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 ATA N.º 3/2020 

 

 

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

JUNHO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

realizou-se por videoconferência a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Serpa, no dia 30 

de junho de 2020, pelas 18h00, de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 9.º do Regimento e 

convocada por email e contacto telefónico. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Maria José Carvalho Carrasco Godinho Mariano, em substituição de Manuel 

Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

Carla Milene Serra, em substituição do Presidente da Junta de Freguesia 

de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro 
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Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho 

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

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

Faltas 

Maria José Afonso Borralho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesia de Serpa (Salvador e Santa 

Maria)  

 

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 de Jesus Godinho Pais Soares, Carlos 

Alberto Martins Alves,  Manuel Francisco Carvalho Soares, Odete Bernardino Afonso Borralho e 

António Manuel Godinho Mariano e Francisco José Machado Godinho. ---------------------------------- 

 

 

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 2/2020  

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. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019 

3.2. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 3/2020  

3.3. Proposta de segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa  
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

João Pereira Santos  Substituído por Maria José Mariano 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Brinches, por motivos pessoais 

Substituído pela Secretária, Carla Serra 

Manuel Morgado Baiôa, por motivos 
profissionais  

Substituído por José Manuel Galanducho 

Maria José Borralho, por motivos de 
saúde (consulta médica) 

----------- 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 1/2020 

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

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

realizada no dia 30 de abril, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. 

A ata foi aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram nessa sessão.  

 
 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

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

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

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

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Medidas e apoios para o movimento associativo 
popular 

2020.04.22 

CIMBAL Nota de imprensa – Inicio do projeto de 
intervenção preventiva em estruturas residenciais 
para pessoas idosas e lares residenciais no Baixo 
Alentejo 

2020.04.27 

CIMBAL Nota de imprensa – Projeto (Des)Construir para a 
economia circular, aprovado 

2020.04.30 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Projeto de resolução – Informação aos cidadãos 
sobre as melhores práticas de deposição de 
resíduos, como mascaras e luvas 

2020.05.04 

Grupo Parlamentar do PCP Acusa receção sobre envio de Moção do 1.º Maio 2020.05.11 

STAL   Petição – Pela aplicação do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco 

2020.06.02 
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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 19 de fevereiro, 22 de abril, 13 e 27 de maio e 9 de junho 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Mesa para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que 

fizesse um relato da situação da Covid-19 no nosso concelho e aproveitou para se congratular 

pelo comportamento cívico que tem existido e neste momento, não haver nenhum caso ativo de 

Covid no concelho de Serpa e saúda todos aqueles que, no nosso concelho e de uma maneira 

geral no País, de uma maneira ou de outra, contribuíram para se ultrapassar este difícil momento 

e uma saudação muito especial a todas aquelas pessoas que, de uma forma mais ou menos 

anónima, ou mais ou menos organizada, tiveram enormes gestos de solidariedade, como o projeto 

“Pias Gente Solidária”, a Academia Sénior de Serpa, a Caixa Solidária, o Cabaz Solidário, 

agradecendo a solidariedade manifestada por todas as pessoas que se organizaram para dar um 

contributo nesta altura difícil. Saúda também todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, 

contribuíram para se ultrapassar este período difícil, como é o caso dos profissionais de saúde, as 

forças de segurança, os bombeiros, os trabalhadores das autarquias, entre outros. ------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara para dizer que já tivemos no concelho 19 casos positivos 

e, entretanto, esse número foi diminuindo e neste momento, não temos nenhum caso positivo no 

concelho de Serpa. Isto deve deixar-nos satisfeitos, mas não devemos deixar de ter os devidos 

cuidados, respeitando as regras que são básicas e que estão ao alcance de todos, sendo 

responsável e seguindo as orientações da DGS, como sejam a higienização das mãos, o uso das 

máscaras e manter o distanciamento social.  

A Câmara continua a manter as reuniões, de dois em dois dias, com a autoridade local de saúde, 

a GNR, os Bombeiros e a Segurança Social e isso vai permitindo que a informação depressa 

circule. Diz ainda que os serviços da autarquia vão gradualmente reabrindo e quanto aos 

eventos/iniciativas tem sido feito um esforço para que se realizem, embora em formatos diferentes, 

condicionadas às atuais circunstâncias, e garantindo que se cumprem as regras de segurança 

estipuladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. António Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias, que começou por dizer  

que se trata de um esclarecimento sobre uma moção sobre o 25 de Abril e 1.º de Maio, 

apresentada pelo PS na última sessão, em que a CDU entendeu abster-se e apresentou 
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justificação sobre o sentido de voto. Diz que, na justificação que foi dada, nunca utilizou uma 

expressão que foi depois amplamente difundida pelos órgãos de comunicação social do distrito e 

que teve a ver com o assumir, ou não, a existência de ditaduras de esquerda e muito antes dessa 

ata ter sido aprovada, o PS entendeu falar sobre o assunto, mas a única referência que fez a 

ditaduras de esquerda foi para reforçar que elas não tinham existido em Portugal. Cinco dias 

depois dessa sessão, existiu um comunicado do PS para a comunicação social, onde afirmam 

que, e passa a citar: “depois de quatro décadas de regime democrático em Portugal, os comunistas 

continuam a achar que só existem ditaduras de direito, recusando-se a reconhecer a existência 

de ditaduras de esquerda, o que diz muito sobre o seu pensamento politico”.  

Considera que se trata de uma extrapolação brutal daquilo que foi dito e é uma interpretação muito 

extensiva das suas palavras e gostava que o PS tivesse a amabilidade de o esclarecer, onde 

foram buscar essa suposição, depois de tudo o que está transcrito na ata. ----------------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho interveio para dizer que não irá propriamente responder ao Sr. António Moita, 

mas gostaria de clarificar que a política é feita de opiniões e as opiniões fazem-se falando e na 

altura, na sessão de 30 de abril, com aquilo que se falou e a posição da CDU, combinada com 

uma posição semelhante há uns anos atrás, em que o Sr. António Moita não estava nessa 

