possível 

realização dessa assembleia extraordinária na disponibilidade do Partido Socialista, com a ordem 

de trabalhos que entender. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 
Seguindo a ordem de inscrição, usou em primeiro lugar da palavra o Sr. António Galamba Serrano, 

para fazer um alerta sobre a situação de uma obra que se encontra embargada há três anos, na 

Rua do Cano, em Vila Nova de S.Bento, ao lado da sua habitação e cujo quintal dessa obra está 

com vegetação bastante grande e já ano passado a vegetação seca passava por cima dos muros, 

o que obriga a certos cuidados por parte da utilização que faz do seu próprio quintal e a continuar 

embargada, aquela obra poderá vir a ser um foco de insegurança para pessoas e bens naquela 

rua e solicita à Camara uma intervenção em termos de limpeza. Diz ainda que há uma situação 

sobre esta obra que gostaria de esclarecer. Antes da obra iniciar, avisou a Junta de Freguesia de 

Vila Nova de S.Bento do que ia ser feito e que não se opunha à realização dessa obra e a Junta 

comunicou à Câmara e depois da pessoa fazer tudo, embargaram a obra, o que não lhe faz sentido 

e agora é acusado como sendo o culpado do embargo da obra, por ter feito uma denuncia, mas a 

carta que enviou foi no inicio da obra, a dizer que não se opunha, desde que não subisse acima 

do piso térreo e que os esgotos ficassem ligados à rede pública. Manifesta o seu desagrado com 

esta situação e pergunta à Câmara qual o motivo do embargo da obra.  

Propõe ainda ao Sr. Presidente da Assembleia que coloque a votação a reposição das freguesias, 

para se criar um espaço territorial, a extrair das freguesias com sede em Serpa, para criar a 

freguesia de Vales Mortos, Neta e Vale do Poço, um espaço onde o poder local esteja mais perto. 
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O Sr. Presidente da Câmara, em relação à questão da limpeza da obra, diz que a Câmara trabalha 

com a proteção civil regional e também com a GNR para fiscalização das situações, face às novas 

regras para limpeza de terrenos particulares, e quando os proprietários não cumprem, a autarquia 

vai por ordem de prioridades, limpar os locais que são mais prioritários e sobre o caso em concreto 

apresentado, diz que terá que verificar com os respetivos serviços, a questão da limpeza, tal como 

do embargo da obra.  

 

Sobre este assunto, interveio ainda a Sr.ª Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de Vargo para confirmar que passou pela Junta de Freguesia um documento do 

Sr. António Serrano sobre essa obra, o qual foi encaminhado para a Câmara municipal, que é a 

entidade responsável pelo licenciamento de obras.  

Quanto ao quintal estar cheio de ervas, diz que isso é possível verificar do quintal do Sr. António, 

porque confina com a obra, mas da rua não é visível, senão já teria tentado resolver o problema, 

para evitar situações problemáticas no futuro, pois trata-se de quintais sem saída e se algo 

acontecer naquele beco poderá ser complicado de resolver. Diz ainda que uma cerca que está 

situada acima desse quintal, está já a ser limpa. ----------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Carlos Manuel Abraços Valente para abordar a situação de cultivo 

da grande extensão de olival na Herdade do Peixoto, alertando para o facto de subsequente 

àquele olival existir o aquífero da Fonte da Baina. Pergunta qual é a área mínima preconizada pelo 

Plano Diretor Municipal para este tipo de instalações, relativamente às casas de habitação; qual é 

o grau de vinculação desta distância preconizada em PDM, quando depois há outros pareceres 

de outras instâncias e se existe a noção se essa distância está a ser cumprida. Pessoalmente tem 

dúvidas que esteja a ser cumprido, pois existem árvores até ao limite da povoação. ----------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que o PDM é o documento que tem a definição 

do espaço e muito em particular no espaço dentro dos perímetros urbanos e fora dos perímetros 

urbanos, há algumas condicionantes, nomeadamente classificações de Reserva Agrícola e 

Reserva Ecológica ou Espaço Natural (no nosso concelho temos três tipologias de espaços 

naturais, parque natural do Vale do Guadiana, Rede Natura e os corredores ecológicos) e todas 

estas situações têm regras bem definidas e são o resultado de um entendimento entre diversas 

entidades. Existe uma comissão da REN que dita as regras, tal como uma comissão da RAN e 

nas zonas que estão englobadas no empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, no que diz 

respeito à rega, é a EDIA que define as regras e sendo assim, fora dos perímetros urbanos, tudo 

o que está plasmado no PDM tem pouca intervenção do município. 

O problema das oliveiras, das amendoeiras ou de qualquer outra árvore que seja plantada em 

regime superintensivo, é que não é necessário pedido de autorização, só quando existe 

necessidade de arrancar outras árvores que existiam antes, é que é necessário solicitar um 

parecer à Direção Regional de Agricultura. O problema é que se pode plantar onde bem se 
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entender, e quando foi revisto o PDM não foram definidas regras por parte da Direção Regional 

de Agricultura.  

Também não se sabe até que ponto é prejudicial, mas muito dificilmente não será prejudicial, mas 

todos estaríamos de acordo que esse tipo de olival ou amendoal superintensivo, tivesse de 

obedecer a uma distância mínima do perímetro urbano, mas isso não está definido no PDM, por 

isso, a autarquia vai propor à CCDRA a existência de medidas preventivas, no sentido de evitar 

que aconteçam essas culturas intensivas e superintensivas, numa zona de segurança de 500 

metros em relação aos perímetros urbanos, sabendo-se no entanto, que em muitos locais já estão 

instaladas esse tipo de plantações, mesmo junto ao perímetro urbano, dentro dessas faixas de 

500 metros, muito em particular em Serpa, Brinches e Pias e neste caso agora, bem perto de 

Santa Iria. A Câmara tem chamado a atenção de várias entidades, nomeadamente do próprio 

Ministério da Agricultura, a Direção Regional de Agricultura, fizemos convite à APA, que esteve no 

nosso concelho no dia 16 deste mês para visitar a ETAR de Vales Mortos e foi também verificar a 

situação, precisamente dessa Herdade do Peixoto e foram ao rio ver as vedações construídas 

dentro do rio.  

