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ATA N.º 4/2021 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 16 DE  

SETEMBRO DE 2021 

 

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

dezoito horas, no edifício do Musibéria, convocado de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 27º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.  

 

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 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

Carlos Bentes Amarelinho, em substituição de José Miguel 

Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias 
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Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

Faltas 

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches 

Silvia Maria Franco Murta, em substituição de Natércia de Jesus 

Guerreiro Valente  

 

 

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

 

 

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 3/2021 

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 3/2021 

3.2. Delegação de competências na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Contraordenações 
rodoviárias  

3.3. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos  
 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

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

justificadas as seguintes faltas: 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Martins Braga, por motivos 
de ordem profissional 

Substituído Carlos Amarelinho 
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1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 3/2021 

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 29 de junho do corrente 

ano, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção dos eleitos que não 

participaram na sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e 

designado como ANEXO 1.  

 

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

assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Grupo Parlamentar do PCP Perguntas ao Governo sobre compensação aos municípios pela 
realização de despesas no âmbito do combate à pandemia 

2021.07.02 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de resolução n.º 1400/XIV/2.º que 
recomenda a reversão do Hospital de S.Paulo em Serpa para a 
gestão pública e a sua integração no SNS 

2021.07.08 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei 909-XIV Alteração do regime de arrendamento 
urbano 

2021.07.13 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de resolução n.º 1417/XIV/2.ª – Pela 
urgente solução das ligações do IP2 à Vila de Entradas no 
concelho de Castro Verde e conclusão do IP2 

2021.07.15 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre a situação e futuro dos CTT, os resultados e as 
ameaças da gestão privada 

2021.07.19 

CIMBAL Nota de imprensa – Central de compras da Cimbal – Abertura de 
concurso público para acordo quadro para fornecimento de 
inertes, misturas betuminosas, pré-fabricados e outros 

2021.08.02 

Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul 

Carta aberta – Vagas carenciadas de médicos 2021.08.09 

CIMBAL  Nota de imprensa – Conselho municipal da CIMBAL aprova voto 
de pesar pelo falecimento de José Manuel Carreira Marques 

2021.08.11 

Associação AFIRMAR Manifesto – Festas e Romarias 2021.08.16 

 

 

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 16 e 21 de junho, 7 e 21 de julho, 4 e 18 de agosto, após a sua aprovação, de 

harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------- 
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1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Começou por usar da palavra o eleito Noel Farinho para colocar uma questão relacionada com as contas do 

município que, por mais um ano apresentam um resultado negativo, há uma série de obras que estão a meio, 

outras que estão quase no final, mas não serão concluídas e não tem memória de um ano com tão poucas obras, 

embora tenham sido feitas obras relevantes, como a requalificação do mercado municipal de Serpa, mas ficam 

muitas para trás e por isso, pergunta ao Presidente da Câmara se pode prestar algum esclarecimento sobre o 

porquê desta falta de obras, tão generalizada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começa por dizer que também não há memória de um ano com tantas dificuldades, 

devido à pandemia, embora não justifique tudo, mas muito contribuiu para essa situação. Diz ainda que é normal 

que, à medida que vamos avançando no tempo, as prioridades mudam. Foram construídas muitas infraestruturas 

básicas por todo o País, principalmente no interior e os municípios durante muitos anos, fizeram obras de vulto 

que davam nas vistas, mas na última dúzia de anos, é normal que as intervenções feitas sejam cada vez menos 

visíveis, por exemplo, a substituição do relvado do campo de futebol, são cerca de 150.000 € de investimento, sem 

financiamento e para o olhar comum parece que não houve obra nenhuma, mas está o investimento feito; a 

intervenção nos balneários e a requalificação da piscina coberta foram mais cerca de 100.000€ e a intervenção no 

pavilhão Carlos Pinhão, ou seja, atualmente, muitas são obras de manutenção e requalificação dos edifícios. 