Assembleia, mas que a postura foi muito parecida, levou-os a crer que, de facto, há uma tendência 

para que o PCP/CDU não considere uma ditadura, quando ela é feita à esquerda. Essa foi a 

convicção do PS e foi sobre isso que falaram e não pretenderam ofender o PCP, nem dizer mais 

do que aquilo que está, neste momento, a dizer e de facto, há um histórico de moções com essa 

frase, nas Assembleias Municipais e existe uma dificuldade em considerar uma ditadura, nos 

regimes ditos à esquerda, como em Cuba, na Correia do Norte, etc. Isto é público e não será hoje 

a altura ideal para se discutir este assunto, e até se disponibiliza para discutir o assunto em 

privado, mas no dia em que se apresenta as Contas do Município, não lhe parece adequado estar 

a discutir um comunicado do PS. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Luísa Travessa para, em nome dos eleitos da CDU, apresentar uma moção 

pela regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das autarquias locais:  

Moção 

Pela regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para 

os trabalhadores das autarquias locais 

«A Assembleia Municipal de Serpa, reunida no dia 30 de junho de 2020, manifesta o seu apoio e 

agradecimento a todos os que, em resposta às necessidades resultantes da pandemia, estiveram 

e continuam na linha da frente, designadamente os profissionais de saúde, bombeiros e os nossos 

trabalhadores das autarquias locais, entre os muitos outros que diariamente trabalham para que 

todos estejamos mais seguros e nada, dentro do possível nos falte. Ainda irá ser feito o balanço 

das consequências terríveis para muitas famílias que perderam empregos e rendimentos e vivem 

com enormes dificuldades. Agora, o tempo continua a ser de combater este vírus com todos os 
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cuidados, com a consciência de que não podemos parar de viver e trabalhar embora com as 

condições possíveis em cada momento. 

A Assembleia Municipal vem, como os exemplos da realidade dos nossos dias bem demonstraram 

em matéria de condições de trabalho, exigir que o governo ultrapasse a omissão legislativa que 

existe desde o Decreto-Lei 184/89, ou seja com mais de 20 anos, e regulamente e permita a 

aplicação e o pagamento das compensações devidas aos trabalhadores em suplemento 

remuneratório, que exercem as suas funções em condições de risco, penosidade ou insalubridade. 

Esta atribuição não constituí um privilégio, mas sim um direito dos trabalhadores e uma justa 

compensação pelo conteúdo e natureza das funções exercidas. Naturalmente que, sem prejuízo 

da reposição das compensações relativas a duração e horários de trabalho adequados, de 

acréscimo de dias de férias e de benefícios para efeitos de apresentação, conforme eram previstos 

pelo Decreto-Lei nº 53-A/98, de 11 de março, garantindo condições mais favoráveis aos 

trabalhadores, exigimos que, no imediato, seja aplicado o suplemento remuneratório por trabalho 

executado em condições de risco, penosidade e insalubridade. 

Caso seja aprovada esta moção, enviar para o governo, grupos parlamentares e ANMP e 

comunicação social.» --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho e solicitou que, caso existam mais moções para apresentar, que 

sejam feitas essas apresentações e depois seja concedido um intervalo de cinco minutos, para 

que os eleitos do PS possam analisar o teor das moções, de uma só vez, antes da sua votação.  

De acordo com o pedido do PS, seguiu-se a intervenção o Sr. Duarte Lobo para apresentar a 

seguinte moção, sobre medidas necessárias e urgentes de apoio às Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, referindo que estes têm sido uns meses muito difíceis para estes empresários, tendo 

sido, de certa forma, excluídos daquelas que foram as medidas tomadas pelo Governo. Passou 

em seguida, a ler a moção: 

MOÇÃO  

 

Medidas necessárias e urgentes de apoio às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas 

 

«A situação de pandemia que o País enfrenta obrigou a responder, em primeiro plano, ao grave 

problema de saúde pública. Contudo, outros problemas se colocam como a degradação da 

situação económica e social, designadamente no que respeita às micro, pequenas e médias 

empresas, que constituem 99 % do tecido empresarial português. 

 

No nosso concelho a quase totalidade da dinâmica empresarial tem por base as micro, pequenas 

e médias empresas. Numa economia local que apresenta enormes fragilidades a crise instalou-se 

e é transversal aos múltiplos setores de atividade desde a restauração ao alojamento, à construção 
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civil e limpeza, do pequeno comércio, aos feirantes, à reparação automóvel, dos cabeleireiros e 

barbeiros, às esteticistas, aos ginásios, dos táxis, às artes e espetáculos, à prestação de serviços 

contabilísticos, entre tantas outras.  

 

Neste momento muitos pequenos empresários e as suas famílias vivem uma situação de grande 

aflição.  

 

Desde a emergência de saúde pública à escala internacional que se traduziu, designadamente, 

na classificação do COVID 19 como uma pandemia, foi estabelecido pelo governo um alargado 

conjunto de medidas de contenção da atividade económica e social com vista a prevenir a 

transmissão da doença.  

 

Estas medidas conduziram à suspensão da atividade por parte de muitas micro, pequenas e 

médias empresas, o que por sua vez se traduziu na quebra abrupta de entrada de receitas 

mantendo estas empresas, no entanto, as suas obrigações fiscais e outras.  

 

Um Governo que ditou desta forma o encerramento em definitivo de muitas empresas e colocou 

em graves dificuldades outras. É gritante o abandono de todos aqueles que contribuem há anos e 

agora foram esquecidos. 

 

As medidas adotadas pelo Governo têm sido limitadas e insuficientes para os problemas com que 

estas empresas se defrontam, apresentando critérios de elegibilidade desajustados às 

especificidades deste tecido empresarial o que, a manter-se, pode levar à falência de muitas 

empresas. 

 

Milhares de sócios-gerentes ficaram de fora dos critérios definidos pelo Governo, de forma 

escandalosa. Apesar da aprovação de uma lei que reporia a mais elementar justiça e que o 

Presidente da Republica, em entendimento com o Governo vetou, vetando não a Lei, mas o direito 

à proteção social a quem possui longas carreiras contributivas. 

 

São já conhecidos os grandes números dos cenários de evolução pós-COVID-19 da economia 

nacional e internacional elaborados por várias agências nacionais e internacionais. Para Portugal, 

as estimativas da quebra da atividade económica apontam para que se observe nos próximos dois 

anos, uma redução da atividade económica superior aos níveis de redução de atividade ocorridos 

no decurso da crise internacional de 2008-2009.  

