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 ATA N.º 4/2020 

 

 

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

SETEMBRO DE 2020 

 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente o Órgão Deliberativo, 

pelas dezoito horas, no edifício do Musibéria, convocado de acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º do Regimento.  

 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

Francisca Luísa Carrasco Perdigão, em substituição de António Carlos Silva 

Ribeiro de Carvalho 

Maria José Carvalho Carrasco Mariano, em substituição de 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 

Silvia Maria Franco Murta, em substituição de Natércia de Jesus Guerreiro 

Valente  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de Freguesia de 

Brinches 

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

Verde de Ficalho 



 

                                                          Ata n.º 4 – 30/09 

 
 
2020 

 

 3 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesia de 

Serpa (Salvador e Santa Maria)  

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

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

Faltas 

Carlos Bentes Amarelinho (em substituição e Florbela Teixeira Pires) 

 

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 3/2020  

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 4/2020 

3.2. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

3.3. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

3.4. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona Sul, em 

Serpa 

3.5. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

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

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Raquel Ventura Substituída por Maria José Mariano 

Florbela Pires, por motivos de saúde Substituída por Carlos Amarelinho 

Natércia Valente, por motivo de férias Substituída por Silvia Murta 

António Carlos Carvalho, por motivo de 
doença 

Substituído por Francisca Perdigão 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 3/2020 

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 3, respeitante à sessão 

realizada no dia 30 de junho, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi aprovada, 

com as abstenções dos eleitos que não participaram na sessão. ------------------------------------------  

 
 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

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

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

Foram ainda prestados esclarecimentos, quando solicitados e dado conhecimento, a todos os 

eleitos, por email, dos seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal 
de Serpa 

Informação projeto “Serpa Wireless” 
Resposta à questão colocada pelo Sr. José Galanducho numa sessão 
da Assembleia Municipal  

2020.06.30 

CIMBAL Nota de imprensa: Reunião de julho do Conselho Municipal da Cimbal, 
realizada no dia 13 de julho  

2020.07.20 

CIMBAL Nota de imprensa: Mercado HALAL.doc 2020.06.20 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Comunicação do eleito da Coligação PSD/PSD – Sr. José Madeira, 
apresentada na sessão de 30 de junho da Assembleia Municipal, sobre 
a Caixa Agrícola do Guadiana Interior 

 
2020.07.03 

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Balanço da atividade do PCP na 1.ª Sessão XIV (Assembleia da 
República) 

2020.07.30 
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Câmara Municipal 
de Serpa 

Informação – Corrimão na Rua de S.Brás, em Serpa 
«No seguimento da questão colocada pelo Sr. Presidente da União de 
Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), na sessão realizada no 
dia 27 de setembro de 2019, relativamente ao corrimão na Rua Brás 
Carrasco, em Serpa, informa-se que, no dia 15 de junho do corrente 
ano, foi colocado o referido corrimão na Rua Brás Carrasco.» 
 

 
 
2020.07.30 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Informação – Captura de pombos 
«Em resposta à pergunta do Sr. Daniel Veiga, aquando da apreciação do 
Relatório da Atividade Municipal, na  última sessão da Assembleia, 
relativamente ao quadro de monitorização de armadilhas mecânicas  para 
captura de pombos urbanos, que indicava zero pombos capturados, de acordo 
com informação dos respetivos serviços, de facto neste período, não se 
registou qualquer captura, provavelmente motivada pela abundância de 
alimento no exterior, o que faz com que os pombos não procurem as gaiolas 
para se alimentar. 
Provavelmente, poderá ocorrer uma outra situação que tem a ver com a 
especificidade deste trabalho, pelo que foi decidido pelo Executivo fazer a 
contratação de empresa externa especializada nesta área e com recurso a 
diversos métodos para fazer a captura e afugentação destes animais que se 
encontram no perímetro urbano.» 

 
 
 
 

 
2020.08.03 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Informação  
«Em resposta às questões colocadas pelo Sr Daniel Veiga, na sessão 
realizada no dia 30 de junho do corrente ano, informa-se o seguinte: 
- As obras municipais seguem todos os requisitos descritos no DL nº 273/2003 
de 29 de outubro, que estabelece as regras gerais de planeamento, 
organização e coordenação para a promoção da segurança, higiene e saúde 
no trabalho em estaleiros da construção, aplicável a todos os ramos de 
atividade dos sectores privado, cooperativo e social, à administração pública 
central, regional e local, aos institutos públicos e demais pessoas coletivas de 
direito público, bem como a trabalhadores independentes, no que respeita aos 
trabalhos de construção de edifícios e de engenharia civil. Pelo que, no que 
diz respeito ao cumprimento das alíneas a) e b) do nº1 do artº 15º, como o 
próprio artigo refere as comunicações prévias de abertura dos estaleiros, que 
são enviadas ao ACT, são feitas para as obras municipais, quer por 
administração direta quer por regime de empreitada, sempre que estejam 
reunidas as situações referidas no ponto do citado artigo; 
- Também se tem dado cumprimento ao estipulado no nº 4 do artº 5º no que 
se refere à obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Segurança e Saúde 
(PSS) para as obras em que ele tenha que ser feito; 
- Nas obras em que o PSS não é obrigatório, mas que tenha associado um 
risco especial (artº 7º), também são elaboradas Fichas de Procedimentos de 
Segurança, de acordo com o exigido no nº1 do Artº 14º do mesmo diploma; 
- Em relação à entrega de EPI´s, todos os trabalhadores são detentores EPI's 
para os riscos associados às suas tarefas, cuja entrega é registada em ficha 
individual. Todos os trabalhadores possuem um cacifo, onde guardam os 
diversos EPIs, no final da jornada de trabalho; 
- Relativamente à questão sobre o acidente de trabalho, informa-se que o 
mesmo ocorreu no dia 3 de junho do corrente ano, com o funcionário António 
Pedro Malagueta, na obra de construção de um alpendre, no Parque Municipal. 
O funcionário desequilibrou-se ao subir ao nível do telhado do alpendre em 

 
2020.08.03 
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construção, tendo caído de uma altura de, aproximadamente 3,5 metros, 
sofrendo uma fratura exposta numa das pernas. 
Foram acionados de imediato os meios de socorro, com os Bombeiros de 
Serpa e o INEM, que após avaliação foi de imediato transportado para o campo 
de futebol do complexo desportivo de Serpa, de onde foi evacuado para o 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por meio aéreo. Foi nesse mesmo dia, 
submetido a cirurgia às duas pernas.  
Encontra-se atualmente em recuperação no hospital da Cruz Vermelha, em 
Lisboa.» 
 

Grupo 
Parlamentar  

do PCP 

Divulgação do projeto de resolução  - Requalificação da Escola 
Secundária de Serpa 

2020.09.11 

CIMBAL Nota de imprensa sobre o Conselho Intermunicipal de 15 de setembro 2020.09.17 

Grupo 
Parlamentar do 

PCP 

Divulgação do projeto de lei do PCP – Estabelece o regime de 
recuperação do controlo público dos CTT 

2020. 
09.23 

Bloco de 
Esquerda  

Beja 

Projeto de resolução 655/XIV – Recomenda as obras de requalificação 
urgentes na Escola Secundária de Serpa 

2020.09.24 

CIMBAL Nota de imprensa – Covid-19 Municípios do Baixo Alentejo monitorizam 
situação na região 

202.09.29 

 

 

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 22 de junho, 8 e 22 de julho, 5 e 19 de agosto e 2 e 16 de 

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

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

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por usar da palavra, a Sr.ª Maria José Borralho para, em nome dos eleitos da CDU 
apresentar a seguinte moção que, previamente à sua leitura, procedeu à distribuição por todas as 
bancadas: 

MOÇÃO 

CONTRA A FALSA DEMOCRATIZAÇÃO DAS CCDR  
 – PELA EXIGÊNCIA DA REGIONALIZAÇÃO – 

«CONSIDERANDO QUE: 

-  A regionalização é um objetivo constitucional que urge concretizar; 
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- Tal objetivo constitucional só será alcançado com a criação de regiões administrativas, com 

verdadeira autonomia politica e administrativa e eleição por sufrágio direto e universal dos seus 

órgãos;  

- Que as CCDR’s são estruturas desconcentradas do Estado, sem autonomia política, 

administrativa e financeira, dependendo das orientações e opções do governo, sendo que o 

primeiro-ministro tem, de acordo com a legislação recentemente aprovada e promulgada, a 

prorrogativa de demitir o presidente da CCDR caso este não cumpra os objetivos e orientações 

definidas centralmente. 

- Que a eleição dos presidentes e vice-presidentes pelos autarcas, não significa que recebam dos 

seus eleitores, qualquer mandato ou que a eles prestem contas, porque tal não tem previsão legal. 

- Que o chamado processo de “democratização” das CCDR, com a eleição do Presidente e Vice 

- Presidente, prevista para o dia 13 de Outubro deste ano, que decorre do acordo de 2018 entre 

PS e PSD, representa um simulacro e uma forma de adiamento do inadiável e cada vez mais 

necessário processo de regionalização constitucionalmente consagrado.  

Face aos considerandos que antecedem, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida em sessão 

ordinária em 30 de setembro de 2020, delibera: 

1 – Exigir aos órgãos de soberania que seja concretizada a regionalização prevista na Constituição 

da Republica Portuguesa, que passará pela criação de Regiões Administrativas, com órgãos 

próprios, eleitos por sufrágio direto e universal, sem subordinação jurídica e politica à 

Administração Central. 

2 – Repudiar o processo de eleição de órgãos da CCDR pelos autarcas, em virtude do processo 

de se destinar unicamente a iludir o desígnio constitucional de criação de regiões administrativas. 

Enviar esta moção para: Primeiro-ministro, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, 

ANAFRE, ANMP e Comunicação Social.» 

 

A sessão foi interrompida para um intervalo de cinco minutos, a pedido dos eleitos do PS, para 

análise da moção apresentada. 