Fala ainda da intervenção na rede museológica, com sete intervenções em todo o concelho: uma em Brinches, 

duas em Pias, uma em Vale de Vargo, duas em Vila Nova de S.Bento e uma em Vila Verde de Ficalho e nestas 

situações, todos os edifícios já existiam.  

Lembra ainda obras que foi necessário fazer e que não eram da responsabilidade da Câmara, como a retirada do 

amianto nos edifícios escolares. Recorda o apoio que foi necessário dar às IPSS no âmbito da pandemia. 

Relativamente à escola secundária de Serpa, foi efetuado um levantamento e estamos em contacto com o 

projetista, para avanço do projeto, outra situação que não estava prevista. --------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito António Cubaixo que começou por referir o facto de ter sido gratificante a sua experiência nestes 

quatro anos como eleito na Assembleia Municipal e comentou o facto de que o Sr. Presidente referiu as obras 

feitas em Serpa, o que considera injusto e tem sido contra essa injustiça que tem lutado, porque sempre tudo se 

tem centralizado em Serpa e as freguesias têm ficado em segundo plano, dando o exemplo da ampliação da zona 

de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, a rede museológica que há mais de doze anos que ouve falar 

no assunto; o mercado de Vila Nova de S. Bento, que depois do 25 de Abril foi demolido e foi construído um edifico 

qualquer, que já precisa de ser requalificado e a proposta de construção de uma piscina em Vila Nova de S.Bento, 

que não chegou a ser concretizada.  

Refere ainda que existe uma situação que considera um atentado ao nosso património, que é a destruição da pia 

do poço da aldeia, à entrada de Vila Nova de S. Bento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara e disse que os eleitos da CDU criticam a centralização e trabalham para que 

essa centralização não exista no nosso concelho e por isso somos o único município no âmbito da CIMBAL que 

tem três zonas de atividades económicas e dos poucos municípios que não têm visto o encerramento de algumas 

escolas e embora tenha a ver com a decisão final que é do Ministério da Educação, mas também resulta do 

trabalho do município e fez ainda referência a todas as obras que a autarquia efetuou nas escolas, em todas as 

freguesias e lembrou que há obras que só são comparticipadas se forem efetuadas na sede do concelho. ---------- 
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Seguiu-se o eleito João Batista para abordar o que chama de novo paradigma que estamos a atravessar e que é 

a questão da agricultura como fonte potenciadora de investimento, captação de recursos financeiros e humanos e 

fixação de população. Existem herdades, casas agrícolas no concelho que estão a arriscar investimentos de 

milhares e milhões de euros e que requer um acarinhamento especial e a autarquia tem que ter a capacidade de 

perceber essas mudanças no tempo, mas na sua opinião, o que tem verificado é que a autarquia se distancia desta 

questão e corremos o risco de perder investimentos para outros municípios. ------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que, em todas as intervenções que tem tido, tem sempre 

dito o mesmo, que não estamos contra nenhuma cultura em especial e muito menos contra qualquer modo de 

produção, estamos sim, a favor de uma regulamentação para todos e muito em particular, que essa 

regulamentação seja cumprida. Esta é e sempre foi a posição oficial da Câmara Municipal de Serpa e tudo o que 

se diga para além disto, não é verdade. Lembrou ainda que a Câmara tem acarinhado o setor agroalimentar no 

nosso concelho, sendo disso exemplo, um dos projetos mais importantes do Alentejo, o Centro Tecnológico 

Agroalimentar do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio também a eleita Raquel Ventura para perguntar para quando se prevê a conclusão da obra da Rua da 

Bica, em Vila Verde de Ficalho, tendo o Sr. Presidente da Câmara dito que, há 15 dias decorreu uma reunião em 

Vila Verde de Ficalho, em que foram convocados todos os moradores que quisessem participar. O empreiteiro 

levou algum tempo a entregar os documentos e o contrato só foi assinado em fevereiro ou março e foi solicitada 

uma primeira prorrogação e em setembro pediram outra por mais 60 dias, a qual ainda não foi concedida e tivemos 

hoje uma reunião com empreiteiro, que revelou as grandes dificuldades da empresa e que não conseguiu cumprir 

com aquilo que se tinha comprometido. Vamos ter que arranjar forma de terminar a obra sem ser com esta empresa 

e o assunto está a ser analisado pelo gabinete jurídico. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito José Madeira interveio para falar sobre a obra da escola secundária de Serpa e pedir informação sobre a 

forma como está a decorrer o processo entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal.  