A posição do município de Serpa tem sido sempre a mesma, admitimos todo o tipo de culturas e 

todos os modos de produção, mas desde que haja regras e principalmente sejam criadas 

condições para o cumprimento dessas regras e o problema vai para além daquilo que são as 

zonas de regadio, onde está a ser semeado esse olival e para essas zonas, ninguém fez estudo 

de impacto ambiental. Todas estas questões devem ser avaliadas, mas do município de Serpa 

não há nada contra os agricultores, muito pelo contrário, o que se pretende é que hajam regras e 

sejam cumpridas, mas há situações concretas em que sabemos que não cumpriram, como é o 

caso em que perto de Brinches, um olival superintensivo instalou-se em cima de um caminho 

municipal, tendo desviado o percurso do caminho para a extrema do olival. O que falta, em primeiro 

lugar é a capacidade de fiscalizar o que está a acontecer e falta também a definição de algumas 

regras que diminuam o impacto negativo. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Seguiu-se o Sr. Alberto Matos, e sobre este mesmo assunto das culturas intensivas e 

superintensivas, diz que na semana passada entraram três projetos de lei na Assembleia da 

República, por parre do Bloco de Esquerda e há um ano atrás, a 18 de fevereiro, decorreu em 

Serpa um Encontro sobre monoculturas, com estudo da erosão em particular da herdade 

experimental de Vale do Poço, que tem estudos muito valiosos sobre essa matéria e mais 

recentemente, em 24 de fevereiro, realizou-se o Encontro Alentejo-Andaluzia com elementos da 

Esquerda Unida de Espanha, pois também há espanhóis preocupados e com muita experiencia 

do que se passa em Espanha e eles próprios dizem que não há regras e é preciso defini-las. 

Sobre os projetos de lei apresentados, salienta que há aspetos que são claramente proibidos, 

como  a apanha noturna mecanizada, que tem provocado uma chacina de aves absolutamente 

indescritível; a necessidade de definir uma Carta Nacional de Ordenamento e Instalação de Olival 

e Amendoal com regras, quer em relação à densidade, quer em relação às manchas continuas 

máximas e à necessidade de salvaguardar corredores ecológicos e algo que tem a ver com os 
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PDM’s, no licenciamento, as Direções Regionais de Agricultura e as Câmaras Municipais vão 

poder pronunciar-se sobre o licenciamento.  

Há espaços para todos os modos de produção, desde que não se abuse. 

O outro projeto de lei apresentado tem a ver com os pesticidas e fitofármacos, sendo proibido a 

pulverização aérea, que por enquanto ainda não é feita nos nossos olivais, mas que nos arrozais 

é feita. Vai ainda ser proposta uma moratória, até que seja aprovada a Carta Agrícola de 

Ordenamento.  

Salienta também a importância das mobilizações de cidadãos, que surgiram em várias zonas do 

nosso Distrito e a importância das Câmaras Municipais para o debate público sobre estas matérias. 

Refere que, no próximo domingo, dia 5 de maio, estará em Avis para participar num debate sobre 

este assunto, pois Avis tem uma situação quase tão grave como a de Serpa, por causa da 

Barragem do Maranhão e sugere que o debate público se aprofunde e para que a discussão na 

Assembleia da República, quando for concluída, não ser produto apenas dos partidos, mas ter 

muitos mais contributos dos cidadãos.  

Diz ainda que o Partido Ecologista “Os Verdes” anunciou que vai também apresentar dois projetos 

de lei sobre este assunto e saúda a sua iniciativa, que durante as suas jornadas parlamentares, 

veio ao Alentejo falar sobre o assunto, tendo sido colocadas 500 bandeiras negras no Alentejo.   

 

 

3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

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

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 2/2019 

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 2/2019, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

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

 

3.2. CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO DE 2018 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao 

período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, elaborados de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto do Tribunal de 

Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 7/2018 de 6 de 

dezembro. 

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se 

encontram integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual de 

investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo 

orçamental da receita, execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas de 

ordem, operações de tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à demonstração 

de resultados, modificações do orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, 
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modificações ao plano plurianual de investimentos, contratação administrativa – situação dos 

contratos, transferência correntes – despesa, transferências de capital – despesa, transferências 

correntes – receita, transferências de capital – receita, empréstimos, outras dividas a terceiros, 

relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da tesouraria, síntese das 

reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de funções e 

relação nominal de responsáveis.  

Foi também distribuído por todos os eleitos da Assembleia, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante 

ao Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial, bem como o documento relativo à Certificação 

Legal das Contas, elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MRG – Roberto, 

Graça e Associados, SROC. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo 

parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados.  

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, 

subsídios obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. ------------------------ 

Na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 17 do corrente mês de abril, foi deliberado, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, de acordo com o disposto no artigo 

25.º n.º 2 alínea l) e artigo 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018.  
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 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. José Madeira, dizendo que os números 

apresentados espelham a atividade do município nas várias vertentes, em relação às receitas e 

às despesas efetuadas nas diferentes rúbricas, salientando que em termos de números finais, os 

resultados líquidos, ainda que negativos, diminuíram em relação aos resultados anteriores, o que 

é de salientar o esforço feito nesse campo. As rúbricas com maior peso, no caso das despesas, 

tem a ver com os custos com pessoal, o que é normal, tem uns valores de crescimento, que 
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derivam das atualizações salariais e do número de efetivos e contratados no período em análise, 

que a Câmara justifica com as necessidades nas diversas áreas indicadas.  