Retomada a sessão, não se registando intervenção sobre o assunto, procedeu-se à sua votação, 

tendo a Moção apresentada pelos eleitos da CDU sido aprovada, por maioria, com 15 

(quinze) votos a favor da CDU, 9 (nove) votos contra do PS e 1 (um) voto contra da Coligação 

PSD/CDS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Declaração de voto do Partido Socialista 
O Sr. Manuel Baiôa, em nome dos eleitos do PS, disse que, este novo sistema de eleição, é um 
passo em frente, em relação ao que existia anteriormente, é uma evolução de forma positiva. 
Embora seja uma eleição indireta, não deixa de ser uma eleição e vão ser eleitos representantes 
locais e existe uma aproximação, de forma indireta a todos os eleitores. No próximo mês vai ser 
eleito o Presidente dos EUA, também por um sistema indireto e não deixa de ser um sistema 
eleitoral democrático, vindo da democracia mais antiga do mundo.  
O sistema indireto, não é o mais perfeito, mas é um passo em frente em relação ao que existia. 
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Seguiu-se a Sr.ª Telma Saião, que começou por explicar que, decidiu excecionalmente, ler a 

Moção que vai apresentar em nome da CDU, uma vez que é Vice-presidente da Assembleia Geral 

da Santa Casa da Misericórdia de Serpa e reconhecendo a incapacidade, mas nunca 

desprestigiando todo o trabalho da Santa Casa da Misericórdia, reconhece a incapacidade neste 

momento, da Santa Casa assegurar as urgências do Hospital de S.Paulo e como cidadã e sabendo 

que é fundamental e referindo a sua experiência pessoal, devido ao problema de saúde que teve, 

e o principio da solução foi aqui em Serpa e se tivesse que tocar a uma campainha e fazer uma 

ficha de inscrição, não sabe qual teria sido o resultado, por isso, em nome da bancada da CDU, 

procedeu à leitura da seguinte Moção: 

 

MOÇÃO 

Pelo direito à saúde 

«A população do concelho de Serpa e concelhos limítrofes foi confrontada com a decisão da 
Administração da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, de alteração das regras de funcionamento 
do serviço de urgências do Hospital de São Paulo, em Serpa, passando as portas daquele serviço 
a estarem encerradas, efetuando-se a chamada para atendimento, através de uma campainha. 

Suporta tal decisão, nas palavras da Administração da Santa Casa, “a necessidade de afetação 
de recursos”, garantindo ainda e igualmente nas palavras da Administração “a observação médica 
para todos os utentes que necessitarem recorrer a este serviço.”. 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa é uma instituição que presta relevantes serviços à nossa 
população e não pretendemos nem nos arrogamos do direito de nos imiscuirmos nas opções de 
gestão, tomadas pelos seus órgãos, legitimamente eleitos, mas não podemos deixar de manifestar 
a nossa perplexidade, pelo fato do encerramento da porta do serviço de urgência, ser tão relevante 
na afetação de recursos. 

Mas mais que isso, preocupa-nos as consequências que tal decisão, inevitavelmente, trará, na 
prestação de cuidados de saúde urgentes, a quem deles necessite. O tempo que medeia entre 
tocar a campainha e abrir a porta para permitir a assistência, pode significar a perda de uma vida. 

Mas, o fechar agora apenas a porta, pode significar, no futuro, o encerramento do serviço de 
urgências noturno e estas são as consequências inevitáveis do olhar para a saúde, não como um 
direito, mas como um negócio. 

A saúde é um direito constitucionalmente consagrado, que como direito que é, não pode estar 
dependente de opções gestionárias nem de melhores ou piores resultados económicos e só o 
retorno e a integração do Hospital de São Paulo, no Serviço Nacional de Saúde, poderá garantir 
o direito à saúde à nossa população. 

Considerando o anteriormente exposto, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de 
setembro de 2020, reclama: 

1 – O funcionamento pleno do serviço de urgências noturno do Hospital de São Paulo, em Serpa 
e o não encerramento das portas entre as 0h00 e as 8h00, conforme previsto; 
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2 – A reintegração do Hospital de São Paulo, de Serpa, no Serviço Nacional de Saúde e o seu 
integral funcionamento, garantido a todos, o pleno acesso a cuidados de saúde. 

 

Enviar esta moção para:  

- Presidente da Republica, Primeiro-ministro, Ministra da Saúde, Grupos Parlamentares da 
Assembleia da Republica, ARS, ULSBA e Santa Casa da Misericórdia de Serpa.» ------------------- 

 

A sessão foi interrompida para um intervalo de cinco minutos, a pedido dos eleitos do PS, para 

análise da moção apresentada. 

Retomada a sessão, começou por intervir o Sr. Duarte Lobo e disse que intervém para dar mais 

alguma informação que considera importante. Na segunda feira, esteve numa ação de 

concentração em frente ao hospital e depois ontem, na reunião, foi possível manter uma conversa 

com o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia e a informação que foi possível obter, é que 

ainda não haveria uma decisão final sobre a data, mas que a medida estava muito ligada à 

poupança de recursos, fundamentalmente, ao custo por noite, deste serviço. Diz que a CDU 

considera inaceitável esta situação, considera que este serviço deve ser mantido, pois no mínimo, 

é uma segurança para toda a população, estar uma porta aberta e a Santa Casa comprometeu-

se a, quando tiver uma decisão final, iria dar essa informação.  

Foi ainda prestada a informação de que, com a infeção que ocorreu no hospital de Beja, havendo 

infetados, que prestem serviços nos dois sítios, a urgência de Serpa pode correr o risco de ter que 

encerrar por motivo de infeção por Covid. ------------------------------------------------------------------------- 

 

A eleita Ana Camilo, começou por dizer que queria acrescentar mais alguma informação, àquilo 

que já foi dito, sobre a reunião que decorreu ontem, com o Conselho de Administração e como 

representante da Assembleia Municipal, na Comissão de Utentes, informou que, aquilo que o 

Provedor disse ontem, é que não existe uma data especifica e que os recursos humanos que 

costumam estar na urgência seriam os mesmos, e que o médico seria a única pessoa a ser 

chamada e o que pretendem é reduzir, para metade, os custos que eles dizem ser de 600,00€ por 

noite, dado que existem noites em que apenas têm 1,1 de utentes e dessa forma, se o médico for 

chamado ganha os honorários, se não for chamado não ganha. Este foi a justificação que 

apresentaram, que dizem ser insustentáveis estes custos para a Santa Casa.  

Foi ainda transmitido pelo Provedor e pela Diretora Clinica que a urgência, como está até agora é 

uma farsa que de nada serve e que dá uma falsa confiança às pessoas, porque não é uma 

urgência, mas sim um serviço permanente de consultas, para compensar Serpa pela perda da 

SUB para Moura e que a aposta seria em conseguir uma ambulância do INEM, onde estivesse 

sempre presente um médico e um enfermeiro e acrescentaram que, aquilo que lhes foi dito pelas 

entidades de saúde é que, se não for prestado o serviço pelo setor social, que neste caso é a 

Santa Casa, que o Estado garantidamente, não volta a colocar urgência em Serpa e aquilo que foi 

dito, é que é preferível existir o que temos agora, a não existir nada. -------------------------------------- 

 

O eleito Noel Farinho disse que pretende clarificar a posição dos eleitos do PS, referindo que, a 

democratização do acesso aos cuidados de saúde é um ganho que não se deve perder, 



 

                                                          Ata n.º 4 – 30/09 

 
 
2020 

 

 10 

independentemente do número de atendimentos, havendo uma estrutura, ela deve funcionar e 

responder às necessidades. Diz também que acompanham a CDU nesta Moção, ainda que 

saibam que existem declarações públicas do Provedor da Santa Casa que alegadamente dizem 

que o serviço de urgência se vai manter, apesar da campainha. Ainda assim, o que se pretende é 

que o hospital funcione e preste um serviço decente aos munícipes. -------------------------------------- 

 

Na sequência destas intervenções, o Sr. Presidente da Câmara esclarece que, não é correto dizer 

“…para compensar Serpa pela perda da SUB para Moura…” porque o Serviço de urgência Básico 

(SUB) foi aprovado no mesmo diploma para Castro Verde, para Serpa e para Moura, há mais de 

dez anos. Efetivamente, funciona em Castro Verde e em Moura e nunca funcionou em Serpa, por 

isso, nós não perdemos nada para lado nenhum. Aquilo que funciona é apelidado de SUA (Serviço 

de Urgência Avançada), que em tempos, poderá ter sido uma tipologia de urgência, mas já há 

muitos anos que não existe esta tipologia. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o eleito Duarte Lobo para dizer que a CDU sempre foi contra a passagem do 

Hospital da ULSBA para a Santa Casa e sempre se lutou para manter o hospital no Serviço 

Nacional de Saúde, inteiramente público e já se previa que estes critérios economicistas pudessem 

trazer cortes na saúde e evoluir para prejudicar as populações. -------------------------------------------- 

 

A eleita Isabel Sevinate interveio para clarificar que, em 2010 ou 2011, saiu uma alteração à 

regulação da rede de urgências que retirou Serpa da rede, ficando apenas a SUB de Moura e de 

Castro Verde e foi nessa altura que se avançou com a sigla da SUA, que antigamente era SAP. 

Entretanto, em 31 de dezembro de 2014, o Hospital de S.Paulo passou para a Misericórdia e nessa 

altura o único compromisso da parte da ULSBA foi assegurar o pagamento dos episódios de 

urgência, de acordo com o que foi protocolado, mas, o que atualmente existe, não faz parte da 

rede de urgência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não se registando mais intervenções, procedeu-se à sua votação, tendo a Moção apresentada 

pelos eleitos da CDU sido aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------- 

 

 

Declaração de voto do eleito da Coligação PSD/CDS 

O Sr. José Madeira disse que votou a favor porque a saúde é uma área primordial para a 

população, principalmente quando se está longe dos hospitais e por isso, torna-se necessário a 

continuidade do serviço de urgência. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguindo a ordem das inscrições, interveio o Sr. Noel Farinho para falar sobre a Escola Secundária 

de Serpa, porque entendem que a cada dia que passa, a preocupação e a possibilidade da escola 

não ser edificada nos próximos meses, ou no próximo ano é claramente maior e a visão dos eleitos 

do PS é que a Câmara está, de certa forma, a servir de força de bloqueio, de uma solução que é 

imediata. Diz que todos concordam que a necessidade de intervenção é urgente e estão solidários 

com a comunidade escolar, com os pais, professores, alunos, funcionários, etc, mas convém 

esclarecer aquilo que está em causa, que é uma resposta imediata, baseada em fundos 

comunitários e os acordos de parceria do 2020, os beneficiários são as autarquias. Estes acordos 
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têm permitido requalificar centenas de escolas em Portugal. A escola secundária de Serpa 

encontra-se inscrita no plano de desenvolvimento e coesão territorial da CIMBAL desde 2018, 

primeiro com uma quantia de 1.200.000,00€ e ultimamente, para que o projeto tenha outra 

dimensão, com uma quantia de 3.400.000,00€. 