O Sr. Presidente da Câmara disse que no último mês, foram feitas duas comunicações para o Ministério da 

Educação, a dizer que já há algum tempo que estamos disponíveis para assinar o protocolo, entretanto, não houve 

resposta. Mesmo com um investimento atual previsto de cerca de 3.500.000€ não será possível a construção de 

uma escola totalmente nova e ainda estão duas propostas em análise, sendo uma requalificar tudo o que existe e 

a outra é aproveitar os três blocos do meio e construir um equipamento novo comum, onde funcionaria o refeitório, 

a biblioteca, auditório e outros serviços. O processo do projeto já está a avançar, enquanto se aguarda que o 

Ministério envie o protocolo para assinatura. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o eleito Daniel Veiga que começou por dizer que existem estratégias diferentes de olhar para o concelho 

e é aqui que está a diferença entre os eleitos dos diferentes partidos e na sua opinião, o atual mandato teve uma 

execução fraca em termos de intervenções “físicas”. 

Deseja aos eleitos que continuam um bom trabalho e aos eleitos que vão sair deste órgão, apela que se 

mantenham perto, que participem e intervenham nas sessões enquanto público e que da sua participação se 

construa um melhor concelho e aos novos eleitos, deseja os maiores sucessos na defesa da população.  

Deseja ainda que no futuro, existam mais oportunidades para os cidadãos, com a aprovação de um plano diretor 

municipal mais justo, mais equilibrado e que proporcione igualdade de oportunidade para todos os munícipes, 
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sejam eles ricos ou pobres e o pequeno proprietário tem que ser valorizado e protegido. É preciso olhar para o 

centro histórico de outra forma, tem que se valorizar as pessoas e ser um centro histórico vivo e também mais 

limpo e propõe a aquisição de uma máquina de limpeza para as calçadas e colocar equipamentos de recolha de 

dejetos de animais, bem como sensibilizar as pessoas para os procedimentos corretos a ter com os seus animais. 

Refere ainda a necessidade de criação de zonas industriais também em Vila Verde de Ficalho e em Brinches e 

alerta para a necessidade de retirar o amianto, para além das escolas também nos edifícios municipais, 

nomeadamente no estaleiro/parque de máquinas da autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta última intervenção, o Sr. Presidente da Câmara disse que, em relação à remoção do amianto, foram 

avaliados mais de 50 imóveis e encontra-se quase totalmente resolvido o problema, à exceção do estaleiro 

municipal, que tem adjudicada uma intervenção na ordem dos 80.000€ para reparação das coberturas. 

No que se refere às zonas industriais noutras freguesias, o que sempre se disse foi que não havia no momento 

condições e que valorizávamos aquilo que já fizemos, que é ter zonas de atividades económicas em Vila Nova de 

S.Bento, Pias e Serpa.  

Sobre as questões do centro histórico e de alteração do PDM diz que todas as sugestões são bem-vindas, embora 

o atual PDM não privilegie nem prejudique ninguém em específico, pois as regras são idênticas para todos. Além 

disso, a alteração ao PDM tem períodos de discussão pública e quando existem ideias elas podem ser 

apresentadas também nessa fase. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o eleito Duarte Lobo para falar sobre o crescimento de empresas no concelho de Serpa na ultima 

década e da dinâmica empresarial no nosso concelho, bem como sobre alguns investimentos públicos que foram 

efetuados e o problema é que muitas vezes, a dinâmica existente e os investimentos efetuados não são 

acompanhados do investimento nas respetivas acessibilidades e os serviços públicos são cada vez mais 

descurados, dando o exemplo na área da saúde, da extensão do centro de saúde em Vale de Vargo, numa 

povoação envelhecida, há mais de um mês que não tem médico. Como no último Serpa Informação, o Sr. 