Em relação às receitas, há o crescimento de alguns impostos, como a derrama, que foi significativo 

e que deriva da instalação de empresas no concelho e que veem dar um bom contributo e seria 

importante haver um crescimento ainda mais sustentado e maior, na instalação de empresas que 

nos trouxessem a fixação dos jovens e uma diversificação nas várias áreas, não apenas ligadas à 

transformação agrícola, como se tem verificado há anos, mas seria também importante chamar 

para o nosso concelho, o investimento noutras áreas. 

O Relatório de Gestão, faz um balanço nas várias áreas sobre os principais investimentos em 

curso e que no entender do Sr. Presidente, estão em vias de serem concluídos alguns, há, porém, 

outros que têm vindo a ficar retardados, embora façam parte do programa da CDU, como por 

exemplo o projeto de requalificação dos antigos casões da UCP em Pias, em que estava previsto 

um investimento inicial de 800.000€ e gostava que o Sr. Presidente informasse em que situação 

se encontra esse projeto.  

Os outros projetos parecem estar a decorrer dentro da normalidade, embora alguns com atrasos, 

decorrente dos apoios comunitários. 

Ainda em relação ao relatório de gestão, para além do elogio aos trabalhadores e do esforço feito 

pelos técnicos, o que é normal, faz também referência ao contributo dos apoios comunitários, que 

sem eles seria impossível a realização das principais obras no concelho. 

Diz ainda que os indicadores, em relação aos aspetos de autonomia financeira da câmara, tem 

havido algumas melhorias e algum esforço da autarquia nesta questão do endividamento. 

Por último, diz que há uma situação relatada pelo revisor oficial de contas e que tem a ver com as 

reservas colocadas todos os anos neste relatório e seria de bom-tom, conseguir retirar essas 

reservas, para dar uma maior transparência ao documento, porque quando se apontam reservas, 

isso pode suscitar dúvidas e algumas incongruências sobre os números apresentados e solicita 

ao Sr. Presidente alguns esclarecimentos sobre este assunto. --------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho começando por deixar uma sugestão, tendo em conta a importância 

deste assunto e não havendo uma assembleia exclusiva para a apresentação de contas, que 

houvesse a possibilidade de agendar este assunto como primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

dado que hoje, depois de duas horas e meia de sessão é que se vai iniciar a apreciação das 

contas.  

Prossegue, dizendo que, sobre a conta de gerência, aquilo que é dado a observar é que existem 

um conjunto de indicadores que, infelizmente são frágeis, tornam a leitura das contas da câmara, 

com algumas fragilidades. Ressalva, ainda que de forma insipiente, que as receitas correntes e de 

capital aumentaram e este dado é importante e tem que ser relevado. Por outro lado, há macro 

indicadores que fundamentam o facto de os indicadores serem frágeis ou fracos, quando se olha 

de forma grosseira para o facto dos capitais permanentes serem insuficientes para financiar o ativo 

fixo, isto é um claro indicador de fragilidade nas contas, se fosse uma empresa estava em falência 

técnica. Por outro lado, é o somatório de resultados líquidos negativos, o ano passado, na análise 

das contas de 2017, o passivo atingiu um resultado negativo de cerca de dois milhões de euros e 
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este ano o resultado negativo é de um milhão e setecentos mil euros, que é algo de que não 

podemos orgulhar-nos e que nos deve preocupar, na medida em que pode ter algumas 

consequências no futuro, mas o que mais surpreende a bancada do PS é o facto de isso acontecer, 

haver um passivo com este montante e depois olha-se para as contas e vê-se que a execução do 

PPI foi pobre, cifrou-se nos 56,67% e não é também de fácil compreensão quando se olha para 

um município com um passivo e verifica-se que a divida de longo prazo, aquela que está alocada 

aos empréstimos, apenas levou 470.000€, que até esperava que fosse mais. Sendo assim, ainda 

fica um passivo inexplicável de mais de um milhão de euros.  

Pergunta ao Sr. Presidente se pode explicar como se chegou a esta situação, que não sendo 

drástica, os preocupa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que estes números seriam mais preocupantes se fossem de 

uma empresa, mas é uma câmara municipal que tem como primeiro objetivo o serviço público e 

as contas e os índices não devem ser vistos na mesma perspetiva de uma empresa.  

De uma forma geral, diz que a tarefa está facilitada, porque nos últimos anos se tem vindo a 

aperfeiçoar o documento e inclusive, vários quadros que nos dão resultados dos últimos quatro 

anos, o que facilita a análise.  

Em relação aos índices, os que não estão iguais, têm uma ligeira subida, ainda que pequena e o 

valor líquido do exercício tem uma diferença relativamente ao ano passado, porque há um historial 

de ter resultados líquidos negativos, mas passamos de 2.338.000€ para 1.689.000€, o que é uma 

redução significativa, tendo-se conseguido com uma redução na despesa e um aumento na 

receita. Os resultados líquidos negativos surgiram por uma questão já falada, que são as reservas. 