Diz ainda que também convém esclarecer que o modelo desenhado há dois mandatos atrás, com 

o Governo PSD/CDS, é aceite por municípios de vários quadrantes e a pergunta que se coloca é   

porque motivo Serpa é diferente. Existe dinheiro comunitário, o País está fragilizado, o dinheiro 

não abunda, há formas de financiamento claras, expressas na lei e não se entende porque motivo 

Serpa é diferente. A comunidade educativa manifestou-se muito recentemente a favor da 

construção da escola e passou a ler um pequeno trecho, daquilo que foi a comunicação do 

Conselho Geral da Escola com o Presidente da Câmara: «Este é o momento de colocar o interesse 

do concelho de Serpa e da sua população, à frente das posições de principio politico. Este é o 

momento de atuar e criar todas as condições, removendo todos os constrangimentos para que a 

requalificação da escola se possa tornar uma realidade.» 

Diz que a bandada do PS subscreve na integra esta posição do Conselho Geral, a situação é 

demasiado emergente para estarmos a perder mais tempo e para, no limite, se correr o risco de 

perder esta oportunidade. Temos aqui um problema, em geral os munícipes e em particular a 

comunidade escolar, vão tornando cada vez mais claro, que estão contra a posição do município 

neste processo, acusam frequentemente a Câmara de alguma inércia, de bloqueio e de 

desresponsabilização, a Câmara coloca-se de fora e a mais recente demonstração são os cartazes 

que a Câmara colocou. Durante um processo negocial, a Câmara coloca cartazes a 

responsabilizar a outra parte, isto é particularmente destituído de ética.  

Volta a frisar que, cada vez são mais as vozes contra a posição do município de Serpa neste 

processo. Portanto, a necessidade é urgente, existem meios para, no imediato se intervir e edificar 

uma escola nova, mais pequena, mas uma escola nova e a Câmara precisa de passar de problema 

a solução, pois neste momento, é o problema. 

Aproveitando que a sessão decorre no Musibéria, diz que a obra teve o seu percurso, o Musibéria 

está feito, hoje estamos todos a usufruir e dizia um antecessor do atual Presidente da Câmara, 

quando o PS criticava as posições da Câmara em determinados investimentos que fazia, que tinha 

que fazer o saneamento básico e mais aquilo que estava na lei e depois gastava o dinheiro como 

entendia. Isto quer dizer que a politica, para além da expressão legal, tem uma dimensão que é 

escolha e por isso é que a Câmara de Serpa escolheu fazer o Musibéria, pois não há nenhuma 

competência que esteja na lei que determine que a Câmara tinha que fazer o Musibéria, foi uma 

escolha politica, mas nesta escolha politica estão, pelo menos, 5.500.000,0€0. 

Questiona porque motivo não se olha para o processo da escola secundária, como uma escolha. 

Diz que este problema em Serpa só existe porque o PCP tem uma estratégia diferente daquela 

que tinha há dois ou três anos, o PCP que fez um acordo parlamentar com o PS no mandato 

anterior, não tem atualmente esse acordo e o que quer fazer por estratégia politica própria, 

diferente da anterior, é trilhar um caminho sozinho e tudo faz para se desviar das soluções em 

conjunto com o PS, para ter capital de queixa.  

Diz que temos uma solução em mãos e não percebe porque se está a perder tempo. Diz que a 

questão financeira invocada pela Câmara é uma não questão e com hipótese de se negociar uma 

permuta com os terrenos, o investimento do município, inclusive, pode se aproximar de uma 

quantia muito pequena, ou até de zero e supondo que fosse a comparticipação toda, seriam 3% 
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do orçamento e como eventualmente seria a três anos, seria 1% do orçamento. Será que a Câmara 

não consegue prescindir de 1% do orçamento para se ter uma escola generalista, que a todos faz 

falta? 

Diz ainda que o Sr. Presidente da Câmara não tem apenas em mãos uma decisão politica, tem 

também um problema de consciência, pois é do nosso concelho, partilha dos nossos hábitos, 

frequentou aquela escola, admira o nosso património, subscreve o Cante como o nosso património 

maior, é um de nós e não terá nada na consciência que o mova a avançar com este processo? 

Para terminar, diz que o apelo da bancado do PS vai no sentido de fazer uma avaliação de 

consciência, não é apenas um apelo politico, é um apelo de consciência. Faça a escola, porque 

pode faze-la. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara que começou por dizer que, sobre este assunto, já muita 

coisa foi dita e presume que num futuro próximo e à medida que se aproximam as eleições, mais 

coisas sejam ditas ainda, porque é curioso que, este processo, quando falta um ano para as 

eleições, vem sempre ao de cima. Diz que este processo se resolve com uma escolha politica e o 

decisor que deve avançar, é quem tem responsabilidades sobre ela e quando se diz que temos  

aqui um problema, pois realmente temos, mas já há mais de dez anos e, entretanto, passaram dez 

orçamentos de Estado e quem tinha responsabilidade para resolver, não resolveu, que é o 

Ministério da Educação. 

Na negociação deste quadro comunitário, o Governo PSD trilhou caminho para a hipótese de 

solução que existe hoje, mas já foi o Governo PS que fez a tal Portaria, em que obriga os 

municípios a pagar metade da comparticipação nacional, por isso, não se coloque 

responsabilidades no PSD que são do PS e Serpa não quer ser diferente, quer ser igual a Moura 

e Beja e a tantos outros municípios que têm escolas em condições e quem as fez, foi quem tem 

responsabilidades sobre elas, que o Ministério da Educação.  

Diz ainda que o Governo de Sócrates teve esta obra inscrita e não a fez e agora querem que a 

responsabilidade seja única e exclusivamente de uma Câmara CDU e é mentira ao dizerem que 

esta é a única solução. Está agora a ser discutido o Orçamento de Estado do próximo ano e esta 

obra poderia ser inscrita, como esteve a obra do posto da GNR, por isso, não coloquem a pressão 

na Câmara, quando esta não é responsável pela realização da obra.  

Existem vários tipos de acordos, em várias áreas e no atual quadro comunitário em que os 

municípios não pagam comparticipação nacional, como por exemplo, no caso da remoção do 

amianto. Por isso, a Câmara não quer nenhum regime de exceção, quer sim é ser tratada da 

mesma forma que os outros municípios são e por esse motivo, defendemos os interesses dos 

munícipes do concelho de Serpa, ao insistir que deve ser o Ministério da Educação a pagar as 

obras na escola porque é essa a sua competência e para que as outras verbas fiquem no concelho 

de Serpa, para aquilo que compete à Câmara fazer.  

No que toca à educação, a Câmara vai muito além daquilo que são as suas competências, por 

exemplo, há escolas do 1.º ciclo no concelho de Serpa, que só funcionam porque utilizam as 

auxiliares de ação educativa da Câmara, que deveriam dar apenas apoio ao pré-escolar, mas 

também têm que ajudar no 1.º ciclo e é por isso que as escolas de A-do-Pinto e Vales Mortos 

continuam abertas.  

Diz ainda que este ano, desde o inicio da pandemia, desde março, que o município tem colaborado 

em muitas situações que não lhe dizem respeito e no inicio do atual ano letivo, estão a ser feitos 
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desdobramentos dos transportes escolares, estamos a pagar à Rodoviária mais carreiras, sem 

termos a certeza se iremos receber alguma coisa daquilo que está a ser investido. Aquilo que está 

a ser exigido que a Câmara pague, as obras da escola secundária, possivelmente tira-nos margem 

de manobra para dar os diversos apoios que a autarquia está a dar. 

Ao longo deste processo da escola secundária, a Câmara tem vindo a alterar a sua posição e tem 

vindo a dar mais margem de manobra ao Governo, sendo que a ultima hipótese que se coloca é 

a Câmara aceitar pagar aquilo que está na Portaria, ou seja os 7,5% de comparticipação, desde 

que, no mesmo protocolo fique definido que, posteriormente, devolve o dinheiro para se investir 

na educação. Numa reunião com a Diretora Geral, até já assumimos enquadrar também o projeto 

numa candidatura e só não podemos é pagar pelo Governo e isto não é ser diferente, isto é ser 

igual, pois também temos direito a uma escola, como outras autarquias tiveram e sem nada 

pagarem. 

Sobre o comentário que foi feito, sobre a Câmara ter colocado uns outdoors a responsabilizar a 

outra parte, pergunta o que está escrito naquele outdoor que seja fugir das responsabilidades da 

Câmara e empurrar responsabilidades para quem não as tem. No seu entender, considera que 

não está nada.  

Em relação à leitura que se fez da carta aberta do Conselho Geral da Escola Secundária, diz que, 

pensava que o Conselho Geral não fosse um órgão politico, que fizesse parte da escola para ser 

consultado em várias matérias e onde se tomam várias decisões sobre o futuro da escola, 

principalmente do ponto de vista pedagógico, mas não tomar posições politicas. Uma carta aberta 

faz-se, no seu entender, quando perguntamos várias vezes à mesma entidade e não se obtém 

resposta, então sim, faz-se depois uma carta aberta. O Conselho Geral, teve a coragem de fazer 

uma carta aberta, sem que tivesse pedido qualquer explicação ao Presidente da Câmara e fizeram 

essa carta aberta numa reunião em que a Vereadora do Pelouro da Educação não esteve presente 

e por uma questão de bom senso, esperavam pela próxima reunião e essas questões seriam 

colocadas à Vereadora ou então, dirigiam-se à Câmara Municipal e colocavam direta e 

objetivamente as duvidas que tinham. Contudo, o normal seria o Conselho Geral colocar as suas 

duvidas à Delegação Regional, que por sua vez, colocaria ao Ministério da Educação, que é quem 

tutela e tem a responsabilidade sobre estes assuntos e foi curioso que se tivessem dirigido à 

Câmara de uma forma como se a autarquia fosse responsável. 