Presidente falava na dinâmica económica, gostava que ele fizesse um resumo, principalmente nesta área, neste 

último mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que, aquilo que cabe aos municípios é trabalhar com as empresas 

que existem e apoiar no seu desenvolvimento, colaborar, criar condições e contribuir para essa dinâmica e isso 

passa também pela ampliação das zonas industriais e temos que continuar a trabalhar muito com as empresas e 

as associações do nosso território, para que se articulem entre elas e criem as dinâmicas positivas. -----------------  

 

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Começou por intervir a munícipe Ana Moisão, residente em Pias, que solicitou o ponto de situação dos passadiços 

do Pulo do Lobo e a situação do processo de obras do Museu Etnográfico de Serpa. Solicita ainda a reparação do 

asfalto da Estrada da Pipa, junto à Quinta do Anjo, em Pias e questiona sobre a remodelação do Mercado de Pias.  

 

O Sr. Presidente da Câmara informou que já foram dados, por mais que uma vez, prolongamentos de prazo ao 

empreiteiro, para que terminasse a obra dos Passadiços e, neste momento, estamos com um diferendo com a 

empresa, porque não querem cumprir o que estava estipulado no caderno de encargos, em termos de materiais e 

muito possivelmente irá acontecer a rescisão com essa empresa. 
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Em relação ao Museu Etnográfico, foi efetuada uma intervenção inicial e durante essa intervenção, foram surgindo 

algumas situações novas, de que não poderíamos ter conhecimento no inicio e a intervenção terá que ser maior e 

está para breve a abertura de um novo procedimento para concluir a intervenção naquele equipamento. 

Quanto à estrada da Pipa, foi efetuada há relativamente pouco tempo uma intervenção de cerca de 3 kms, superior 

a 100.000€ e o que está por fazer é a reparação de um corte no asfalto, que foi necessário efetuar para reparar 

uma conduta de águas residuais. Logo que os trabalhos de asfalto retomem na freguesia de Pias, será efetuada 

esta reparação, e será também intervencionada a zona do Fandanguinho.  

No que diz respeito ao mercado de Pias, é uma obra incluída num projeto que já foi apresentado, que são os 

Mercados em Rede, em que o primeiro a ser requalificado foi o mercado em Serpa, alvo de um financiamento 

especifico. Em tempo útil, conseguiu-se apresentar uma candidatura para a requalificação de todos os outros 

mercados, infelizmente a análise dessa candidatura levou quase dois anos e só tivemos resposta em março deste 

ano. A partir dessa data, começou-se a desenvolver os processos para concurso, estando três projetos já 

praticamente finalizados e o do mercado de Pias é aquele que está mais avançado, estando a obra já adjudicada 

a uma empresa de Vila Nova de S.Bento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o munícipe Mário Cavaco, residente em Vila Nova de S.Bento, para perguntar para quando está prevista 

a prometida ampliação da zona de atividades económicas de vila Nova de S.Bento, tendo o Sr. Presidente da 

Câmara respondido que, de facto, já há algum tempo que a elaboração do projeto avançou e do ponto de vista do 

loteamento, da parte da execução física é que ainda não avançou. Contudo, isso não é impedimento para que as 

empresas, às quais já foram atribuídos lotes, possam tratar dos projetos para conseguir financiamentos com vista 

à futura construção e se alguma empresa estiver em condições de começar a obra, a Câmara irá cumprir com a 

sua parte de fazer as infraestruturas e embora não tenhamos chegado tão longe como gostaríamos, que era ter a 

obra já mais avançada, nenhuma empresa se encontra prejudicada com essa situação. --------------------------------- 

 

Interveio também o munícipe Nelson Fernandes, residente em Vales Mortos para solicitar o ponto de situação do 

elevador do castelo, para quando está prevista a sua reparação. 