Ao longo dos anos, sempre fomos chamados à atenção por uma questão que não estava a ser 

bem trabalhada e que tinha a ver com as amortizações, e que não aconteciam porque o imobilizado 

não estava fechado e atualmente continua a não estar fechado, mas houve um grande 

investimento do município, no caso concreto em mão-de-obra, para que se trabalhe quase o ano 

todo nesta atualização do imobilizado e também com a empresa que nos presta assessoria nesta 

área e atualizando o imobilizado, vai aumentar significativamente o valor das amortizações, que 

irá ter influência no resultado final, que é o resultado liquido. Por isso, se queremos atualizar ao 

máximo o imobilizado, vamos continuar a ter resultados líquidos negativos, até algum dia chegar 

a esse equilíbrio, mas isto é do ponto de vista técnico das contas, o que de facto interessa é que 

o município tenha condições para fazer investimentos e tenha condições para pagar a quem de 

direito e que mantenha essas condições. Claro que há alguns dados que nos fazem ter um 

bocadinho de preocupação e devemos estar atentos a eles, mas há indicadores que demonstram 

que as contas estão consolidadas, que há uma ligeira recuperação e acaba por ser positivo o 

resultado final, e há um ganho de cerca de 700.000€ no resultado final das contas e isso acaba 

por ser positivo. 

Há outro dado relevante e que é demonstrado nas contas que é o facto da execução das receitas 

estar acima dos 85%. Sobre a questão dos empréstimos a médio e longo prazo, todos sabemos 

quando foram contraídos e os respetivos valores e quanto tem que se pagar por ano e o que 

resulta é o cumprimento escrupuloso daquilo que assumimos perante a banca, no sentido de 



ATA N.º3/2019 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 30 DE ABRIL  

 
_____________________________________________________________________________ 

 25 

reforçarmos a nossa tesouraria, para se fazerem vários investimentos e no caso concreto, temos 

avançado para dois tipos de empréstimo a médio e longo prazo, sendo um deles aquele que nos 

permite fazer intervenções com a qual não contamos com a ajuda da União Europeia e outras 

vezes, os empréstimos são para fazer face à comparticipação nacional desses mesmos projetos 

que são apoiados pela EU. Os últimos que avançaram têm a ver com a capacidade de se 

concretizar uma nova zona industrial de dois milhões e meio de euros e a criação do centro 

tecnológico agroalimentar, que é um dos caminhos que o Alentejo e Serpa têm de fazer, que é no 

desenvolvimento da transformação daquilo que já plantamos e produzimos. 

Diz ainda que, ao dia de hoje, com a participação do Município, foram entregues três candidaturas, 

demonstrando a vitalidade do município. Uma delas tem a ver com a promoção e valorização da 

subida à Serra de Ficalho, promovida pela Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho; uma 

candidatura promovida pela Junta de Freguesia de Pias, em conjunto com a Direção Regional de 

Cultura e a Diocese no sentido de reabilitar a Ermida de Santa Luzia e a Paróquia de Serpa 

também avançou com uma candidatura para a Igreja de Santa Maria.  

Informa ainda que, depois dos últimos empréstimos efetuados, ainda estamos a meio da 

capacidade de endividamento do município.  

Em relação à questão concreta colocada sobre os casões da UCP, diz que ainda não houve 

possibilidade de candidatar e dentro daquilo que são as possibilidades da autarquia, vamos 

avançando com algumas intervenções. Foi feita uma primeira intervenção no pavilhão do lado 

direito, que falta concluir com a colocação de portões e depois a parte da rede elétrica e tudo se 

perspetiva para que aconteça durante este ano, porque há um compromisso com a própria Junta 

de Freguesia no sentido da Mostra Eno-gastronómica de Pias que se pretende fazer em dezembro, 

já se possa realizar nesse pavilhão. Depois, vai-se prosseguindo, em função das possibilidades 

que tivermos através de financiamento, que até agora ainda não se conseguiu descobrir para este 

tipo de equipamentos, ou depois com os próprios meios ou recorrendo a uma parte do empréstimo.  

 

Interveio novamente o Sr. Noel Farinho que disse que, desta vez, não criticou os empréstimos, o 

que disse foi que estava à espera de um valor maior, pago em juros e prestações e que apenas 

se cifrou em 470.000€ mas até esperava mais e tendo em conta que só se efetuou 60% daquilo 

que estava previsto no PPI, ficou com grandes dúvidas como se chegou a esse passivo, foi apenas 

isso que quis dizer.  

Há outra questão que o Presidente levantou e que é muito importante e que a bancada do Partido 

Socialista tem sucessivamente falado nela e que tem a ver com o facto do valor patrimonial do 

município não estar em linha com aquilo que as Finanças reconhecem como propriedade da 

Câmara. Isto não permite umas contas totalmente transparentes e muito provavelmente, o 

município apenas não faz uma questão legal, administrativa, que é tratar das várias propriedades 

que tem e coloca-las em nome do município. Diz ainda que, quando se pronunciaram sobre as 

contas de 2017, chamaram a atenção para esta lacuna e disseram que era necessário acelerar o 

passo no que diz respeito à legalização destes valores patrimoniais privados que o município tem 

e que não estão em linha com o que é declarado às Finanças. Em nome da bancada do PS, faz 
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mais um apelo para que se acelere o passo e que se dê importância a este assunto, saúda os 

passos que já se deram, mas tem que se dar mais. ----------------------------------------------------------- 

 

Interveio por último o Sr. Presidente da Assembleia para, em resposta à sugestão do Sr. Noel 

Farinho sobre a alteração da ordem de trabalhos, para colocar em primeiro lugar a conta de 

gerência, diz que isso só será possível com uma alteração ao Regimento, pois já está agendado 

no início do período da ordem de trabalhos, mas se se quiser alterar o período da ordem de 

trabalhos para o inicio, para antes do período de intervenção do público, só será possível com uma 

alteração ao Regimento.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e do 

eleito da Coligação “Serpa Precisa de Todos” - PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar 

a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018, a qual consta de pasta anexa á 

presenta ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 3).  