No seu entender, considera que aquela posição poderá não ter tido objetivos políticos, mas tem 

subjacente uma posição politica, que do seu ponto de vista, não lhe agrada que professores 

tenham, pois o que ali está presente, é defender os fortes (o Governo) e atacar os fracos (a 

Câmara) e ainda por cima de uma forma injusta, pois o que seria justo era o Conselho dizer que 

vão exigir ao Ministério que faça a escola. Questionou se ao longo dos últimos dez anos, foi tomada 

alguma posição por parte do Conselho Geral ou se fizeram alguma carta aberta ao Ministério da 

Educação e obteve a informação de que mandatam o Agrupamento para fazer, mas não tem 

conhecimento de que alguma tenha sido feita.  

Do ponto de vista pessoal, não lhe agradou nada a posição do Conselho Geral e é muito injusta 

do ponto de vista institucional, por isso, a CDU e os eleitos da Câmara Municipal vão continuar a 

lutar, não pagar, lutar por aquilo a que têm direito e é essa a atitude que têm em relação à saúde, 

à segurança e a todas as outras áreas e irão continuar a lutar para que exista uma escola 

secundária em Serpa nas devidas condições. -------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o eleito Duarte Lobo que disse que se está a entrar num domínio da posição politica e 

foram tecidas pelo eleito Noel Farinho um conjunto de observações politicas, e de acusações ao 

Executivo e à CDU de que se estava a ter uma posição intransigente, por isso, pergunta qual é a 

posição politica do PS, porque até agora ainda não a conseguiu entender, se é a Câmara que tem 

que assumir essa responsabilidade ou é o Ministério? Quem é o dono da obra? Gostaria que o PS 

definisse isto, em vez de alinhar pela cartilha de que a culpa é da Câmara. ----------------------------- 

 

O Sr. João Santos começou por dizer que o ponto de vista do Sr. Presidente da Câmara é legitimo, 

mas simplesmente não concordam com ele e considera que não está certo. São argumentos 

facilmente rebatíveis, mas não vale a pena ir por esse caminho, porque os argumentos que agora 

apresentasse também seriam rebatíveis. Quando o Sr. Presidente diz que, quem deve tomar a 

decisão politica é quem tem responsabilidade politica, considera que, mesmo que o Sr. Presidente 

diga que não tem uma responsabilidade perante a lei de participar na construção da obra, mas 

não pode dizer que não tem responsabilidade politica perante a construção de uma escola, uma 

instituição tão importante, isso é complicado e difícil de se entender.  

Também não concorda quando o Sr. Presidente diz que a Câmara é o ponto fraco, na sua opinião, 

o ponto fraco são as crianças e jovens que têm que estudar todos os dias naquelas condições e a 

sua opção, que pode ser politicamente legitima, mas não está a tomar em conta, o supremo valor 

da população que, por causa de uma questão de competências e não estamos a falar de 

montantes exorbitantes, pode ficar com um problema destes em mãos, durante muitos mais anos.  

Esta era decisão que tinha que ser tomada num espaço relativamente curto, porque senão as 

verbas deixam de poder ser aplicadas. 

No entanto, o mais importante do que tudo isto, que são detalhes, o mais importante é que este é 

um momento histórico para Serpa e o Executivo da CDU irá ficar para sempre ligado a este 

momento, quer através da viabilização da escola ou através da não viabilização da construção da 

escola. Considera que os jovens e a população de Serpa não lhe vão perdoar, se a escola não for 

construída e faz um último apelo, para que esteja à altura do seu momento histórico, que é este 

que estamos a viver agora. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou também da palavra o Sr. António Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias, que 

começou por dizer que foi à procura nos arquivos de um assunto, que se pode enquadrar numa 

frase que uma vez foi dita por um assessor do Presidente Kennedy, de que nada é tão admirável 

em politica, quanto uma memória curta e isso espelha bem o posicionamento do PS ao longo do 

processo das obras da escola secundária.  

Recorda algo que aconteceu em junho de 2015, em Ourique, numa reunião do Conselho Diretivo 

da Associação Nacional de Municípios e das conclusões dessa reunião, saiu uma posição muito 

forte, que consta do site da ANMP. O Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel 

Machado, dizia que “havia organismos da administração central que, por ordem do Governo estão 

a procurar chantagear os municípios, para que as comparticipações nacionais de determinadas 

obras financiadas pelo Portugal 2020, que são responsabilidade do poder central, sejam pagas 

pelas autarquias. Essa responsabilidade que é decorrente de assumir a posição de dono de obra, 

tem que ser a administração central e não é transferível para o poder municipal” e concluía dizendo 

que, “se esta situação se mantivesse podia obrigar a própria Associação a apresentar uma queixa 

em Bruxelas por esta conduta do Estado Português”.  
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Nessa mesma reunião, em Ourique, o então Presidente da Câmara de Ourique, Pedro do Carmo, 

eleito pelo PS e na altura Presidente da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista, 

também interveio e em seguida passou uma gravação dessa referida intervenção, disponível na 

Internet e que se transcreve: 

«Esta questão é uma constante por todo o País, ou seja, o Presidente Manuel Machado 

não deu exemplos, mas podemos dar exemplos sérios na área da saúde, com a 

construção de novos centros de saúde ou com investimentos nas escolas secundárias. É 

impensável, que essa seja uma competência da administração e queiram empurrar de 

forma chantagiosa, para que sejam os municípios a assumir todos estes custos. Os 

municípios já fazem mais do aquilo que é sua obrigação, até muito mais do que aquilo que 

conseguem, mas sempre dando resposta, porque põem as pessoas em primeiro lugar, 

mas naturalmente que tudo isso tem limites e nós temos limites financeiros e limites para 

se conseguir executar todas essas obras.» ------------------------------------------------------------ 

 

Relembra ainda o Presidente da Junta de Freguesia de Pias que, nesta altura, em 2015 estávamos 

a quatro meses das eleições legislativas e o Governo ainda era do PSD/CDS e foi quando o 

processo se iniciou. Em forma de balanço, diz que, nestes cinco anos que se passaram, muita 

coisa mudou em Portugal, nomeadamente esta situação, quem na ANM criticava esta opção e 

ameaçava com queixas a Bruxelas, atualmente perdeu a voz e quem como Presidente da Câmara 

classificava esta opção como impensável, por “empurrar de forma chantagiosa competências da 

administração central para os municípios”, apresenta agora, enquanto deputado eleito pelo PS na 

Assembleia da República, como sendo uma parceria, o que é uma alteração completa, passando 

de uma chantagem, uma imposição, para um acordo, que não se pode considerar um acordo, pois 

quem representa os municípios tem a posição que tem e chamar a isto um acordo ou uma 

negociação, é fazer um grande favor. 

No entanto, há coisas que permanecem iguais, que é a responsabilidade de requalificação da 

escola secundária, continua e continuará a ser do Governo, pois se se consultar o site da DGAL, 

na resposta às questões das FAQ, em nenhuma delas se encontra informação de que, após a 

efetivação da descentralização de competências, quer as câmaras queiram ou não, a 

responsabilidade de uma obra que já está identificada e mapeada, passa a ser do município que 

a acolhe.  

Como já foi referido pelo Presidente da Câmara de Serpa, esta oportunidade existiu durante dez 

anos, de se incluir em Orçamento de Estado, basta tomar a decisão politica de inscrever a obra 

de requalificação da escola secundária de Serpa, como se inscrevem outras coisas, com ou sem 

possibilidade de serem financiadas.  

Termina, dizendo que não se pode pactuar com esta visão e memória curta que se quer criar e 

não se pode deixar que uma chantagem feita pelo Governo (e se em 2015 era chantagem, agora 

continua a ser), numa responsabilidade direta do município e por isso, a CDU continuará sempre 

no lado certo da luta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho para dizer que não compreende a intervenção do Sr. Presidente 

da Câmara, que dificilmente se pode relacionar com aquilo que disse e a expressão que usou, foi 

“é uma urgência”, mas agora passa a dizer que é uma emergência e o Presidente da Câmara 
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continua a fazer rendilha politica, despreocupado com o problema em si, sem pensar nos alunos 

que lhes chove em cima, tendo agora uma solução. 

Resumindo, a situação é emergente, existe uma resposta, há três milhões e quatrocentos mil euros 

cabimentados, cativos, para esta escola e o Sr. Presidente prefere ausentar-se do problema, 

falando de politica nacional, quando estamos aqui a falar num contexto de necessidades 

municipais. Podemos dar uma resposta local, uma tremenda ajuda às pessoas do concelho, é uma 

obra estruturante, durante 60 ou 70 anos, para as crianças do concelho de Serpa e por isso, não 

entende a posição da autarquia, existindo ainda a possibilidade de permutar um terreno, dotando 

a autarquia de um espaço verde ou um loteamento, ou qualquer outra coisa, que poderá melhorar 

aquela zona e fazer a requalificação daquela zona. 

Se há motivos para estarmos unidos e não se fazer politica, é numa situação como esta. Está 

estupefacto com esta posição do Presidente que, na sua opinião, está num marco histórico que 

vai definir, se fica na história como Presidente da Câmara com letras pequenas ou com letras 

grandes e por Serpa, desafia-o a ficar com letras grandes. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começa por dizer que é engraçado que, em relação à intervenção do 

Presidente da Junta de Pias, não tenha havido qualquer comentário por parte do PS e chuta-se 

para o canto e estamos aqui a fazer politica nacional, mas que saiba, as escolas secundárias, e 

parte considerável do ensino, são responsabilidade da politica nacional, aliás, é um direito que 

está consagrado na constituição, a universalidade do ensino e há responsabilidade do Governo. 

Não percebe como é que o eleito Noel Farinho pode dizer que não se pode apontar a 

responsabilidade para os outros, mas pode-se quando a responsabilidade é dos outros e neste 

caso é do Ministério da Educação.  

Diz que, enquanto Presidente de Câmara não está aqui para ser lembrado individualmente, faz 

parte de um coletivo, logicamente que tem as suas responsabilidades enquanto Presidente e não 

pensa em ter letras grandes ou pequenas em lado nenhum, o que pensa é em lutar pelos direitos 

que as pessoas do concelho de Serpa têm, tal como têm nos concelhos ao lado e isso irá nortear 

sempre a sua atuação individual, mas sempre envolvida num projeto coletivo. 

Diz ainda que a Câmara tem responsabilidade politica e tem agido perante essa responsabilidade, 

que é exigir a quem tem obrigação de fazer, que faça. Isso não é fugir à responsabilidade politica. 