O Sr. Presidente da Câmara disse que o processo está a avançar tendo em vista a sua reparação e que irá verificar 

o assunto com os respetivos serviços da autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O munícipe António Lobão, residente em A-do-Pinto, abordou o assunto das culturas intensivas no concelho de 

Serpa e regadio do Alqueva. Faz referência às agroindústrias que se foram desenvolvendo à volta do concelho e 

o maior empregador do distrito de Beja é uma agroindústria, que só pode existir se houver olival superintensivo. 

Portugal consumia o dobro do azeite que produzia e com o superintensivo e regadio do Alqueva, passou a duplicar 

e ainda pode exportar. Referiu ainda que é proprietário de sete hectares de olival tradicional e não irá arranca-lo 

para plantar superintensivo, porque não há variedades consideradas tradicionais, adaptadas a superintensivo, no 

entanto, diz que está provado que é a cultura superintensiva que traz a agroindústria e postos de trabalho.  

Fala ainda sobre o trânsito no centro histórico que, na sua opinião, não deveria ter sido condicionado e dá exemplos 

de centros históricos de outras cidades em que não existem zonas pedonais e o trânsito pode circular. ------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que, em Serpa, há apenas uma rua exclusivamente pedonal e em 

todas as outras é permitida a circulação de trânsito, mas nalgumas ruas da zona intramuralhas, está condicionado, 

para permitir a ampliação das esplanadas, o aumento das zonas de lazer, de espaços de convívio para as famílias, 

que poderemos chamar de zonas de coabitação. 
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Sobre a questão das plantações superintensivas e das agroindústrias, esclarece que elas não contribuem para 

resolução do problema demográfico e embora elas tragam emprego, questiona se é este tipo de emprego que se 

pretende, se é este modelo de exploração que está a acontecer e se é esse emprego que tem contribuído para 

inverter o problema demográfico. Quando só potenciamos o grande investimento, as grandes propriedades, 

também estamos a fazer com que as pessoas que têm olivais mais pequenos, abandonem a nossa região, por 

isso, é necessário que exista um equilíbrio. Todos os modos de produção podem coabitar, mas têm que ser 

regulados, acompanhados e fiscalizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a munícipe Guida Ascensão, residente em Serpa, para abordar o assunto sobre a estratégia local para 

a habitação. Diz que existe um problema em Serpa que se arrasta há muitos anos e que nos últimos anos tem 

vindo a agravar-se, existem cada vez mais casas degradadas e agora com o PRR - Plano de Recuperação e 

Resiliência poderá ser uma oportunidade de se investir na habitação social e pública, mas isso implica que as 

Câmaras elaborem uma estratégia local para a habitação. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que a habitação é uma questão premente e no município de Serpa estamos já 

a trabalhar com uma empresa especializada na tentativa de aproveitar as verbas do PRR e a estratégia local de 

habitação, à semelhança do PDM, do Plano de Urbanização, irá também ter fases de discussão pública, em que 

as pessoas irão ser chamadas a intervir. Além daquilo que é o nosso conhecimento sobre a matéria e muito em 

particular a informação que nos chega do Gabinete de Ação Social, toda a informação que chegar ao município 

sobre este assunto, será bem-vinda. Das reuniões que vamos fazendo, colocamos sempre muita ênfase em duas 

situações que são necessárias resolver, sendo uma delas o problema dos trabalhadores estrangeiros, que embora 

com empregos sazonais, mas estão a viver em condições que não são dignas e outra situação é o caso da etnia 

cigana, para os quais há necessidade de um conjunto de habitações. Prevê-se que ainda este ano, possam surgir 

as primeiras consultas públicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O munícipe Tiago Baio, residente em Serpa, começou por falar sobre as culturas intensivas e superintensivas e 

sobre a agricultura em geral, assunto que lhe é muito caro há muitos tempo, tendo no final da década de 80 

assistido à criação do partido Os Verdes, tendo participado nalguns debates. O que se verifica é que a agricultura 

superintensiva gera lucros imensos e os concelhos do Alentejo detêm 85% de todo o superintensivo e questiona 

se esses municípios estarão a receber o retorno disso e esse lucro de meia dúzia de pessoas, o que tem trazido 

para todos e que saúde traz para todos e o que se pretende do futuro deste País que foi transformado no caixote 

de lixo da Europa. Refere ainda a situação dos trabalhadores migrantes que trabalham nessas explorações e que 

vivem em situações degradantes. 