 

Num território como o nosso quem será mais uma vez chamado a reconstruir a economia local 

serão os pequenos empresários, que não usufruindo dos benefícios dados às grandes empresas 

nem dos privilégios da banca, irão continuar a desenvolver as suas atividades mantendo a 

dinâmica do concelho e combatendo a desertificação. 
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Mesmo em fase de desconfinamento progressivo, é expectável que os problemas de sobrevivência 

económica e empresarial sentidos pelas micro, pequenas e médias empresas se acentuem e se 

prolonguem com resultados que poderão ser brutais no domínio do desemprego e da destruição 

de capacidade produtiva.  

 

É, pois, fundamental, criar políticas nacionais que de forma robusta e ampla, venham de encontro 

às características deste tecido empresarial, do ponto de vista social, económico e organizacional. 

 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Serpa reunida a 30 de junho de 2020, decide recomendar ao 

Governo, para que:  

 

1. Sejam adotadas medidas urgentes, designadamente, no domínio dos apoios financeiros ao 

funcionamento das micro e pequenas empresas, nomeadamente, com a criação de um Fundo 

Público de Apoio à Tesouraria e à Recapitalização com taxas de juro nulas e com um período de 

carência alargado;  

2. Sejam adotadas medidas urgentes de compensação e apoio dirigidas aos sócios gerentes, com 

carreira contributiva para a Segurança Social, das micro e pequenas empresas, com um volume 

de faturação anual inferior a, pelo menos, 250 000 euros;  

  

3. O Governo crie, com a máxima urgência, um Gabinete de Apoio direto às Micro e Pequenas 

Empresas. 

  

4. Dinamização imediata do investimento público, previsto no Orçamento de Estado, contrariando 

efeitos da contração do mercado interno.  

 

5. Proceda com urgência à adaptação às circunstâncias atuais do DL nº12/2013, de 25 de Janeiro 

(regime jurídico de proteção na eventualidade de desemprego de natureza contributiva) para os 

casos de encerramento (sem razões fraudulentas) das micro, pequenas e médias empresas;  

6. Proceda à eliminação do Pagamento por Conta (PPC) do presente ano (2020) e liberte célere, 

os reembolsos do IVA, IRC e IRS;  

 

Serpa, 30 junho de 2020 

 

Aprovada esta Moção, deverá ser enviada a: 

Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República; Primeiro-ministro; Ministério da Economia, Câmara Municipal de Serpa; 

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

ANAFRE; e aos órgãos de comunicação social.»  
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Terminada a leitura da moção, a sessão foi interrompida por cinco minutos, de acordo com o 

solicitado pelos eleitos do PS. 

  

Retomada a sessão, foi dada a palavra ao Sr. Noel Farinho que, em nome dos eleitos do PS, 

começou por falar sobre a primeira moção apresentada, referindo que não têm uma posição 

contrária àquilo que é exigido, mas consideram que a moção é muito restritiva e está muito 

centrada nos profissionais dos municípios e entendem que, a pedir-se aquele subsidio, devia 

englobar-se um conjunto de profissões da função publica e igualmente merecedoras daquela 

subvenção e que, de alguma forma, um pedido “à la carte”  só para as autarquias, não se irão 

associar a ele, tanto mais que há outros profissionais merecedores do mesmo subsidio, sem 

desprimor para os funcionários das autarquias, pelo que, não subscrevem e irão abster-se na 

votação.  

Relativamente à segunda moção, diz que é um retratar da CDU face áquilo que aconteceu na 

sessão da Assembleia de 30 de abril, em que a CDU tinha apresentado uma moção, onde não 

considerou os pequenos e médios empresários, e foi o PS que chamou a atenção para esse facto 

e hoje aparece aqui a CDU como o guardião dos micro e pequenos empresários. Diz que não é 

bem assim, e por isso não subscrevem a moção de todo em todo, e não é por não defenderem os 

micro, pequenos e médios empresários, não defendem porque a moção está cheia de imprecisões, 

fala de coisas como se já tivessem acabado, há matéria em regulamentação e não é por a CDU 

propor isto numa Assembleia que as coisas se fazem. Acredita que, em breve, haverá um conjunto 

de normas que permitem apoiar os micro e pequenos empresários, mas não será desta forma, 

distorcendo factos, que isso poderá ser feito, querem o melhor para os microempresários, querem 

que eles sejam apoiados, mas não subscrevem ideias vagas e difusas e em contraponto com a 

realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Não se registando mais intervenções, foi colocada a votação a moção sobre a 

regulamentação do direito ao suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das autarquias locais, a qual foi aprovada, por maioria, com as abstenções 

dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU. 

Seguiu-se a votação da moção sobre medidas necessárias e urgentes de apoio às Micro, 

Pequenas e Médias Empresas, a qual foi aprovada, por maioria, com 8 (oito) votos contra 

dos eleitos do PS, a abstenção do eleito da Coligação PSD/CDS e 15 (quinze) votos a favor 

dos eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Interveio em seguida, a Sr.ª Maria José Mariano para chamar a atenção, mais uma vez, sobre a 

situação do amianto nos edifícios e, em nome dos eleitos do PS, regozijar-se por finalmente, o 

Governo ter assumido a remoção do amianto nas escolas, incluindo as escolas Abade Correia da 

Serra e EBI de Vila Nova de S.Bento, onde se espera que avance rapidamente.  
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Seguiu-se a intervenção do Sr. Daniel Veiga que começou por relembrar o pedido de levantamento 

dos edifícios que têm amianto, bem como o relatório sobre cada um deles, tendo em anteriores 

intervenções, assinalado alguns desses edifícios. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias, interveio novamente para agradecer o 

esclarecimento do Sr. Noel sobre o comunicado e dizer que o assunto foi agora abordado, por se 

tratar da primeira sessão realizada, após a divulgação do comunicado do PS e apesar das 

diferenças que existem, diz que sempre teve consideração pelo trabalho do PS, representam cerca 

de 30% do eleitorado do concelho. A justificação foi no sentido do histórico das posições da CDU, 

mas a sua intervenção não teve a ver com o histórico, mas sim com aquilo que pensa e além dos 

exemplos já referidos, diz que pode ainda acrescentar-se a Líbia, por muitos considerada uma 

ditadura de esquerda, mas isso nunca foi impedimento a que existissem negócios com o Estado 

Português, na altura do Eng. José Sócrates, com o objetivo de estimular a economia dos dois 

países. Por isso, as ditaduras só servem até certa medida e custa-lhe a ouvir o entendimento que 

têm sobre Cuba, nomeadamente agora com a situação da Covid, em que foi um exemplo, de 

preocupação com o mundo, com a intervenção de muitos profissionais de saúde, não só na 

Europa, mas também no continente Africano e América do Sul. 