Quando o eleito Noel Farinho diz que Câmaras de vários quadrantes aceitaram estes acordos, é 

verdade, mas também deveria ter dito que houve CIM’s que nem aceitaram ser zona de passagem 

das verbas, por exemplo, a CIM do Alentejo Litoral, em que, por unanimidade, não aceitaram 

receber estas verbas, porque a responsabilidade é do Governo.  

Espera que haja boa vontade do Governo, em propor um acordo à Câmara de Serpa, em que a 

Câmara assume pagar os 7,5% e que esse dinheiro nos seja devolvido, até assumirmos o 

compromisso desse dinheiro ser totalmente investido em educação. Por isso, vamos continuar a 

tentar que se aproveite esta oportunidade e continuamos disponíveis e muito dificilmente, se não 

houver uma decisão até final do ano, o processo ficará mais difícil de se concretizar, a não ser que 

haja um alargamento do prazo de execução física e financeira deste quadro comunitário e a 

Câmara continuará disponível até que seja possível concretizar-se esse projeto em tempo útil, 

porque, sendo promotor da obra, corre-se vários riscos, inclusive o de não execução da obra 

dentro do prazo e ter que se devolver verbas, a necessidade de acomodar em orçamento este 

investimento, vai criar problemas de tesouraria, há um investimento do município no vencimento 



 

                                                          Ata n.º 4 – 30/09 

 
 
2020 

 

 17 

dos técnicos que vão acompanhar este processo, que rondará os cem mil euros e a Câmara não 

está a exigir que seja ressarcido destas verbas dos funcionários, por isso é necessário perceber 

que não estamos a ser intransigentes, estamos a colaborar. 

Em relação ao terreno, diz que a Câmara continua disponível para comprar, (o que não deixa de 

ser caricato, pois compramos um terreno que foi doado pela Câmara), uma parte do terreno que 

sobrar, mas nas condições que foi inicialmente previsto, quando se falou que a intervenção seria 

na ordem de um milhão de euros e o terreno estava avaliado no valor aproximado da 

comparticipação, dos 7,5%, entre os 70.000€ e os 90.000€, a Câmara disponibilizou-se para 

comprar o terreno, que poderia servir para a instalação de um futuro serviço público. No entanto, 

os valores alteraram-se, pois agora o valor dos 7.5% poderia rondar os quase 400.000€ e o terreno 

era o mesmo. 

A CIM concordou com a transferência do dinheiro para a construção da escola. 

A Câmara concordou em dar o nome para a candidatura, sendo o dono da obra.  

A Câmara concordou em ficar com uma parte do terreno para compensar a comparticipação. 

A Câmara manifestou disponibilidade em celebrar um acordo, para pagar os 7,5% antes e depois 

ser ressarcida.  

E parece que tudo isto, é nada. Mas a Câmara entende que é muito e se os vários Governos 

tivessem a mesma postura com a Câmara em vários processos, estaríamos muito mais bem 

servidos, naquilo que são os serviços públicos. ------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio o Sr. José Madeira para abordar também o assunto da escola secundária, 

nomeadamente sobre a intervenção do Sr. Presidente da Câmara em relação ao Conselho Geral. 

Relativamente à reunião desse Conselho Geral, do qual também faz parte como entidade externa, 

houve uma posição que não tem a ver com uma questão verdadeiramente politica, trata-se de uma 

questão da comunidade escolar, tem a ver com o interesse dos alunos, dos professores, de toda 

uma comunidade escolar, que deve estar acima da politica. O que foi dito pelo Conselho Geral, é 

que se trata de uma oportunidade e o Conselho não está nem do lado do Ministério, nem do lado 

da Câmara, nem está a atacar o Ministério, nem a Câmara, num ato de desespero, perante uma 

oportunidade única neste quadro comunitário que está a terminar, poder ir buscar verbas para as 

obras da escola, que além dos benefícios diretos, envolve muitos indiretos, não permitiria que a 

escola fosse num futuro breve encerrada, porque isso obrigaria os estudantes a deslocar-se para 

outros concelhos, para além da deslocação de professores, a extinção de postos de trabalho. A 

escola já debateu com o Ministério e com posições públicas, já fez pressão sobre o Ministério, o 

Conselho Geral por várias vezes, convidou deputados de todos os partidos a fazerem uma visita 

à escola e a pouco e pouco, o Ministério foi-se apercebendo que não poderia ser uma 

requalificação, tinha que ser uma obra de raiz e foi nesse sentido que o Conselho Geral se 

pronunciou, para se tentar aproveitar a possibilidade de construção de uma nova escola. 

O Conselho Geral não é um órgão politico, está apenas a defender a comunidade escolar.  

 

Apresenta ainda uma recomendação sobre a escola secundária, que passou a ler: 

«A construção da nova escola secundária de Serpa poderá vir a ser uma realidade, se for 

aproveitada a última oportunidade de verbas comunitárias deste quadro de apoio, 

2014/2020, sendo que, para isso, o município de Serpa e o seu Presidente, devem assumir 

esta responsabilidade e ultrapassar as divergências quanto à repartição das verbas 
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mencionadas de 7,5% para o Ministério e 7,5% para o Município de Serpa, cerca de 

418.000€ segundo as informações de que dispõe.  

Como eleito e cidadão, não entendo a posição intransigente da Câmara e do seu 

Presidente, exigindo que seja o Ministério da Educação a suportar a verba total dos cerca 

de 840.000€ da comparticipação nacional. Para além de um investimento prioritário e 

indispensável para qualquer município do País e conhecendo o Orçamento anual desta 

Câmara, cerca de 25.000.000€, custa a acreditar que não seja possível enquadrar e 

inscrever a verba para este investimento.  

Além disso, o conjunto de benefícios diretos e indiretos desta infraestrutura para o 

concelho, desde a possibilidade de os alunos continuarem os seus estudos até ao 12.º 

ano sem deslocação para outros concelhos, à fixação de professores e auxiliares, serão 

certamente mais importantes e estão acima de quaisquer custos suportáveis pela Câmara 

Municipal ou questões politicas. Outra contrapartida para o Município será a cedência de 

parte do terreno da escola secundária, já que o novo edifício não vai ocupar a área total e 

é mais uma razão para que o Sr. Presidente da Câmara analise todas as vantagens deste 

investimento que é uma exigência, não da classe politica, mas de toda a comunidade 

escolar e com certeza da população. 

Assim, vimos por este meio recomendar que o Sr. Presidente da Câmara efetue todas as 

diligências em conjunto com o Ministério da Educação e Direção da Escola para que este 

investimento seja uma realidade.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

Apresentou ainda, para conhecimento, um projeto de resolução do PSD, que recomenda ao 

Governo que promova, com urgência, a requalificação da Escola Secundária de Serpa, que a 

seguir se transcreve: 
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Na sequência desta última intervenção, o Sr. Presidente da Câmara lembrou que tinha dito que a 

cata aberta do Conselho Geral não teria objetivos políticos, mas tinha subjacente uma posição 

politica, o que é diferente de dizer que é um órgão politico. Tinha subjacente uma posição politica, 

porque estava a colocar a pressão na Câmara e não exigia a quem deve exigir, que resolvesse o 

problema, que é o Ministério e depois há ainda a questão do tratamento diferenciado que fazem à 

Câmara e ao Ministério, pois não tem conhecimento de nenhuma carta aberta do Conselho Geral 

para o Ministério. 
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Em relação aos projetos que são apresentados na Assembleia da República pelos grupos 

parlamentares, diz que o PCP e o Bloco de Esquerda também apresentaram e entretanto, estava 

agendada a discussão em Comissão de Educação, entretanto o CDS pediu adiamento, porque 

também ia apresentar um projeto e o PSD disse que também ia apresentar outro projeto, mas 

estes sucessivos adiamentos também irão atrasar o processo, porque das propostas dos grupos 

parlamentares, pode surgir uma solução para a resolução do problema. --------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra o Sr. Francisco Mira para, na sequência da intervenção do eleito João 

Santos, apresentar uma questão, à qual diz não ser necessário responder: «O Ministério da 

Educação tem tido em conta o real valor da população escolar de Serpa?» ----------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho para dizer que a posição do Presidente da Câmara hoje não foi 

completamente clara. Remeteu a resposta de uma urgência para situações a prever pelo 

orçamento geral do Estado, quando esta emergência tem uma resposta imediata e não lhe parece 

que isto seja defender os reais interesses da população, nomeadamente, dos alunos, dos 

professores, dos funcionários, da comunidade escolar em geral. 

Os munícipes de Serpa não têm tempo, é uma emergência, existe uma resposta, diz ao Presidente 

que não hesite, que avance, pois, o tempo é de fazer, mas não é politica, é tempo de fazer uma 

escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que em relação a esse apelo de que é tempo de fazer, diz que 

a Câmara vai de facto fazer… vai fazer o campo de jogos em Vales Mortos, um parque infantil na 

escola de Vales Mortos, colocar sombreamento em todos os parques infantis que existem nas 

escolas que são da responsabilidade da autarquia, criar dois campos de jogos no centro escolar, 

um parque de ginástica em Pias e em Vila Nova de S.Bento, colocar janelas novas no pré escolar 

e 1.º ciclo em Vila Nova e Vila Verde de Ficalho, e isso tudo será feito porque é competência da 

autarquia. 

Ainda em relação ao Conselho Geral diz que fica muito triste  que os professores da escola ou o 

Conselho Geral admita que nós podemos perder a escola secundária e que em desespero fizeram 

aquela carta aberta, mas é engraçado que em desespero só se lembram da Câmara e não se 

lembram de quem tem responsabilidade e depois que se admita que não há escola secundária em 

Serpa, mas considera que se tem que lutar para que haja, porque temos direito a ela e uma escola 

como deve ser. Se tivermos a postura de admitir que até podemos nem ter escola secundária no 

futuro, com certeza que a iremos perder, como já perdemos muitas coias porque não lutamos por 

elas, por isso, é tempo de fazer aquilo que nos compete e lutar por aquilo que compete aos outros.  