 

 

3.3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA  

Sobre o assunto acima designado, a Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 17 do corrente 

mês de abril, proferiu a seguinte deliberação, que se transcreve: 

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

Humanos e Assessoria Jurídica: 

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

à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 

carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e 

competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 35/2014, de 

20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão dos trabalhadores se 

revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as 

atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para 

recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessário, para além dos inicialmente 

previstos. 

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

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

suficientemente preenchidas. 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 6 (seis) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de Cantoneiro de 

limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 
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- 1 (um) posto de trabalho adicional de assistente operacional, da área funcional de Jardineiro, para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do território; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o Serviço de 

Recursos Humanos, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior, da área funcional de Sociologia, para a Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico. 

Os lugares indicados correspondem, com uma exceção, a procedimentos para constituição de vínculos de 

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

representando uma opção clara do Município de conversão voluntária de vínculos precários em vínculos 

de caracter permanente. 

Adicionalmente cria-se também um lugar destinado a permitir a consolidação de trabalhador em situação 

de mobilidade, proveniente da CIMBAL – Comunidade Internacional do Baixo Alentejo. 

A exceção referida, reporta-se à contratação de mais um assistente operacional, da área funcional de 

Jardineiro, considerando a necessidade de adaptar os recursos disponíveis ao trabalho e intervenções 

identificadas com caracter prioritário. 

2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no 

Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

 

Assistente 

operacional 

 

Cantoneiro de 

Limpeza 

 

(+) 6 

 No serviço de limpeza da DASU, existe a 

necessidade de reforço de pessoal para 

limpeza dos arruamentos e espaços públicos, 

a título permanente. Pretende-se desta forma 

dar continuidade à necessidade de dar 

resposta às áreas operacionais consideradas 

prioritárias, onde se inclui a limpeza urbana, 

com carências identificadas pelos serviços. 

Assistente 

operacional 

Jardineiro  1 Para satisfação de necessidades transitórias 

verificadas na respetiva área da atividade, 

considerando o aumento excecional do 

volume de trabalho 

    Para dar resposta às necessidades 

permanentes da Divisão de Urbanismo e 
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Assistente 

Técnico 

(DUOT) 

Administrativa 1 Ordenamento do território, promovendo-se a 

substituição de um trabalhador que se 

ausentou por baixa médica e posteriormente 

se reformou, e cujas funções vêm sendo 

asseguradas por trabalhador em regime de 

contrato de trabalho a termo certo, que se irá 

extinguir brevemente. 

Assistente 

Técnico 

(Serviço 

Aprovis.) 

 

Administrativa 

 

1 

 Para dar resposta às necessidades 

permanentes do Serviço de Aprovisionamento 

e Contratação Pública, em face do verificado 

aumento do volume de trabalho, resultante, 

sobretudo, de alterações legislativas e 

procedimentos associados.  

Assistente 

Técnico 

(Serviço 

Recursos 

Humanos) 

 

Administrativa 

 

1 

 Para dar resposta às necessidades 

permanentes do Serviço de Recursos 

Humanos, promovendo-se a substituição de 

um trabalhador transferido para outro 

Município, em regime de mobilidade que 

recentemente consolidou, e cujas funções 

vêm sendo asseguradas por trabalhador em 

regime de contrato de trabalho a termo certo, 

que se irá extinguir brevemente. 

Técnico 

Superior 

 

Sociologia 

 

1 

 Consolidação de mobilidade entre serviços, 

considerando a necessidade de responder à 

crescente atividade desenvolvida pela Divisão 

de Desenvolvimento Estratégico.  

 

Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento 

interno nº 5038. Procedeu-se ao cabimento da verba tendo em vista a criação do posto de trabalho 

para 1 técnico superior de sociologia com o número sequencial 16566 e tendo em vista a criação 

do posto de trabalho de 1 assistente operacional – jardineiro, com o número sequencial 16570. 

Relativamente aos restantes postos de trabalho, procedeu-se à proposta de alteração ao 

orçamente n.º 5, que será presente a reunião da Câmara Municipal do dia 17 de abril, a apreciar 

previamente à presente informação, pelo que a respetiva informação de cabimento será anexada 

antes da apreciação da Assembleia Municipal.  

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

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

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

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

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

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

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 

1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos Senhores Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a primeira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita e documentos anexos à 

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

 

 Deliberação 

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

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

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

PSD/CDS e os votos a favor da CDU,  aprovar a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, 

acima transcrita. e documentos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 4). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.4. PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CEDÊNCIA DE VIATURAS DO MUNICÍPIO DE 

SERPA  

A seguir transcreve-se a deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 3 

de abril do corrente ano, sobre o assunto designado em epígrafe: 

«Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, 

informa que o Projeto de Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Serpa 

foi submetido a consulta pública, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

O referido projeto de regulamento foi publicado no Diário da República II Série - n.º 18, de 25 de 

janeiro de 2019 (Edital nº 184/2019), na Página da Internet do Município de Serpa e disponibilizado 

para consulta dos interessados na Secção de Atendimento Integrado, nos Paços do Município de 

Serpa pelo período de 30 dias. 

Durante o prazo de consulta pública não foram recebidas quaisquer sugestões referentes ao 

referido projeto de regulamento. 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, deve 

constar no preâmbulo do regulamento a menção de que o respetivo projeto foi objeto de consulta 

pública. 

Face ao exposto, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 

nas alíneas u), ee) e k) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 

de novembro e pela Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pela 

Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 
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de março e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, compete à Câmara Municipal, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do 

Município de Serpa.  