Termina, dizendo que não tem qualquer problema em reconhecer a existência de ditadura 

chamadas de esquerda, não é um assunto tabu para ninguém, muito menos para o Partido 

Comunista e espera que, em situações futuras, não seja usado este argumento como histórico do 

PCP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Noel Farinho respondeu que, os eleitos do PS mantêm a sua convicção, o eleito António 

Moita fez duas intervenções, mas não trouxe aquilo que precisavam para o PS alterar a sua 

posição, que é saber o motivo da abstenção da CDU na votação da moção e essa resposta é que 

iria mudar alguma coisa. Se apresentarem uma justificação plausível, que são defensores de facto, 

da liberdade no geral e que não se preocupam se é de esquerda ou se é de direita e gostaria de 

saber porque se abstiveram num texto limpinho, com duas frases a apelar à liberdade e à 

democracia. Termina, dizendo que não entendem a abstenção a CDU e as duas intervenções de 

hoje do eleito António Moita, não clarificaram o motivo dessa abstenção e se puderem clarificar, 

os eleitos do PS ficam agradecidos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Presidente da Mesa, para dizer que, por hoje podem encerrar este 

assunto, poderá ser discutido numa outra altura, mas hoje devem seguir as intervenções de acordo 

com as inscrições efetuadas e passa a palavra ao Sr. José Madeira que começou por dizer, que 

tem uma comunicação a apresentar à Assembleia, mas que não tem propriamente a ver com a 

parte politica, refere-se a uma instituição centenária, a Caixa de Crédito Agrícola e, embora seja 

uma entidade de raiz corporativa, trabalha com muitos munícipes e de alguma forma tem a ver 

com os municípios, porque tem parcerias com várias Câmaras e Juntas de Freguesia, associações 

e entidades também do concelho de Serpa e sobre a sua comunicação, que diz que tem um titulo, 

em sentido figurado e que tem mais a ver com a defesa da sua honra e do seu nome, depois de 
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 anos a servir aquela instituição e que neste momento está a ser vitima de ataques internos, mas 
que em cidades pequenas como a nossa, podem servir como esclarecimento dos munícipes e 
clientes da Caixa Agrícola e como nada tem a recear ou a esconder, tem a sua consciência 
tranquila pelo trabalho que tem desempenhado ao longo dos anos, passou a apresentar a 
comunicação, que diz não ser para votação, mas sim para esclarecer sobre a atual situação da 
Caixa Agrícola: 
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Usou em seguida da palavra a Sr.ª Ana Camilo para colocar uma questão ao Executivo, em nome 

dos eleitos da CDU, relativamente às condições de trabalho dos migrantes, neste quadro 

pandémico que vivemos. Este surto epidémico que atinge o País e o mundo veio expor ainda mais 

e de uma forma bastante brutal, muitas das fragilidades que atingem os trabalhadores, 

principalmente, aqueles que têm relações laborais mais frágeis, como é o caso dos migrantes. 

Confirma-se cada vez mais, que não estamos todos no mesmo barco e que as condições sociais 

são um fator agravante da Covid-19. No nosso concelho, em breve chegarão grupos de pessoas 

para trabalhar no campo e por exemplo, em agosto, temos a vindima, a amêndoa e em outubro a 

azeitona, e são pessoas de diversas proveniências e que, com a sua chegada, vão continuar as 

relações laborais abusivas, são submetidos a condições de vida deficientes e que neste contexto 

de pandemia poderão agravar-se. 

Este problema é uma preocupação constante do grupo da CDU, no seu espaço de intervenção, 

sendo que, no cenário pandémico que vivemos, ganha uma especial importância. Em primeiro 

lugar, o que querem reafirmar é que defendem que todos devem ter um trabalho com direitos, de 

forma a garantir as condições de dignidade, que todos os trabalhadores merecem. Estes migrantes 

que recebemos no nosso País, muitas vezes atravessam grande parte do nosso globo, para fugir 

à pobreza extrema, à guerra ou de outras formas de exploração, com as quais não podem viver, 

onde vêm os seus direitos reduzidos e a sua vida posta em perigo. 

Em segundo lugar, aquilo que também os preocupa neste momento, com a propagação desta 

doença, é que ela impõe um conjunto de medidas de proteção pessoal e coletiva e é de uma 

importância vital, garantir que nos locais de trabalho, nas condições de transporte das pessoas, 

nas habitações, sejam cumpridas as normas de segurança divulgadas pelas autoridades que estão 

a gerir esta questão pandémica.   

Desta forma, consideram que devem ser tomadas medidas no sentido de garantir o cumprimento 

das recomendações de forma rigorosa. Assim, pergunta ao Executivo, se tem conhecimento que 

exista por parte das entidades competentes, alguns procedimentos que possam vir a acompanhar 

e a prevenir estas situações, pois parece-lhes importante, a realização de sessões de 

esclarecimento com os empregadores, para que estes, de forma esclarecida, adotem as 
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necessárias medidas de segurança nos transportes, no alojamento e nos locais de trabalho, mas 

também, que as entidades competentes, procedam a um acompanhamento rigoroso das 

condições de habitação, de transporte e de trabalho destas pessoas, para que não corram riscos, 

nem ponham em perigo os outros, e consideram a necessidade de todas as entidades envolvidas 

nestas sessões de esclarecimento, sejam eles a ACT – Autoridade para as Condições de 

Trabalho, a GNR, o SEF, a DGS e a respetiva Direção Regional, e que estas efetuem uma 

fiscalização apertada ao cumprimento das medidas de proteção e segurança. Também 

consideram que é necessário o envolvimento do CLAIM, dentro do possível, para fazer um 

acompanhamento de proximidade a esta situação. ------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação à questão colocada, disse que, todos os anos surgem 

preocupações relativamente às condições de trabalho e de habitação desses migrantes, mas na 

situação que se vive atualmente, tudo isso se agrava e já verificámos o que se passa na zona de 

Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente com as situações que têm surgido nos seus alojamentos e 

a situação no nosso concelho e outros concelho do Alentejo, tornar-se-á ainda mais preocupante 

na atual situação de pandemia.  