 

Interveio em seguida o eleito João Santos para falar sobre a Comissão de Utentes da Saúde e 

Outros Serviço Públicos do concelho de Serpa, referindo que ultimamente tem havido atividade 

dessa mesma Comissão, com algumas atividades de rua e como um dos representantes da 

Assembleia Municipal pelo PS, não foi contactado por essa Comissão, nem para a reunião com a 

Administração do Hospital de S.Paulo, de que a eleita Ana Camilo referiu ter participado, enquanto 

representante da Assembleia Municipal pela CDU.  

Gostaria de saber quais as razões de isto acontecer, de não ter sido contactado pela Comissão 

de Utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia Municipal diz que, no email que recebeu da Comissão de Utentes, 

consta o nome do eleito João Santos, de todas as pessoas que fazem parte da Comissão e a 

quem foi enviado o convite, mas poderá verificar-se se o email está correto. --------------------------- 

 

A eleita Ana Camilo disse que, de acordo com a informação que obteve, também foi enviado email 

para o eleito João Santos, para o endereço que consta da base de dados e se por acaso foi 

alterado, deverá ser feita essa atualização junto da Comissão. --------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. João Santos para confirmar que não recebeu qualquer email da Comissão 

de Utentes e não tendo havido resposta da sua parte, pensa que poderia a Comissão ter previsto 

a possibilidade de existir algum erro no endereço de email e não seria complicado contactar quem 

tem o seu email atualizado, nomeadamente o serviço que envia as convocatórias e os documentos 

para as sessões da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que também foi convocado para a reunião de 13 

de agosto, que depois deu desenvolvimento a várias ações e após verificação do assunto, disse 

que o email para o eleito João Santos e para todos os outros elementos da Comissão foi enviado 

às 17h34, confirmando-se que o endereço do Sr. João Santos estava correto e quanto aos 

restantes, ficou de se verificar com os respetivos serviços, para confirmação dos endereços de 

email. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) para perguntar para quando está prevista a abertura do Mercado Municipal de Serpa, 

tendo o Sr. Presidente respondido que a obra ainda não está entregue à Câmara, existem alguns 

defeitos que a Câmara está a tratar do processo de reclamação e falta ainda uma parte, extra 

obra, que são as unidades de ar condicionado, tendo já sido adjudicado o fornecimento e 

montagem a uma empresa de Serpa e está em curso o processo para atribuição dos espaços às 

pessoas que estavam anteriormente no mercado e será aberto concurso para os espaços 

sobrantes. Solucionadas estas questões, proceder-se-á à sua abertura, o mais rapidamente 

possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito José Madeira abordou ainda o assunto da Zona Industrial de Serpa, referindo que já está 

em curso a terceira fase, mas existem lotes da primeira fase que ainda não têm a respetiva 

construção, questionando o facto de já terem sido atribuindos e qual o motivo de não ter sido 

efetuada a construção, passados vários anos, pois considera que não faz sentido não serem 

cumpridos os requisitos que estiveram na origem da atribuição, nomeadamente o prazo de 

execução das obras.  

Solicita que seja dado conhecimento por email, a todos os eleitos, dos lotes que já foram 

atribuídos, com indicação da data de atribuição e da respetiva escritura. -------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que faz sentido fazer uma nova fase da zona industrial, porque 

é especifica, setorial, é uma zona agroalimentar e não vai ter apenas industrias, vai ter também o 



 

                                                          Ata n.º 4 – 30/09 

 
 
2020 

 

 24 

Centro Tecnológico Agroalimentar, projetos que fazem parte de uma estratégia maior que é o 

desenvolvimento do setor agroalimentar no Alentejo, e são projetos que foram financiados. 

Em relação à 1.ª e 2.ª fase, os lotes que foram atribuídos há mais de 20 anos, houve situações 

que não ficaram devidamente salvaguardadas e não foram atingidos todos os objetivos pelo qual 

o investimento foi feito pelo município, para que fossem implantadas várias unidades fabris, que 

potenciassem postos de trabalho. Ao longo dos anos, foram atribuídos os lotes de várias formas 

e com o passar do tempo, começaram a ser feitas mais exigências à medida que se atribuíam 

novos lotes, mas houve alguns que ficaram na posse das pessoas que eram proprietárias dos 

terrenos e nesses lotes a Câmara não pode exigir que se faça alguma coisa, porque o terreno 

sempre foi deles e foram enquadrados dentro da zona industrial.  

Nos últimos tempos, tem havido uma maior pressão por parte do município, para tentar recuperar 

alguns dos lotes que não estão a ser construídos e alguns já reverteram para a Câmara, depois 

de ultrapassado largamente os prazos para construção.  

Recentemente foi analisado na Câmara uma proposta de alteração ao regulamento de atribuição 

dos lotes de terreno na zona industrial e zonas de atividades económicas e esperemos que no 

futuro, com esta atitude mais impositiva da Câmara, se consigam melhores resultados. ------------- 

 

Seguiu-se a eleita Manuela Valente, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento 

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

 

Moção 

Repor as freguesias extintas – um imperativo democrático 
O processo de agregação/extinção de 1168 freguesias, no âmbito da chamada Reorganização 

Administrativa do Território, imposto pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, em execução da Lei n.º 

22/2012, de 30 de maio, da maioria PSD e CDS, mereceu generalizada contestação e oposição das 

populações e da esmagadora maioria dos órgãos autárquicos.  

 

Ao contrário do propagandeado, a extinção de freguesias, na generalidade, não trouxe ganhos financeiros 

nem contribuiu para o reforço da coesão territorial, antes acentuou as assimetrias regionais já existentes. 

Ao encerramento de inúmeros serviços públicos pelo país, a extinção de freguesias, veio ainda esvaziar e 

agravar mais a vida em muitas localidades, em particular nas zonas rurais e de interior, onde a freguesia 

era a entidade que restava, deixando as populações ao abandono.  

 

Perdeu-se a proximidade dos eleitos com as populações, com a redução de cerca de 20 mil eleitos de 

freguesia; dificultou-se a capacidade de intervenção na resolução de problemas; perdeu-se a identidade de 

cada freguesia e reduziu-se a capacidade de reivindicação das populações e dos seus órgãos autárquicos. 

 

Na legislatura 2013/2017, foram apresentadas iniciativas legislativas na Assembleia da República, com o 

objetivo de repor, as freguesias extintas, de acordo com a vontade das populações e dos órgãos 

autárquicos, e com eleições em 2017. Estas iniciativas foram rejeitadas com o voto do PS, PSD e CDS. O 

PS, numa fuga para a frente avançou com uma Resolução recomendando ao governo a avaliação do 

processo para posterior decisão. 

De então para cá as populações de norte a sul do país continuam a reivindicar a reposição das freguesias 

extintas contra a sua vontade.  
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Os últimos Congressos da ANAFRE realizados em 2018 e 2020 colocaram como exigência a reposição 

das freguesias extintas contra a sua vontade.  

Desde 2018 que o Governo PS anunciou ir apresentar uma lei de criação de freguesias, 

que permitiria corrigir os erros criados pela extinção de freguesias imposta pelo governo PSD/CDS. 

 

O PCP já voltou a apresentar, em dezembro de 2019, novo projeto de lei de reposição de freguesias, que 

aguarda agendamento. 

A reposição de freguesias exige uma lei simples e objetiva, que respeite a vontade das populações. 

A reposição das freguesias extintas, com eleições em 2021, é um ato de inteira justiça, é uma exigência 

democrática. 

Assim, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de setembro de 2020, delibera: 

1 – Reclamar do Governo e da Assembleia da República, as medidas legislativas necessárias para 

reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações e dos respetivos órgãos 

autárquicos; 

 

2 – Reclamar que todo o processo esteja concluído de forma a assegurar as eleições no ato 

eleitoral de 2021. 

Enviar esta moção para: Primeiro-ministro, Grupos Parlamentares da Assembleia da República, ANAFRE, 

ANMP e Comunicação Social 

 

A pedido dos eleitos do Partido Socialista, seguiu-se um intervalo de cinco minutos, para 

apreciação do teor da moção apresentada.  

Retomada a sessão, não se registando intervenções, foi colocada a votação, a Moção 

apresentada pelos eleitos da CDU, que foi aprovada pela maioria dos presentes, com 15 

(quinze) votos a favor da CDU, 1 (um) voto a favor do PS e 8 (oito) abstenções do PS.  

 

Declaração de voto do Partido Socialista 

O Sr. Manuel Baiôa começou por dizer que este assunto já tem sido aqui debatido e a posição dos 

eleitos do PS é que defendem que devem ser repostas as freguesias onde, de facto, se separaram 

localidades, no nosso concelho foi a situação de Vale de Vargo e Vila Nova de S.Bento e merecem 

cada uma delas ter a sua freguesia, mas em relação a outras freguesias têm algumas dúvidas e 

pensam que devem ser ouvidas as populações, porque nalgumas Uniões pode a população não 

sentir necessidade de voltar a separar as freguesias. O processo deverá ser analisado, caso a 

caso, e se nalguns casos são claramente a favor da reposição das freguesias, noutras situações, 

o assunto deve ser ponderado caso a caso.» --------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Madeira que, em relação a este assunto, embora não estivesse presente na 

sala no momento da votação, dizer que o seu sentido de voto também seria pela abstenção, pelas 

razões já apontadas pelo eleito Manuel Baiôa, pois poderá haver casos em que faça sentido a 

reposição de freguesias rurais e no caso de muitas freguesias urbanos poderá não fazer sentido 

separá-las de novo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O eleito Manuel Baiôa apresentou em seguida uma Moção, em nome da bancada do P, cujo teor 

é o seguinte:  

 

Moção  
 

«Face à situação de pandemia que está a assolar os profissionais de saúde dos serviços do 

Hospital José Joaquim Fernandes, de Beja, os eleitos da Assembleia Municipal de Serpa 

manifestam a todos a sua solidariedade perante as circunstâncias de flagelo com que se debatem 

e agradecem toda a dedicação que demonstram e o sentido de dever com que desempenham as 

respetivas atividades profissionais, muitas vezes, realizadas em contextos dificílimos de trabalho. 

Desejam a todos uma rápida recuperação, bem como a saúde de todos os seus familiares. 