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para dizer que o regulamento está bem elaborado, mas 

no capitulo III artigo 24.º (entidades beneficiárias), está ordenado pelas entidades que têm 

prioridade, mas dentro das Freguesias deveriam existir outras alíneas, de forma a priorizar os 

pedidos, que não são todos iguais, podem variar em função de diversos critérios e o mesmo se 

deveria fazer relativamente à alínea f), respeitante às entidades/associações sedeadas fora do 

concelho, fazer o mesmo ordenamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara analisa os pedidos que surgirem e se considerar que 

alguns dizem respeito a situações menos pertinentes, pode não ceder a viatura e dar preferência 

a outro pedido que considera mais pertinente.   

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas u), ee) e k) do n.º 1 do artigo 

33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e pela Declaração de 

Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e pela Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, submeter à aprovação a Assembleia Municipal, o Regulamento de Utilização 

e Cedência de Viaturas do Município de Serpa, que consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.» --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e pela Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, 

de 11 de novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 

16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, 

a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Utilização 

e Cedência de Viaturas do Município de Serpa, que consta de pasta anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. (ANEXO 5).  
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3.5. PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, EM A-DO-

PINTO 

Nas reuniões da Câmara Municipal realizadas nos dias 6 e 20 de março do corrente ano, foi 

analisado o seguinte assunto:  

 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

O pedido formulado por documento E/18429, de 12/12/2018, subscrito por Mariana Carrasco Valente 

Oliveira, respeitante à aquisição de uma parcela de terreno com a área de 78,47m2, sita na Rua da 

Liberdade, em A-do-Pinto, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, concelho de 

Serpa, merece a seguinte apreciação, na sequência da informação técnica da Dr.ª Alzira Figueira e parecer 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território: 

 

1 - Justificação do pedido: 

- A requerente, proprietária do prédio urbano, atualmente inscrito na matriz sob o artigo 1537, proveniente 

do artigo 1215, sito na Rua da Liberdade, nº 105, em A-do-Pinto, da União de Freguesias de Vila Nova de 

S. Bento e Vale de Vargo, procedeu à ocupação de uma parcela de terreno, com a área de 78,47m2, anexa 

ao referido prédio e confrontando com o arruamento público, tendo construído um muro, por considerar que 

o terreno pertencia ao seu avô; 

- A área do prédio urbano foi objeto de alteração, no serviço de finanças, por declaração da proprietária, 

com base no Modelo 1 do IMI, nº 7031277, entregue em 27/03/2017 e registada na CRP (informações 

confirmadas nos serviços respetivos); 

- A área descoberta do prédio, não suscitou dúvidas aquando do processo de licenciamento da construção 

do muro, SPO 03/2018/26, por ter sido apresentada nos serviços camarários certidão da Conservatória do 

Registo Predial de Serpa, onde se verifica o registo da área coberta e descoberta área (de 78,47m2) e, por 

não ter sido apresentada caderneta predial, documento onde se verifica a divergência da área, por não ter 

a menção da área descoberta; 

- A perita do serviço de finanças que apreciou o assunto questionou a titularidade da área descoberta que 

a requerente apresentou, por não ter demonstrado título de aquisição. Não procedeu à alteração das áreas 

na caderneta predial (área descoberta) e comunicou à câmara municipal as dúvidas suscitadas sobre a 

prova de posse ou desafetação do terreno do espaço público (E/7891, de 30/05/2018 e, E/15375, de 

16/10/2018); 

- A situação descrita mereceu apreciação, em devida altura, tendo sido enviado ofício S/6058/2018, de 

10/07/2018, à requerente, em que se informava que a desafetação de parcela de terreno do domínio público 

para integração no domínio privado, deveria ser formulada por pedido da interessada, devidamente 

justificado, a apreciar e a decidir pelos órgãos executivo e deliberativo. 

2 - Classificação dos bens e caracterização da parcela de terreno: 

Os imóveis considerados de domínio público são os classificados pela Constituição da República 

Portuguesa, ou por lei. 

- De acordo com o disposto no artigo 84.º, da CRP, são indicados os bens que pertencem ao domínio 

público e, entre os identificados constam as estradas (alínea d) e outros bens classificados por lei (alínea 

f). 
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- O Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, com as atualizações introduzidas pela Lei nº 82-B/2014, de 

31/12; Lei nº 83-C/2013, de 32/12; Decreto-Lei nº 36/2013, de 11/03; Lei nº 66-B/2012, de 31/12 e Lei nº 

55-A/2010, de 31/12, aprova o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, e define quais os bens 

que integram o domínio público das autarquias locais, bem como o seu regime, condições de utilização e 

limites, como se verifica designadamente pelo disposto no artigo 14.º, a saber: ”os imóveis do domínio 

público são os classificados pela Constituição ou por lei, individualmente ou mediante a identificação por 

tipos”. 

- De acordo com o previsto no artigo 18.º, do mencionado Decreto-Lei nº 280/2007, “os imóveis do domínio 

público estão fora do comércio jurídico, não podendo ser objeto de direitos privados ou de transmissão por 

instrumentos de direito privado.” 

- O artigo 15.º, do Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, dispõe ainda que: “a titularidade dos imóveis 

do domínio público pertence ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais e abrange poderes 

de uso, administração, tutela, defesa e disposição nos termos do presente decreto-lei e demais legislação 

aplicável”. 

Consultada a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, foi confirmada a dominialidade da parcela 

de terreno, uma vez que a mesma “confina com o arruamento público e encontra-se integrada no domínio 

público, justificando-se essa convicção pela sua localização, pela afetação de uso público e pela ausência 

de título de posse ou de propriedade da interessada”. 