A Câmara tem feito algumas diligências, tem agendada uma reunião com a Rota do Guadiana, 

que é a entidade que gere o funcionamento do CLAIM, quer no atendimento em Serpa, quer em 

Pias. Com o Ministério da Agricultura também tem havido alguns contactos, principalmente sobre 

as regras a cumprir no setor agrícola e sobre o Contrato Local de Segurança, com o Ministério da 

Administração Interna, já há algum tempo tinha sido pedido uma reunião e já seguiu outro pedido, 

para se tentar prevenir algumas situações que possam vir a ocorrer e a preocupação da Câmara 

centra-se muito no cumprimento dessas regras e há uma entidade que tem a obrigação de 

fiscalizar, que é a autoridade para as condições de trabalho e quanto à questão das habitações, é 

uma situação menos controlável, porque as habitações são privadas, é difícil controlar o número 

de pessoas em cada habitação e a própria intervenção do município, fica muito limitada, a não ser 

chamar a atenção dos proprietários, como nos casos em que existia antes um espaço comercial 

e presume-se que está a ser utilizado para habitação e questiona-se o proprietário, mas é muito 

difícil controlar. Mas, nestas situações, atá a autoridade tributária poderia intervir, para verificar se 

existem contratos de arrendamento. 

Prevendo-se um aumento dos problemas nos próximos meses, a Câmara tem vindo a alertar as 

entidades competentes, no sentido de definirem ações que posam minorar o problema no futuro.  

 

Seguiu-se o Sr. Duarte Lobo para fazer ainda referência à anterior moção que apresentou e 

concretamente sobre a justificação do PS, diz que é pouco clara e considera que não houve falta 

de concretização na apresentação do assunto exposto na moção e se olharmos para os números, 

dos milhões de euros para apoios, apenas 7,4% das microempresas, tiveram acessos a esses 

fundos e a realidade é que serão muitas microempresas que irão estar a funcionar com as 

pessoas, e que também precisavam desses apoios. ------------------------------------------------------------ 
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Interveio o Sr. Daniel Veiga para solicitar informações sobre um acidente de trabalho que ocorreu 

no estaleiro municipal e quais as medidas que estão a ser tomadas para a proteção do trabalhador. 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, infelizmente, houve um acidente de trabalho há alguns 

dias e o trabalhador ficou numa situação grave, fez fraturas nas duas pernas, mas rapidamente 

chegou a Lisboa e foi logo intervencionado e entretanto já houve outras intervenções cirúrgicas, 

que têm corrido bem e agora está a tratar-se do local para onde irá para fazer a sua recuperação 

e o assunto está a ser diretamente acompanhado pelo município e prevê-se que, nos próximos 

dias, o trabalhador seja transferido para outro local para continuar a sua recuperação.  

No que se refere às medidas, diz que o município tem todos os equipamentos e serão poucos os 

municípios da dimensão do nosso que têm tantos técnicos afetos à questão da segurança, 

estamos em permanência com dois técnicos superiores ligados a esta área e que contam com a 

colaboração de outros trabalhadores da autarquia e tem havido um acompanhamento mais 

rigoroso em todas as intervenções que vamos fazendo, mas infelizmente, este trabalho não é 

garantia de que não exista nenhum acidente e por vezes, até com os trabalhadores mais 

experientes e qualquer pequeno descuido pode levar a um acidente.  

Em relação a este caso concreto, ele seguiu todos os trâmites que tinha que seguir, do ponto de 

vista burocrático, mas o que mais importa é a saúde e a recuperação do nosso trabalhador e isso 

está a ser devidamente acompanhado e tudo o que estiver ao alcance da autarquia, será feito, 

para que a recuperação seja a melhor possível e de acordo com o resultado das intervenções 

cirúrgicas, a recuperação vai no bom caminho, mas logicamente que será um problema que 

poderá deixar algumas mazelas, mas esperemos que sejam as menores possíveis. ----------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Isabel Sevinate para falar sobre a questão dos migrantes que foi abordada, 

referindo que no inicio da pandemia, na qualidade de elemento do Núcleo Operacional do Contrato 

Local de Segurança de Serpa, enviou aos restantes elementos deste núcleo operacional e à 

Câmara Municipal, na qualidade de entidade promotora do CLS, dois ou três emails a manifestar 

as preocupações com estas populações, desprotegidas e desfavorecidas e ainda não obteve 

resposta de ninguém, no entanto, continua a fazer aquilo que pode e até ao momento já foram 

muitos os migrantes que apoiou, no âmbito do seu conteúdo funcional.  

Acrescenta ainda que, saiu no dia 26 de junho, uma orientação conjunta, da Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária e da DGS, que vem definir os procedimentos no controlo de infeções, 

no que se refere às explorações agrícolas, pelo que, há trabalho que está a ser feito nessa área. 

Gostaria, se possível, que nas reuniões que a Câmara está a pensar fazer no âmbito do CLS, que 

convocasse o núcleo operacional, uma vez que não reúnem há imenso tempo e tem de haver uma 

resposta concertada e não se pode trabalhar de uma forma dispare, tem que se trabalhar em 

conjunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu que, questões que são colocadas ao município neste 

âmbito, têm vindo a ser acompanhadas pelo projeto que temos dos Mediadores, em parceria com 

outras entidades e pelos nossos serviços mais diretos. Relativamente ao CLS, não se tem reunido, 
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mas não é por falta de vontade do município, mas desde que saiu uma pessoa que trabalhava na 

Secretaria de Estado do Ministério da Administração Interna (Sr. João Coelho), pouco ou nada se 

avançou nesta área e a Câmara já tem alertado para essa situação.  