Diz ainda que estas agriculturas são mais um agronegócio, que nada respeitam, que arrasam estações 

arqueológicas, séculos de história, património de todos nós, colocam em causa a preservação dos solos, a 

preservação dos ecossistemas e do ponto de vista económico, também não irá funcionar a curto e médio prazo.  

Relativamente à revisão do PDM, gostaria de saber onde começa o espaço rural, pois parece que não estão a ser 

respeitadas essas áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente à revisão do PDM, o Sr. Presidente da Câmara disse que há períodos de discussão pública, que 

são habitualmente divulgados no Diário da República, site do Município, Serpa Informação, Juntas de Freguesia e 

redes sociais e seria muito bom que todos participassem.  
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Informa ainda que no âmbito da revisão do PDM, há a possibilidade de se criarem medidas preventivas, 

temporárias e dentro daquilo que é possível, a Câmara propôs e foram aprovadas pela Assembleia Municipal, 

essas medidas preventivas, para vigorar enquanto o PDM estiver em revisão. Numa faixa até 500 metros do 

perímetro urbano, a Câmara tem possibilidade de se pronunciar para impedir a movimentação de terras nessa 

faixa. Espera que no futuro o PDM ajude a regular, mas onde poderia existir uma maior regulamentação era a nível 

central, no âmbito de uma estratégia agrícola, em que possa existir a coabitação de todos os modos de agricultura. 

 

 

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.º75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 2/2021 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 2/2021, sobre a atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 2). 

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

 

 

3.2. Delegação de competências na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 
Contraordenações rodoviárias  

Foi analisada a deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 8 do corrente mês de 

setembro, sobre o assunto acima designado e que se transcreve:  

 

«Procedeu-se à análise da seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal: 

PROPOSTA 

 

Autorização para Delegação de Competências na Comunidade Intermunicipal 

 do Baixo Alentejo em matéria de instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais 

rodoviários 

 

CONSIDERANDO QUE: 

A. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências do Estado para as 

Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, determinando, no seu artigo 27º, que passa a ser “da 

competência dos órgãos municipais regular, fiscalizar, instruir e decidir os procedimentos contraordenacionais 

rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das localidades, para além dos 

destinados a parques ou zonas de estacionamento.”; 

 

B. O Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, veio concretizar a transferência de competências no domínio 

do estacionamento público, nomeadamente no que respeita às matérias de instrução e decisão dos procedimentos 

contraordenacionais, dispondo que é da competência dos órgãos Municipais, conforme a alínea b), do n.º 1, do 

seu artigo 2.º, “a instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves 

relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais 
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espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição 

municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas.”; 

 

C. O numero 1, do artigo 3º, do mesmo Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, dispõe que “sem prejuízo 

do disposto no número seguinte, o exercício das competências previstas no presente decreto-lei é atribuído à 

câmara municipal, com faculdade de delegação em empresa local com a caraterização prevista no artigo 19.º da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual.”; 

2- A competência para determinar a instrução do processo contraordenacional, incluindo a designação do instrutor, 

e para aplicar coimas e custas é do presidente da câmara municipal, com faculdade de delegação nos outros 

membros da câmara municipal, ou do presidente do órgão de gestão ou administração de empresa local com 

faculdade de subdelegação, caso as competências tenham sido delegadas na empresa local nos termos do 

número anterior.»; 

 

D.O n.º 2, do artigo 117.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece que «… os órgãos dos 

municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias e das entidades intermunicipais.»; 

 