 

3 - Desafetação: 

Ainda por consulta à Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, foi informado que: 

“Face ao PDM de Serpa em vigor, publicado no DR, 2º série, nº 221, de 14 de novembro de 2014, o terreno 

em causa admite a sua utilização para construção urbana, inserindo-se em "Espaços Residenciais", sendo 

aplicável um índice de ocupação solo líquido de 80% e um índice de utilização do solo líquido de 1,2. Mais 

se informa, que a obra de construção do muro licenciada e executada respeita os índices atrás descritos 

(processo de licenciamento analisado pela Arq.ª Helena Magro). 

Informa-se, ainda, que a desafetação da parcela de terreno com a área de 78,047 m2, e salvo melhor 

opinião, não se revela prejudicial ao ordenamento do território ou ao interesse público”. 

Verificada e confirmada a situação de que a via pública não fica prejudicada, que o interesse público não 

fica afetado com a utilização da parcela de terreno a outros usos, considera-se admissível que os órgãos 

competentes possam aprovar a desafetação do bem do domínio público e que esse bem possa ser 

integrado no domínio privado do Município, mediante processo de desafetação a organizar, conforme o 

previsto no artigo 17º, do referido Decreto-Lei nº 280/2007, que se transcreve: 

“Quando sejam desafetados das utilidades que justificam a sujeição ao regime da dominialidade, os imóveis 

deixam de integrar o domínio público, ingressando no domínio privado do Estado, das Regiões Autónomas 

ou das autarquias locais.” 

Este processo é necessário para que o bem possa ser alienado. 

 

4 - Proposta de decisão: 
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-Perante o pedido ora formulado e, tendo em consideração os elementos que constituem o processo de 

licenciamento da construção do muro, SPO 03/2018/26 e, demais informações no processo 2018/AJ-

Acess/51, bem como a legislação aplicável, propõe-se: 

- Apresentação de proposta pela câmara municipal, à assembleia municipal, para que este órgão possa 

deliberar sobre a desafetação da parcela de terreno com a área 78,47 m2, acima identificada, do domínio 

público e integração no domínio privado, para posterior venda, destinada a ampliação do prédio urbano 

com o número de polícia nº 105, sito na Rua da Liberdade, em A-do-Pinto, da União de Freguesias de Vila 

Nova de S. Bento e Vale de Vargo, no uso das competências do órgão deliberativo, previstas no artigo 25º, 

nº 1, alínea q), conjugado com o artigo 33º, nº 1, alínea ccc),ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, a saber: “deliberar sobre a desafetação de bens do domínio público”. 

- Divulgação da deliberação, participação no serviço de finanças e registo na CRP; 

- Venda à interessada, da parcela de terreno, por preço a definir de acordo com os critérios anteriormente 

usados, em processos de natureza semelhante.» 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, nos termos do artigo 25º, nº 1, alínea q), conjugado com o artigo 33º, nº 1, alínea ccc), 

ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a desafetação da parcela de terreno com a área 78,47 

m2, acima identificada, do domínio público e integração no domínio privado, para posterior venda, destinada 

a ampliação do prédio urbano com o número de polícia nº 105, sito na Rua da Liberdade, em A-do-Pinto, 

da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo.» ------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De harmonia com o artigo 25º, nº 1, alínea q) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a desafetação da parcela de 

terreno com a área 78,47 m2, acima identificada, que confronta a Norte com a Rua Monte 

Grande, a Sul com via pública, a Poente com a Rua da Liberdade e a Nascente com Mariana 

Carrasco Oliveira, do domínio público e integração no domínio privado, para posterior 

venda, destinada a ampliação do prédio urbano com o número de polícia nº 105, sito na Rua 

da Liberdade, em A-do-Pinto, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.6. PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, EM VALE 

DE VARGO 

Na sequência de pedido formulado pelo requerente, Manuel Francisco Jesus Machado, através 

de Doc. E/14179/2018, de 21/09/2018, que pretende a aquisição de uma parcela de terreno, sita 

junto ao muro da escola de Vale de Vargo, destinada a construção de edificação para guardar 

máquinas agrícolas, os Serviços de Assessoria Jurídica da autarquia informam que foi feita a 

apreciação da sua localização e área exata, bem como da sua caraterização e emitiram a seguinte 

informação:  

1- Localização 

Perante a localização da parcela de terreno, identificada em planta localização, apresentada pelo 

Gabinete de Informação Geográfica (anexa ao referido documento de entrada), verifica-se que, se 

reconhece um espaço livre, sem ocupação de construção ou arborização, de circulação pública, 

com a área de 222,00m2, confrontando a norte o artigo 63 E, a sul, com o artigo 62 E e Rua da 

Escola, a nascente com o artigo 63 E e, 62 E e, a poente com a Rua da Escola, sita junto ao muro 

da escola, em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo. 

De acordo com o parecer técnico é referido que “a parcela em causa localiza-se, face ao PDM 

(planta em anexo), em Espaços Centrais e Espaços Residenciais. Nestes espaços é admissível, 

regra geral, a edificação desde que cumpra os parâmetros em vigor no PDM, entre os quais 

saliento um índice de ocupação de 80% e um índice de utilização de 1.20. Qualquer que seja a 

edificação, deve ser respeitada a via pública, a parcela em si não ocupa arruamento ou passeio 

pedonal”. 

 

2 - Classificação dos bens de domínio público 

Entende-se por bens de domínio público o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa coletiva 

de direito público de população e território, cujo uso tem de estar afeto a fins de interesse público 

e que estão sujeitos a um regime jurídico especial.  

Os imóveis considerados de domínio público são os classificados pela Constituição da República 

Portuguesa, ou por lei. 