Disse ainda que, embora tenham saído as regras para funcionamento das explorações agrícolas, 

ainda não foram definidas as condições de fiscalização dessas regras, nem de fiscalização das 

condições de habitabilidade em que os migrantes vivem e definir quem pode intervir e que 

ferramentas têm para intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a usar da palavra o Sr. Daniel Veiga para agradecer o esclarecimento em relação ao 

trabalhador e solicita ainda informação sobre a situação das obras municipais, se elas têm que ser 

comunicadas ao ACT e se têm um plano de segurança e as fichas de risco, que têm que ser 

anexadas ao plano, consoante a obra, bem como a entrega dos EPI’s e pergunta ainda em que 

condições aconteceu o acidente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, sobre estas questões em concreto, disse que irá solicitar informação a quem 

acompanha este assunto e será feito um relatório que será depois enviado para os eleitos da 

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

 

Interveio novamente a Sr.ª Isabel Sevinate para referir que, na verdade, o núcleo operacional não 

necessita que a Secretaria de Estado convoque nenhuma reunião, pois a Câmara tem autonomia, 

enquanto entidade promotora, para reunir os parceiros, sempre que assim entender, e 

eventualmente, pedir ou não, a colaboração do técnico da Secretaria de Estado que tem o assunto 

dos CLS. Por isso, há muito trabalho que poderia ser feito a nível local e as questões levantadas 

sobre as condições das habitações, poderia o núcleo operacional elaborar um documento e fazer 

chegar uma proposta à Secretaria de Estado e aproveitar assim, as ferramentas que existem ao 

nosso alcance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que o município sabe que pode fazer convocatórias, mas o município 

assinou um contrato com o Ministério da Administração Interna e por sugestão do próprio 

Ministério, sobre matérias que, quase todas, são competência do poder central e depois de 

assinado o contrato, caem sobre o município e considera que isso não é correto e tem chamado 

a atenção para esse facto. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O Sr. Alberto Matos começou por saudar todos os eleitos, nesta época difícil, sublinhando a 

importância tem a proximidade dos eleitos locais às populações, face às dificuldades que vivemos 

e na sequência do assunto dos migrantes que foi abordado pela Assembleia, refere que parte dos 

elementos do grupo de 21 migrantes que foram sujeitos a confinamento em Tavira, tinham saído 

do concelho de Serpa, no início de março, no final da campanha da azeitona e daí a importância 

de se continuar e reforçar as medidas de proteção. Quanto à situação de habitação e trabalho 



 

                                                            Ata n.º 3 – 30/06 

 
 
2020 

 

 19 

desses migrantes, diz que o problema é do sistema de subempreitadas que está implantado, 

ninguém se responsabiliza e as pessoas são contratadas pelo preço mais baixo e já nem são 

empresas de trabalho temporário, são prestadores de serviços que se formam na hora e logo 

desaparecem e as próximas campanhas serão um motivo de preocupação acrescida.  

Solicita informação sobre a disponibilização da água e os seus critérios sociais. Neste período de 

pandemia várias autarquias recorreram a medidas como redução de tarifas e não conhece o que 

foi feito pela Câmara de Serpa nesta área. 

Relativamente à tarifa social da água, que pode ser requerido pelos munícipes que preencham 

determinados requisitos, que tem a ver com os rendimentos, pergunta quantos munícipes do 

concelho de Serpa requereram e beneficiam desta tarifa social. 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu que, medidas tomadas no âmbito da pandemia, tiveram a 

ver com a flexibilização dos prazos de pagamento e sobre a tarifa social da água, até há 

relativamente pouco tempo, ela tinha que ser sempre requerida pelos munícipes, mas passou a 

ser automática e os consumidores ficam com essa atribuição direta e quem não for abrangido pela 

atribuição automática, pode expor a sua situação e ela será analisada e poderá vir a ter direito a 

essa tarifa. 

Diz ainda que irá solicitar aos respetivos serviços o número de contratos que são abrangidos por 

essa tarifa social, no universo de cerca de 7.500 contratos em todo o concelho e essa informação 

será depois enviada ao munícipe e a todos os eleitos. Acrescenta ainda que o valor da água no 

nosso concelho, é uma das mais baixas no País e o valor da tarifa social é de facto muito abaixo 

do preço de custo da água. 

Voltou a intervir o Sr. Alberto Matos para se congratular com a existência da atribuição automática 

da tarifa social, pois muitas das famílias que mais necessitam, têm dificuldades na organização do 

processo que acompanha o requerimento e de facto, a atribuição automática é o mais justo e isso 

é uma recomendação da Direção Geral da Administração Local e sendo assim, a sua questão fica 

respondida, pois existe um quadro estatístico já publicado, cruzando os dados das Finanças e 

Segurança Social e há 1.314 agregados familiares do concelho de Serpa que serão abrangidos 

por essa atribuição automática, sendo assim os dados do concelho serão esses, atendendo ao 

facto de que já é automática a atribuição.-------------------------------------------------------------------------- 

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

3.1. CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2019 

Procedeu-se à análise do assunto relativo à conta de gerência, cuja deliberação, proferida na 

reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 22 de junho, a seguir se transcreve: 

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

período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, 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 
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Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 3/2019 de 19 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, 

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, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante ao Sistema 

de Inventário e Cadastro Patrimonial. ------------------------------------------------------------------------------- 

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. --------------------------- 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

partido Socialista e os votos a favor dos eleitos da CDU, 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 2019.»  

Foi ainda distribuído por todos os eleitos, o documento relativo à Certificação Legal das Contas, 

elaborado pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas MRG – Roberto, Graça e Associados, 

SROC, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.» ------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Mesa para realçar o esforço que tem vindo a ser feito 

pela Câmara Municipal para tornar mais percetível este documento, através de um relatório de 

gestão, que nos ajuda a descodificar os números apresentados, permite-nos conhecer a origem 

das receitas, quais as que têm mais peso, as despesas mais significativas, permite-nos perceber 

de uma forma relativamente fácil os dados apresentados e fazer comparações com os exercícios 

de anos anteriores. Fornece também outra informação importante, destacando a percentagem de 

execução da receita orçamental, que foi acima dos 85%, a verificação de um resultado liquido 



 

                                                            Ata n.º 3 – 30/06 

 
 
2020 

 

 21 

negativo, mas inferior ao exercício de 2018, bem como a diminuição das dividas do município a 

médio e longo prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, chamando a atenção para as páginas 117 a 129 do 

documento, que é o relatório de gestão, que foi sem dúvida, uma melhoria significativa que foi 

introduzida neste documento, há relativamente poucos anos, com particular atenção para as 

tabelas, das páginas 121 e 122, em que faz um histórico dos últimos quatro anos, de vários itens, 

quer da receita, quer da despesa, o que dá para fazer uma análise comparativa desde o ano de 

2016. 

À semelhança dos dois últimos exercícios, em 2019 há também um resultado final negativo, mas 

como costuma referir, a autarquia não é uma empresa para dar lucro, mas aquele resultado tem 

muito a ver com uma deficiência que tínhamos, que era a não introdução do património, o facto de 

estar muito desatualizado e o que tem vindo a acontecer é a realização desse trabalho de 

atualização do património, desde 2018 e cuja atualização ainda continua. 