 

A Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de setembro de 2020, aprovou, por unanimidade, 

esta moção apresentada pelos eleitos do PS e deliberou enviar a mesma ao Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, para dela dar conhecimento a todos 

os profissionais.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não se tendo registado intervenções sobre o assunto, a Moção apresentada pelo PS, foi 

aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra a eleita Maria José Borralho para dizer que gostava que fosse esclarecido 

o sentido de voto da bancada do PS relativamente à abstenção na moção sobre a reposição das 

freguesias, uma vez que aquilo que alegaram na declaração de voto, não contradiz em nada o 

conteúdo da moção da CDU. A reposição das freguesias poderá ser feita, ouvindo as populações 

e está a ser pedido ao Governo que apresse o processo, antes que termine esta legislatura.  

  

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Sr. José Maria Morgado Gomes que começou por louvar o trabalho dos Senhores 

Vereadores Carlos Alves e Francisco Godinho durante a pior fase da pandemia, que estiveram 

sempre no terreno, em contacto com a população e prestando o seu apoio.  

Diz ainda que numa reunião da Câmara obteve a informação que, no final de setembro, seria 

efetuada a limpeza da barragem de Vales Mortos e hoje dia 30 de setembro, ainda não se iniciou 

essa limpeza, situação que tem vindo a ser adiada desde julho do ano passado, altura em que se 

esvaziou a barragem. Uma barragem com quatro hectares e uma profundidade de 20 metros 

continua desativada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que as datas que tem apontado para a limpeza da 

barragem, tem a ver com a informação que obtém e por isso disse que se iria começar a limpeza 

da linha de água, a partir da estação de tratamento de Vales Mortos, em setembro, porque no dia 

7 de setembro o processo estava no serviço de Aprovisionamento, pronto para encerrar o 
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procedimento concursal (consulta prévia). No entanto, o procedimento não se concluiu, porque os 

dados de algumas empresas não estavam corretos e por isso o processo não se despachou 

atempadamente. A Câmara assume o atraso na execução desta limpeza, assume essa 

responsabilidade e estamos a tentar, o mais rápido possível, fazer essa limpeza. --------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Alberto Matos que começou por saudar a Assembleia Municipal pelo retomar das 

sessões presenciais, em tempos de pandemia, mas é algo importante do ponto de vista da 

democracia. Saúda ainda a posição tomada nesta sessão sobre o assunto da urgência do Hospital 

de S.Paulo e recorda um Encontro que decorreu na Escola Superior de Saúde em Beja, em 2008, 

promovido pelo Bloco de Esquerda e que teve como convidado o saudoso Dr. Rui Sousa Santos, 

o Dr. Loff Barreto, Mário Durval e Dr.ª Conceição Margalha que, na altura fez uma declaração 

muito concreta sobre as SUB’s que, como já foi aqui dito, era Odemira, Castro Verde, Serpa e 

Moura e cada SUB teria dois médicos e dois enfermeiros e pessoal auxiliar. Aquilo que se veio a 

verificar na margem esquerda, foi que ficou um médico e um enfermeiro e pessoal auxiliar em 

Moura e em Serpa e percebeu-se que isso não era uma SUB e depois em 2011 veio a chamar-se 

SUA em Serpa, mas Moura também não tem uma verdadeira SUB, pois só tem um médico, um 

enfermeiro e pessoal auxiliar e administrativo correspondente.  

Sabe que o deputado do PCP já chamou à Comissão a ULSBA e a ARS e o Bloco de Esquerda 

além de subscrever esse pedido, solicitou também que fosse chamada à Comissão a Santa Casa 

da Misericórdia de Serpa e o Ministério da Saúde, porque quem gere diretamente as urgências, 

bem ou mal, é a Santa Casa da Misericórdia e o Ministério da Saúde, porque em 2016 houve 

várias propostas, entre elas do PCP e do Bloco de Esquerda, para reverter aquelas entregas às 

Misericórdias de vários hospitais e foram chumbadas pelo PS e pela direita na altura, mas com a 

promessa do Governo que seriam analisadas, caso a caso. 

Quanto ao caso de Serpa, considera que é necessário fazer uma avaliação e reverter o processo, 

pois deve ser gerido pelo serviço nacional de saúde. A Misericórdia tem muito trabalho a fazer e 

muito útil como IPSS, mas nesta área da saúde já se provou que não é competente e nem os 

protocolos são cumpridos de ambas as partes e não se pode permitir que um serviço público como 

este possa um dia fechar e, sendo serviço público, temos ainda mais meios para pressionar o 

Governo desse ponto de vista. 

Diz ainda que não tem qualquer duvida sobre as competências em relação às escolas secundárias 

e saúda a disponibilidade e o avanço que a Câmara fez, desde a CIM até à atualidade e a melhor 

forma de responsabilizar quem anda a não assumir as responsabilidades, é mesmo a Câmara 

“chegar-se à frente” e saúda a Câmara por ter assumido a possibilidade de comparticipação dos 

7,5% devendo posteriormente ser ressarcida e quem ainda não avançou é que tem que ser 

responsabilizado por isso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

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

e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 4/2020 

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 4/2020, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

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

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

 

Interveio o eleito Daniel Veiga para referir que, na última sessão da Assembleia Municipal, tinha 

colocado uma questão relacionada com as armadilhas para os pombos e verifica agora pelos 

dados do relatório, que continua a zero, mas que, segundo informação da Câmara prestada a 

todos os eleitos por email, estariam a pensar adjudicar a uma empresa esses serviços de captura 

dos pombos. Gostaria de saber se esse processo já está em andamento, pois de facto tem-se 

tornado uma grande praga em certas zonas da cidade. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, de facto a atual tipologia de armadilhas não tem funcionado 

muito bem e já se avançou para o processo de contratação de uma empresa que trabalha com 

falcões e para experimentar outros tipos de solução, para além das armadilhas que já tínhamos.  

 

 

3.2. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

Na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 22 do corrente mês de setembro, de acordo 

com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal, a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, 

de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções 

do PS e Coligação PSD/CDS, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimento da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, em reunião ordinária 

realizada no dia 22 do corrente mês de setembro, cujo teor se transcreve: 

 

«Através de informação datada de 14 de setembro, o Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, «por mensagem de correio 

eletrónico de 11 de dezembro de 2018, veio a sociedade “Goldalqueva, Lda.”, solicitar “uma 

declaração de reconhecimento municipal, para o projeto em apreço, justificado pelo investimento 

no concelho (cerca de 45 milhões de euros), na criação de postos de trabalho (4 a 6 postos) na 

aposta nas energias renováveis e num concelho 100% renovável 8ª produção expectável de 93.0 

GWh representa mais do dobro do consumo energético do concelho de Serpa)”. 

O pedido foi devidamente informado e apreciado na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 

26 de dezembro de 2018, nos seguintes termos: 

“A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por 

GoldAlqueva, na qualidade de empresa promotora do projeto fotovoltaico no concelho de 

Serpa, denominado de Parque Solar de Ínsua, declaração de reconhecimento de interesse 

municipal. 

O projeto desenvolve-se no prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 2 da secção B 

da freguesia de Pias, com 324,4625 hectares, em área classificada no Plano Diretor Municipal 

de Serpa como “espaços agrossilvopastoris”, 

O pedido decorre da necessidade de justificar perante a Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo (DRAP), o arranque de olival intensivo, com menos de 3 anos, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º120/86 de 28 de maio, art. º2, que refere que as autorizações de arranque 

ou de corte serão concedidas no caso de se verificarem condições específicas, nomeadamente, 

alínea J) “Quando o arranque seja efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, 

a vias de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e 

local, bem como as obras de defesa do património cultural, e como tal reconhecidos pelos 

ministérios competentes” 

A fundamentação apresentada pela GoldAlqueva, incide sobre o “ investimento de cerca de 45 

milhões de euros, criação de postos de trabalho (4 a 6), na aposta nas energias renováveis e 

num concelho 100% renovável (a produção expectável de 93,0 GWh representa mais do dobro 

do consumo energético do concelho de Serpa.” 

Em conformidade, foi deliberado “por unanimidade, reconhecer de interesse público municipal, a 

instalação de um parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua - Pias), e de acordo com o art.º 

22.º do Plano Diretor Municipal de Serpa, a instalação pretendida, fica condicionada ao 

desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características locais, por 

forma a minimizar o impacto paisagístico que estas instalações promovem”. 

 

Entretanto, em reunião com o Sr. Vereador Carlos Alves, a Requerente demonstrou “novamente 

interesse que o pedido de declaração de interesse público, seja aprovado pela Assembleia 

Municipal”. 
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Enquadramento Legal: 

Na presente situação, pretende a Requerente o reconhecimento do Interesse Municipal do projeto 

fotovoltaico denominado "Parque Solar de Insua", para efeitos de autorização ao arranque de 

olival. 

De acordo com a legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio), o arranque pode 

ser autorizado "quando seja efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias 

de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e local (...), e 

como tal reconhecidos pelos ministérios competentes". 

Ora, da leitura da legislação indicada, não resulta a necessidade de qualquer pronuncia do 

Município (seja pela CM, seja pela AM). 

Noutras circunstâncias e consoante os fins, o legislador optou por indicar expressamente a 

entidade com competência para se pronunciar. 

De facto, consoante a destinação, assim poderá a competência para o reconhecimento do 

interesse municipal recair sobre a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal. 

A titulo exemplificativo, o reconhecimento do "superior interesse económico e social", para efeitos 

de isenção de IMT, é da Câmara Municipal. 

No entanto, também é do nosso conhecimento que, embora tal nem sempre resulte da Lei, existem 

situações (por exemplo, a realização de ações de relevante interesse público em área de REN), 

nas quais as entidades administrativas que apreciam os pedidos exigem a apresentação de 

declarações das Câmaras Municipais e/ou Assembleias Municipais, reconhecendo o referido 

interesse público. 

Na presente situação, não tenho qualquer informação, além do requerimento inicial, que justifique 

a pronuncia da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, sobre a matéria. 

Ainda se dirá, que o reconhecimento do interesse municipal de uma determinada ação, pela 

Assembleia Municipal, se reveste, na maior parte das vezes, de natureza meramente simbólica, 

servindo de auxilio, ao Requerente, na defesa do seu projeto perante outras entidades. 

Isto Posto: 

Conforme refere com propriedade o Dr. Jorge Fonseca (in 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html) “o 

conceito de interesse público municipal é um conceito elástico, de natureza abstrata e 

indeterminada, que permite o abarcamento de múltiplas situações; trata-se de um conceito 

evolutivo e transitivo, dependente dos costumes e das próprias transformações económicas e 

sociais, não sendo possível uma determinação do seu conteúdo válida para todos os tempos e 

para todos os municípios.  