- De acordo com o disposto no artigo 84.º da CRP são indicados os bens que pertencem ao 

domínio público e entre os identificados constam as estradas (alínea d) e outros bens classificados 

por lei (alínea f). 

-  O Decreto -Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, com as atualizações introduzidas pela Lei nº 82-

B/2014,de 31/12; Lei nº 83-C/2013,de 32/12;Decreto-Lei nº 36/2013,de 11/03; Lei nº 66-B/2012,de 

31/12; Lei nº55-A/2010,de 31/12, aprova o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, e 

define quais os bens que integram o domínio público das autarquias locais, bem como o seu 

regime, condições de utilização e limites, como se verifica designadamente pelo disposto no artigo 
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14.º que se transcreve: ”Os imóveis do domínio público são os classificados pela Constituição ou 

por lei, individualmente ou mediante a identificação por tipos. “ 

- De acordo com o previsto no artigo 18.º do mencionado Decreto -Lei nº 280/2007 pode ler-se 

“Os imóveis do domínio público estão fora do comércio jurídico, não podendo ser objeto de direitos 

privados ou de transmissão por instrumentos de direito privado.” 

-O artigo 15.º do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, dispõe: ” A titularidade dos imóveis 

do domínio público pertence ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais e abrange 

poderes de uso, administração, tutela, defesa e disposição nos termos do presente decreto-lei e 

demais legislação aplicável”. 

3 - Desafetação 

Considerando que, a parcela de terreno em apreciação não se encontra afeta a utilidade privada, 

que se confirma não se encontrar inserida nos prédios rústicos confinantes, e que tem sido dada 

uma utilização pública, espaço onde livremente se circula, admite-se possível que seja 

considerada como integrada no domínio público, à luz das disposições legais enunciadas que 

classificam os bens de domínio público. 

Dado que bens de domínio público não têm valor de mercado, mas apenas valor de uso social, 

uma vez que não podem ser comercializados livremente no mercado, para que possam ser afetos 

a uso privado e para que possam ser transmitidos deve proceder-se à aprovação da desafetação 

do bem do uso público e integração no domínio privado. 

 Verificada e confirmada a situação de que a via pública não fica prejudicada, que o interesse 

público não fica afetado com a utilização da parcela de terreno a outros usos e, que se admite a 

utilização do terreno para construção urbana, considera-se defensável que os órgãos competentes 

possam aprovar a afetação do bem do domínio público a outro uso e possa ser integrado no 

domínio privado do município, mediante processo de desafetação a organizar e conforme o 

previsto no artigo 17º, do referido Decreto- Lei Nº 280/2007, que se transcreve: 

“Quando sejam desafetados das utilidades que justificam a sujeição ao regime da dominialidade, 

os imóveis deixam de integrar o domínio público, ingressando no domínio privado do Estado, das 

Regiões Autónomas ou das autarquias locais.” 

4 - Proposta de desafetação 

Tendo em conta o conceito sobre bens do domínio público, regime jurídico e princípios enunciados 

nos pontos anteriores, que a informação técnica não reconhece impedimentos urbanísticos para 

a edificação de prédio urbano, e que se pretende dar utilização diversa da parcela, o uso privado, 

considera-se justificável proceder a organização de processo de desafetação do domínio público 

da parcela de terreno e integração no domínio privado da autarquia.  

Cabe ao órgão executivo submeter proposta ao órgão deliberativo para aprovação desse ato, 

proceder à publicitação de editais para divulgação, efetuar a participação para inscrição na matriz 
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e registo na Conservatória do Registo Predial, decidir sobre o modo e condições de transmissão 

e formalização da cedência. 

No que concerne à alienação da parcela de terreno deverá posteriormente aprovar-se as 

condições e forma de venda, tendo presente os princípios da boa administração; onerosidade, 

concorrência e transparência, previstos nos artigos 3º;4º; 7º e 8º, respetivamente, do mencionado 

Decreto-Lei Nº 280/2007. 

 

 

De acordo com o disposto na alínea ccc) nº1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como de acordo com o previsto no 

artigo 17º, do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de agosto na sua redação em vigor, na reunião da 

Câmara Municipal realizada no dia 17 de abril, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, com a área de 

222,00m2, confrontando a norte  com o artigo 63 E, a sul, com o artigo 62 E e Rua da Escola, a 

nascente com o artigo 63 E e 62 E, e a poente com a Rua da Escola, sita junto ao muro da escola, 

em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e a integração 

no domínio privado do património da autarquia, considerando admissível o uso que se pretende 

afetar, alienação para construção de edificação e, tendo em conta o parecer técnico do Gabinete 

de Informação Geográfica, e submeter a aprovação da assembleia municipal, ao abrigo do 

disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25.º do referido Regime Jurídico das Autarquias Locais.  
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 Deliberação  

Nos termos da alínea q) do nº1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como de acordo com o previsto no 

artigo 17º, do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de agosto na sua redação em vigor, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a desafetação da parcela de 

terreno do domínio público, com a área de 222,00m2, confrontando a norte  com o artigo 63 

E, a sul, com o artigo 62 E e Rua da Escola, a nascente com o artigo 63 E e 62 E, e a poente 

com a Rua da Escola, sita junto ao muro da escola, em Vale de Vargo, União das Freguesias 

de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e a integração no domínio privado do património 

da autarquia, considerando admissível o uso que se pretende afetar, alienação para 

construção de edificação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 Conta de Gerência relativa ao ano de 2018 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

 Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa  

 Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em A-do-Pinto 

 Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Vale de Vargo 

 

 

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

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------------------- 

 

 

       O Presidente da Assembleia Municipal                       A Secretária 

 

 

 
                             

 

                     (João Francisco Efigénio Palma)                                            (Anabela Baleizão Cataluna) 
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