Há índices que têm ligeiras oscilações, realçando a redução da divida a médio e longo prazo, que 

tem a ver com o facto de não se ter finalizado o processo do novo empréstimo. O documento 

espelha aquilo que foi a atividade da Câmara, complementado com os relatórios da atividade 

municipal, que são enviados a todas as sessões da Assembleia. 

Diz ainda que na página 128 foi colocada informação sobre factos relevantes, sobre esta situação 

de pandemia que vivemos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Noel Farinho começou por dizer que gostava de ter uma postura tão 

otimista como o Sr. Presidente da Câmara, mas como eleito local, viveu há muitos anos, uma 

situação alarmante e o que menos deseja é voltar ao passado e o atual Presidente da Câmara, 

deu alguns sinais de que as politicas de contas iriam ser mais rigorosas e o caminho seria outro e 

de facto, de certa forma, foi outro. Contudo, a situação, nem de perto nem de longe, é uma situação 

para ser tratada desta forma, com esta ligeireza, porque estar a falar das contas da câmara, é falar 

daquilo que são as opções de gestão da CDU, nomeadamente, neste mandato, e esta não é uma 

situação que nos dê descanso e está preocupado enquanto eleito local e enquanto munícipe.  

Diz que, neste mandato, a Câmara vai somando resultados negativo: em 2017 – 2.300.000€, em 

2018 – mais de 1.600.000€ e em 2019 – mais de 1.500.000€, por isso, considera que não se pode 

estar descansado, face a estes números. Acredita que haja vontade de mudar as coisas, mas tem 

que se ter em conta que passivo gera passivo, por isso, na sua perspetiva, é uma situação muito 

preocupante e este mandato já está marcado por esta realidade, de três exercícios, com passivo 

assinalável. 

Refere de forma positiva a execução geral, que supera os 85%, que foi um objetivo atingido e 

saúda a Câmara por isso, contudo, a Câmara tem exercício negativo, que é obtido com uma 

execução do PPI que não ultrapassa os 65%, o que a seu ver, é muito negativo.  

Por outro lado, também o preocupa, o facto de determinado tipo de divida estar a crescer, 

nomeadamente a divida a terceiros, de um ano para o outro, há mais 160.000€ de divida, que 

estará relacionado com o facto da Câmara ter um problema de liquidez. Sobre esta matéria, urge 
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fazer alguma reflexão e quiçá, uma intervenção consequente, ou a câmara consegue mais 

empréstimos e começa a pagar o que compra, ou então não compra.  

Termina a sua intervenção, dizendo que há uma situação que é recorrente, que é o facto dos 

auditores, exercício após exercício, dão pareceres favoráveis às contas, que cumprem os 

requisitos legais e não tem duvidas sobre o facto de cumprirem, mas apresentam sempre algumas 

reservas, quase sempre relacionadas com o imobilizado, com a falta de recuperação do 

imobilizado, mas há 12 anos que se mantêm estas mesmas reservas. Solicita ao Sr. Presidente 

que resolva este assunto, que invista seriamente nesta recuperação do imobilizado, para que não 

haja duvidas que as contas, espelham exatamente o resultado do exercício. ---------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que existem sempre várias interpretações, 

mas deve-se olhar para os números de uma forma objetiva, porque estes resultados negativos 

desde há três anos, só existem por via desse trabalho do património não estar concluído. Diz que 

não é isso que mais interessa, o que deve ser feito é a prestação dos serviços à população. Alerta 

para o facto que, nas páginas 121 e 122, estar indicado que no ano de 2019, a Câmara teve um 

total de receita de 17.107.000 € e teve um total de despesa de 17.394.000, pelo que, houve uma 

diferença de 300.000 €, o que é muito diferente dos referidos 1.500.000€.  

Diz ainda que, se é verdade que a liquidez imediata reduziu, também é verdade que a liquidez 

geral aumentou. Estes índices têm o valor que têm, mas do ponto de vista prático, aquilo que dá 

o resultado liquido no final, não é uma diferença entre o que o município recebeu e o que gastou, 

entram muitos outros índices nestas contas, que faz com que o resultado seja esse.  

Sobre a divida a terceiros, diz que o eleito Noel Farinho também poderia ter destacado a 

diminuição da divida a médio e longo prazo, por isso, depende sempre da perspetiva que 

queremos dar às situações. 

Do ponto de vista objetivo e para terminar, reforça a informação que consta nas páginas 121 e 122 

do documento, em que está explanado toda a receita e despesa do município e está explicado o 

que tem o município feito com aquilo que recebe. -------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira tendo começado por dizer que, em relação aos edifícios e outras 

construções, é uma rubrica com grande peso e as imobilizações em curso, cerca de 11.700.000€ 

e as dividas de terceiros à Câmara, a rúbrica dos clientes de cobrança duvidosa, comparando com 

o resultado liquido do exercício, tem alguma expressão, cerca de 1/3 e por isso, tem algum 

significado na expressão das rúbricas. Por outro lado, diz que se nota um esforço para reduzir o 

passivo da Câmara, o resultado liquido decresceu, 1.516.000€. 

Relativamente à certificação legal de contas, ainda continua a ser referida a reserva quanto ao 

imobilizado, se bem que já tem menos peso do que tinha há uns anos, vê-se que há uma 

preocupação em ir atualizando este imobilizado e acha que a Câmara deve ir neste caminho da 

atualização, pois o peso do imobilizado é muito grande nas rubricas das contas de gerência.  
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O Sr. Presidente da Câmara respondeu que essa é uma preocupação comum a todos, e esse 

trabalho do imobilizado está a ser realizado por uma pessoa, há mais de dois anos, a trabalhar 

quase em exclusivo nisso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Noel Farinho para dizer que agradece as boas explicações prestadas, 

mas urge incrementar a velocidade com que se está a fazer esse trabalho de recuperação do 

imobilizado e sendo assim, o resultado negativo está claramente ligado ao imobilizado e à 

incapacidade de medir a parte imobilizada com rigor. Isto não tem nenhuma vantagem para a 

Câmara, nomeadamente, para efeitos de empréstimos bancários e do nosso bom nome coletivo.  