Pode, assim, afirmar-se sem margem para erro que o interesse municipal é todo e qualquer 

interesse que seja relevante para o município, e por consequência para os respetivos munícipes, 

por representar um interesse consensualmente aceite por estes. Daí que seja hoje pacífico o 

entendimento de que o intervencionismo público municipal não implica a execução direta de todo 

e qualquer interesse público/social, mas apenas aquele que represente, de forma inequívoca, um 

interesse próprio, comum e específico da população do respetivo município. O interesse do 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html
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Município representa o interesse consensualmente aceite dos munícipes e cidadãos delegado 

democraticamente nos seus representantes”. 

Ora, não subsistem quaisquer dúvidas quando ao manifesto e relevante interesse público 

municipal do projeto proposto, por contribuir significativamente para a redução de CO2, além de 

representar um investimento muito significativo no concelho de Serpa e promover a criação de 

emprego, pelo que, concluindo, embora não encontre fundamento que determine a pronuncia da 

Câmara Municipal, ou da Assembleia Municipal, sobre a matéria, nada impede, perante o pedido 

apresentado, que uma ou ambas as entidades, se pronunciem, considerando a fundamentação já 

apreciada na citada reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 1 de dezembro de 2018. 

Caso o pedido mereça deliberação favorável da Câmara Municipal, deverá ser remetido para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal para deliberação.» 

 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal, o reconhecimento de interesse público municipal, da instalação de um 

parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua), em Pias.» ----------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Daniel Veiga disse que será um investimento importante para o concelho 

de Serpa, embora tenha pouca informação sobre a existência de estudos sobre o assunto, pelo 

que, questiona sobre a possibilidade de se ter mais informação sobre este projeto. 

 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que consta da informação um resumo do que é o 

investimento, com os respetivos valores, a capacidade de produção e antes de chegar à Câmara 

Municipal, o processo passou por várias entidades que o foram aprovando e o nosso PDM permite 
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que este investimento seja feito e a produção de energia limpa é uma aposta que qualquer território 

deve fazer e ao emitir parecer favorável estamos a dar o nosso contributo para essa produção de 

energia limpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o 

interesse público municipal, na instalação de um parque solar fotovoltaico, em Pias (Parque 

Solar da Ínsua). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.4. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona 

Sul, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, em reunião 

ordinária realizada no dia 22 do corrente mês de setembro, cujo teor se transcreve: 

 

«Através de informação datada de 15 de setembro, a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que se verifica a necessidade de proceder a 

correção de área no prédio urbano, Lote F, da Zona Sul, em Serpa, a pedido do proprietário, pelo 

que prestam a seguinte informação, que se transcreve: 

 

«1-Retificação de área de lote de terreno 

O Lote F, da Zona Sul, em Serpa, com a área indicada de 340m2, foi vendido no regime de direito 

de superfície a Manuel Martins Janeiro Veiga, destinado a construção urbana, por escritura 

celebrada pelo notário privativo da câmara municipal, em 10/01/1984, Livro 76-fls.64;  

Na época em questão a venda das parcelas de terreno destinadas a construção, não era precedida 

de operação de loteamento municipal, tendo sido desanexadas do prédio rústico, através da 

identificação de cada lote, pelo que as áreas dos arruamentos e espaços públicos não se 

encontram identificadas; 

O lote de terreno tem construção edificada, na Rua 1º de Maio, nº 1, em Serpa, destinada a 

residência permanente e apresenta divergência entre a área adquirida e a existente atualmente, 

conforme resulta do processo de licenciamento de ampliação da referida habitação, processo nº 

159/2005; 

Consultado o documento do registo predial, descrição nº 01939/19960412, verificou-se que foi 

registado o lote de terreno com a área de 340m2, prédio urbano inscrito sob o artigo matricial 2152, 

com a área coberta de 142m2 e descoberta com a área de 198m2, destinado a habitação; 

Pela conferência dos documentos apresentados, registo da Conservatória do Registo Predial e 

Serpa e Caderneta Predial, prédio urbano inscrito atualmente na matriz sob o artigo 2458, União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), proveniente do artigo 2152 (extinta freguesia 

de Salvador), verifica-se que na caderneta predial consta a área de 525m2, havendo uma 

divergência de área constante do registo de 185m2; 
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Informa-se ainda que, se encontra por regularizar a obra de alteração de áreas da construção, não 

se encontrando licenciada a ampliação da habitação, devido ao facto de a área do lote ser inferior 

à área mencionada no projeto de alteração e que ainda não foi celebrada a escritura de venda ao 

requerente da propriedade do solo do lote F, conforme deliberado em reunião de câmara de 

18/10/2017. 

 

2- Apreciação do assunto 

Atendendo a que a parcela de terreno em apreço se encontra no domínio público deverá promover-

se a desafetação desse domínio, a afetação a outro uso e a integração no domínio privado da 

autarquia, para que posteriormente possa ser alienada, dado que os bens do domínio público não 

são objeto de transmissão por instrumentos de direito privado, conforme se encontra previsto no 

artigo 18.º do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto - Lei nº 

280/2007, de 07 de agosto, com as alterações em vigor; 

Tal processo envolve a publicitação de editais para divulgação, a participação para inscrição na 

matriz e registo na Conservatória do Registo Predial para que o bem seja considerado do domínio 

privado e possa ser alienado. Posteriormente deverá o órgão executivo deliberar sobre a venda 

dessa parcela de terreno e determinar o respetivo preço, destinada a retificação da área do lote 

de terreno em análise, de acordo com o disposto no do artigo 33º nº 1 g) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

3- Proposta de decisão/Desafetação de parcela de terreno do domínio público 

Considerada necessária a retificação da área do Lote F, da Zona Sul, em Serpa, com construção 

edificada, prédio urbano inscrito atualmente na matriz sob o artigo 2458, União das Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria),proveniente do artigo 2152 (extinta freguesia de Salvador), e 

atentas as justificações apresentadas no processo, considera -se admissível que os órgãos 

competentes possam aprovar a desafetação da parcela de terreno do domínio público com a área 

de 185m2 e aprovar a afetação a outro uso e que possa ser integrada no domínio privado do 

município, mediante processo de desafetação a organizar e conforme o previsto no artigo 17.º do 

Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto - Lei nº 280/2007, de 07 

de agosto, com as alterações em vigor, 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.” 

Apreciado o assunto foi confirmado por informação técnica da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território (DUOT) que” não existe prejuízo para a via pública ou para o interesse 

público e que não fica o mesmo afetado com a utilização da parcela de terreno a outros usos. Mais 

se verifica que em sede de PU se admite a utilização do terreno em questão para a construção 

urbana.” 

Propõe-se a desafetação do domínio público e integração no domínio privado de parcela de 

terreno com a área de 185 m2, confrontando a Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito 
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na Rua 1º de Maio, nº1; a Sul com a rua da Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da 

Liberdade e a Leste com a rua 1º de Maio. 

Cabe ao órgão executivo, de harmonia com o disposto na alínea ccc) nº1 do artigo 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as 

atualizações em vigor, submeter proposta ao órgão deliberativo para aprovação desse ato, ao 

abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º do mesmo diploma legal que prevê “deliberar 

sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal”.» 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de harmonia com o 

disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º e  alínea ccc) nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a desafetação do domínio público 

e integração no domínio privado de parcela de terreno com a área de 185 m2, confrontando a 

Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito na Rua 1º de Maio, nº1; a Sul com a rua da 

Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da Liberdade e a Leste com a rua 1º de Maio.»  
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea 

q) do nº1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a desafetação do 

domínio público e integração no domínio privado de parcela de terreno com a área de 185 

m2, confrontando a Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito na Rua 1º de Maio, 

nº1; a Sul com a rua da Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da Liberdade e a Leste 

com a rua 1º de Maio.  
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O eleito Daniel Veiga ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Sobre o assunto designado em epígrafe, transcreve-se a deliberação proferida na reunião do 

Órgão Executivo, realizada no dia 22 do corrente mês de setembro: 

 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor se transcreve: 

 

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

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

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

atividades, atribuições e competências. 

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

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

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

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

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

necessário, para além dos inicialmente previstos. 

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

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

se encontram suficientemente preenchidas. 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 2 (dois) postos de trabalho adicionais da carreira/categoria de assistente operacional, da área 

funcional Administrativa, para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica 

- 10 (dez) postos de trabalho adicionais da carreira/categoria de assistente operacional, da área 

funcional de Cantoneiro de Limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

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 
indeterminado 

Lugares a tempo 

determinado 

Justificações 

 

Assistente 

operacional 

 

Cantoneiro de 

Limpeza 

 

 

 

10 

Necessidade transitória de dez 

Assistentes Operacionais, da 
área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza para fazer face às 

necessidades de reforço de 
pessoal para limpeza dos 
arruamentos, espaços públicos e 
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edifícios, em resultado da 

alteração dos métodos de 
trabalho no âmbito da 
deservagem das vias públicas. 

Acrescem naturais necessidades 
exigências acrescidas de limpeza 
e higienização de diversa 

natureza por força da pandemia 
de Covid-19. 

 

Assistente 

operacional 

 

Administrativo 

 

2 

 

 

Para satisfação de necessidades 
permanentes verificadas na 
respetiva área da atividade, em 

face do aumento do volume de 
trabalho e para preparar a 
aposentação de trabalhadores 

que já apresentaram o respetivo 
pedido. 
 

 

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

interno 6535/2020. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número 

sequencial 16567, relativa aos postos de trabalho a tempo indeterminado e da ficha de cabimento 

com o número sequencial 16570, relativa aos postos de trabalho a termo. 

 

3 - 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 sessão da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2020 - 3ª Alteração.»  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, 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, foi deliberado por maioria, 

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

Municipal, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal, conforme documentos que se anexam à 

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

Sobre o assunto, 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 os votos a favor da 

CDU e as abstenções do PS e Coligação PSD/CDS, aprovar a terceira alteração ao Mapa de 

Pessoal, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(Anexo 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 

 Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

 Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona Sul, em 

Serpa 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21h30 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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Ata n.º 4/2020 

 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 30 DE 

SETEMBRO DE 2020 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

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

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

 

ANEXO 3 - PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL  

 

ANEXO 4- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

 