E. O n.º 1, do artigo 120.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe que «a delegação de 

competências concretiza-se através da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade.»; 

 

F. Compete à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre a 

câmara municipal e a entidade intermunicipal (cf. alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro); 

 

G. Para efeitos de uniformização de procedimentos, de promoção da coesão territorial na área geográfica da 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO, de rendibilização de meios e ganhos do ponto de vista financeiro, 

se mostra pertinente e adequado delegar na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO as competências de 

instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais em matéria de estacionamento público; 

 

PROPÕE-SE: 

1.º- Pedir autorização à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, destinada à celebração de um contrato interadministrativo de 

delegação de competências da Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em matéria 

de instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações leves relativas a 

estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços 

públicos, quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal, 

incluindo a aplicação de coimas e custas. 

 

2.º- Pedir autorização à Assembleia Municipal para que, no âmbito do contrato de delegação de competências 

referido no número anterior, se estabeleça que o produto das custas processuais aplicadas por contraordenação 

rodoviária em matéria de estacionamento proibido, indevido ou abusivo reverta a favor da COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO. 
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 Deliberação  

Face o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal, 

para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

destinada à celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 

na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em matéria de instrução e decisão de procedimentos 

contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou 

abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços públicos, quer dentro das localidades, 

quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para que, no âmbito do 

contrato de delegação de competências acima referido, se estabeleça que o produto das custas processuais 

aplicadas por contraordenação rodoviária em matéria de estacionamento proibido, indevido ou abusivo reverta a 

favor da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  
Não se tendo registado intervenções sobre o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, autorizar a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de competências da 

Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em matéria de instrução e decisão de 

procedimentos contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações leves relativas a estacionamento 

proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e demais espaços públicos, 

quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob jurisdição municipal, 

incluindo a aplicação de coimas e custas. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar que, no âmbito do contrato de delegação de competências 

acima referido, o produto das custas processuais aplicadas por contraordenação rodoviária em matéria de 

estacionamento proibido, indevido ou abusivo reverta a favor da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO 

ALENTEJO.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.3. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos  
Através de informação datada de 3 do corrente mês de setembro, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 

21 de fevereiro1, adiante designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do 

Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem 

inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, a autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

 

A autorização prévia pode ser conferida pelo Presidente da Câmara, ao abrigo de delegação de competências, 

conforme deliberação da Assembleia Municipal de 17/12/2020, nos termos do artigo. 6º, nº 3 da LCPA, na sua 

                                                           
1 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
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atual redação, para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, com um prazo máximo de execução de três 

anos.  

Atendendo que o presente contrato de Aluguer Operacional de Viatura Elétrica vigorará pelo período de 48 

meses, prazo mínimo da elegibilidade do cofinanciamento da candidatura ao Fundo Ambiental, cfr alínea a) do 

ponto 2.1, ponto 5.2, ponto 7.1.1 e 7.2.2 do Aviso nº 12381/2019 de 2 de agosto, referem que deve submeter-se 

ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, de acordo com as disposições na 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º 

da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos montantes fixados em 2022, 2023, 2024 e 2025, serão acrescidos dos saldos apurados do ano que antecede.  

 

Face ao exposto, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 8 de setembro do corrente ano, em 

cumprimento do estipulado na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24.º, ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro 

e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, foi deliberado por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte repartição de encargos, respeitante ao contrato de Aluguer 

Operacional de Viatura Elétrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 24.º da Lei 75/2013 

de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, aprovar a seguinte 

repartição de encargos, respeitante ao contrato de Aluguer Operacional de Viatura Elétrica: 

 

 

 

 

 

 
 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 
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Antes de terminar a sessão e por se tratar da última deste mandato, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

aproveita para se despedir e desejar felicidades a todos os eleitos. -------------------------------------------------------------- 

 

 

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:  

 

 Delegação de competências na CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 
Contraordenações rodoviárias  

 Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos  
 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 19h40 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 4/2021 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

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 3/2021 

 

 