Diz ainda que um dos grandes problemas do município a 31 de dezembro, era a incapacidade, a 

falta de liquidez e no dia 1 de janeiro, para iniciar o exercício de 2020, pergunta como é que se fez 

a gestão das compras imediatas do município, uma vez que não havia liquidez, como é que foi 

ultrapassado esse constrangimento. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que esta é uma questão que não caberá na análise do 

exercício de 2019, que é o que está agora em causa, pois a pergunta refere-se ao ano de 2020, 

no entanto, refere que ao longo de um ano, a vida financeira de um município tem altos e baixos 

e considera que aquilo que é de realçar são os resultados finais. ------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Terminada a apreciação do assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS e da Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da 

CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º, n.º2 alínea l) Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019, que se anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 2). --------------------------------------------------- 

 

 

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

ALÍNEA Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 3/2020  

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 3/2020, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por usar da palavra o Sr. Francisco Mira, para dizer que, analisando o anexo a este 

relatório e comparando com os anexos dos relatórios que antecederam, em abril e fevereiro, nota-

se um decréscimo acentuado dos valores em divida. Comparando os valores totais do mapa de 

fevereiro e o atual mapa, verifica-se uma diminuição da divida no valor superior a meio milhão de 

euros, cerca de 600.000€. Gostavam que o Sr. Presidente da Câmara detalhasse mais esta 

situação, se se trata de uma situação conjuntural ou se corresponde a um esforço da autarquia, 
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no sentido de aproximar os prazos de pagamento e responder, naquilo que nos toca, às 

dificuldades de tesouraria, que esta pandemia veio trazer, ao agravar as nossas empresas.  

Interveio ainda o Sr. Daniel Veiga para referir que na página 17 do relatório, no quadro de 

monitorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos, está indicado zero 

pombos capturados. Pede um esclarecimento sobre o assunto.  

Devido a problemas com o som do seu computador, colocou ainda, por escrito, uma questão sobre 

a eficiência energética do pavilhão Carlos Pinhão.  

 

O Sr. Presidente diz que a chamada de atenção sobre esse assunto dos pombos é pertinente, 

pois teremos que verificar porque motivo o resultado foi nulo, se é devido a uma má colocação, 

uma má utilização ou se é a solução em si que não é eficaz. Irá verificar o assunto com os 

respetivos serviços e posteriormente informar os eleitos.  

Sobre a eficiência energética do Pavilhão Carlos Pinhão, diz que houve uma intervenção, em que 

foi substituída toda a iluminação para LED, o que irá reduzir, ao longo dos anos, substancialmente 

o consumo. No pavilhão, foi também requalificado todo o pavimento. 

Em relação à intervenção do eleito Francisco Mira, diz que, já na última sessão da Assembleia, 

tinha sido abordado este assunto, em que foi dito que esta diminuição substancial da divida de 

curto prazo, deve-se a um esforço do Município, que teve a articulação de várias ações, utilizando 

algumas ferramentas disponíveis, como seja a antecipação do duodécimo de dezembro e através 

do recebimento de um valor que era devido à autarquia, que só a partir de abril se começou a 

receber, com o novo Orçamento de Estado e ainda com a desafetação de algumas verbas, 

respeitantes a iniciativas que ficaram condicionadas ou foram alteradas, sendo assim possível, 

efetuar muitos pagamentos aos micro e pequenos empresários, principalmente do concelho, 

estando neste momento, o pagamento a ser efetuado a trinta dias. ---------------------------------------  

 

 

3.3. PROPOSTA DE SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA  

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, cuja deliberação, proferida na reunião 

da Câmara Municipal, realizada no dia 22 de junho, a seguir se transcreve: 

 

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

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

necessários, para além dos inicialmente previstos. 

Desta forma, a presente alteração ao Mapa de Pessoal, circunscreve-se à criação de 1 (um) lugar 

por tempo indeterminado, de Técnico Superior da área funcional de Arquitetura, para satisfação 

de necessidades permanentes da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, de forma a 

permitir a consolidação do técnico superior que se encontra a exercer funções no Município de 

Serpa, em regime de mobilidade entre serviços, proveniente do Município de Vendas Novas. 

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

interno 4213/2020, que deu origem à da ficha de cabimento com o número sequencial 16567. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 Deliberação 

De acordo com o 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 eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa, nos 

termos acima descritos.» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Usou da palavra a eleita Isabel Sevinate para levantar uma questão sobre a abertura de um 

concurso para admissão de um arquiteto e gostaria de saber se este concurso vem substituir o 

que foi aberto no ano passado, em abril e que ficou parado no mês de julho ou se se trata de um 

novo concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente esclareceu que, relativamente ao lugar para licenciatura em arquitetura, tem a 

ver com a alteração para tempo indeterminado. No ano passado, houve a saída de uma técnica, 

da Câmara Municipal de Serpa para a Câmara Municipal de Beja, por mobilidade, que concorreu 

a um concurso da Câmara de Beja e para dar uma resposta rápida a essa técnica que saiu, teve 

que se abrir também um concurso por mobilidade, por ser um procedimento mais rápido. Neste 

procedimento, concorreu uma arquiteta, natural de Serpa, que estava a trabalhar na Câmara de 

Vendas Novas. Agora, existe a necessidade de consolidar a mobilidade da arquiteta que veio da 

Câmara de Vendas Novas. No entanto, a técnica que foi para Beja, foi por um período de um ano 

e meio e a que veio para Serpa foi por um período de oito meses e como os períodos de mobilidade 

não coincidiram, foi agora necessário criar um lugar no quadro, pois não pode ser ocupado o lugar 

da arquiteta que foi para Beja, porque ainda não terminou o período da sua mobilidade e 

provavelmente no futuro, será extinto o lugar da técnica que foi para a Câmara de Beja.  

Quanto à situação de um concurso que abriu e depois parou, irá ser anulado, uma vez que houve 

um erro dos nossos serviços, pois não foi publicado na integra, de forma igual, o aviso do concurso 

na Bolsa de Emprego Público e no Diário da República. Será aberto novo concurso, para ocupar 

o lugar da arquiteta que fazia o trabalho de licenciamento e que passou para Chefe de Divisão.  

 

 Deliberação 

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

setembro e 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 da 

Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa, nos termos acima descritos. ----------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto 

no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da sessão, foram aprovados em minuta, por 

unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019 

 Proposta de segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa  

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21h00 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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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO 

DE 2020 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 – CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO DE 2019 e PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

 

ANEXO 3 - RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 3/2020 

 

 

 


