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ATA N.º 6/2021 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 18 DE  

NOVEMBRO DE 2021 

 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu extraordinariamente o Órgão Deliberativo, 
pelas dezoito horas, na sala de sessões do edifício da Autarquia, convocado de acordo com o estipulado no n.º 1 
do artigo 28º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

                PRESENÇAS 

Tomé Alexandre Martins Pires 

Maria da Conceição Mestre Gomes Pires, em substituição de 

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Maria Manuela Martins Valente Pica 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

António Luís Craveiro Cortez de Lobão 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Duarte Nuno Pereira Lobo 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Nelson da Silva Correia 

José Manuel Rebocho Vilão 

Maria José Afonso Borralho 

António Manuel Godinho Mariano 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho  

Ana Cristina Godinho Camilo 

Gertrudes Maria Guerreiro Medeiro Garcia da Fonseca 

José António Aboim Madeira 

Ângela Marisa Dias Madeira 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente, em substituição de Vasco 

Miguel Mendonça Nogueira 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Mariana Cristina Arrocho Caeiro Borralho 

Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 

Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 

António Fernando Limpo Moita 

Presidente da Junta de Freguesia de Pias 

Edgar José Parreira Lézico 

Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 



                                                                                                 ATA N.º 6   

18 DE NOVEMBRO  

2021 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

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, João Francisco Efigénio Palma e participaram também os Srs. 

Vereadores Carlos Alberto Martins Alves,  Paula Jesus Godinho Pais Soares, Odete Bernardino Afonso Borralho, 

Tomé Guerreiro Panazeite, Francisco José Machado Godinho e Ana Cristina Véstia Moisão. ---------------------------- 

 
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 

Manuel Francisco Carvalho Soares, por 
motivo de férias 

Substituído Maria da Conceição Mestre Gomes Pires 

Vasco Miguel Mendonça Nogueira, por 
motivos familiares 

Substituído por Natércia de Jesus Guerreiro Valente 

 

 
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 “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

2.2. ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

2.3. PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS  

2.4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

2.5. REVISÃO N.º 4 AO ORÇAMENTO E REVISÃO N.º 3 AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  

 

 

1. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

Não se registaram intervenções por parte do público presente. --------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Maria) 

Maria Rita Valente Paulino 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

Manuel Luis Machado Nunes 

Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 
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2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1.REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

Para cumprimento do disposto no artigo 26.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo em 

vista a sua aprovação, colocou-se à apreciação o texto do regimento, cujo documento foi distribuído por todos os 

eleitos.  

  

Por parte dos eleitos do Partido Socialista, foi apresentada a seguinte proposta de alteração, que se transcreve: 

 

«Considerando as alterações e a necessidade de adaptação decorrentes da situação pandémica vivida 

desde 2020; 

e 

Considerando que, quer o prolongamento da situação de pandemia da COVID-19, quer o surgimento de 

outras situações exigem respostas de organização das reuniões, como as encontradas em 2020 e 2021; 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Serpa, apresentam a proposta de alteração 

das seguintes cláusulas do regimento, com vista à sua contemporaneidade: 

(alterações assinaladas a itálico negrito) 

 

Artigo 8.° 

(Local das sessões) 

1. As sessões da assembleia municipal têm habitualmente lugar no salão nobre do edifício da Câmara 

Municipal. 

2. Por razões relevantes as sessões poderão decorrer noutra localidade dentro da área do município ou 

remotamente por videoconferência. 

3. A convocação da sessão, nos termos do número anterior, depende de decisão do presidente da 

assembleia ouvidos os restantes membros da mesa. 

4. Os membros da assembleia municipal tomam lugar na sala de acordo com o deliberado pelo plenário. 

 

Artigo 12.° 

(Requisitos das reuniões) 

1. A assembleia funcionará à hora designada, desde que esteja presente a maioria do número legal dos 

seus membros (14), não podendo prolongar-se para além das 24:00 horas, salvo deliberação expressa do 

plenário. 

2. Feita a chamada e verificada a inexistência de quórum, decorrerá um prazo máximo de 30 minutos 

sobre a hora da referida convocatória, para aquele se poder concretizar. Esgotado esse tempo, caso 

persista a falta de quórum, o presidente considerará a reunião sem efeito e marcará data para a nova 

reunião. 

3. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada ata onde se registam as presenças 

e ausências dos membros, dando estas lugar à marcação de falta. 

4. A existência de quórum será verificada no início da sessão e no momento das votações. 

5. Nas reuniões por videoconferência, os participantes, incluindo o público, devem ter a câmara ligada, 

a identificação patente e o microfone só deverá ser ligado para intervir. 



                                                                                                 ATA N.º 6   

18 DE NOVEMBRO  

2021 

 

 

5 

 

 Artigo 14.° 

(Convocatória) 

1. Os membros da assembleia são convocados para as sessões ordinárias por edital e por carta com aviso 

de receção, ou através de protocolo, as quais lhe devem ser dirigidas com a antecedência mínima de oito 

dias. 

2. Os membros da assembleia são convocados para as sessões extraordinárias por edital e por carta com 

aviso de receção, ou através de protocolo, devendo a sessão realizar-se no prazo mínimo de três dias e 

máximo de 10 dias após a sua convocação. 

3. No caso de se tratar de uma sessão por videoconferência, os membros da assembleia receberão, 

adicionalmente e via e-mail, o link para acesso à plataforma em que se realizará a respetiva sessão.» 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 26.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento deste Órgão, para o mandato 2021-2025, com as alterações 

apresentadas pelos eleitos do PS, acima transcritas, e cujo documento se anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante (Anexo 1).  

O Regimento aprovado, será publicado no Diário da República e constará em permanência, no Site do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.2 .ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

Procedeu-se à eleição para os representantes da Assembleia Municipal (efetivos e suplentes) e nos casos em que 

se procedeu a votação, todas foram efetuadas por escrutínio secreto, em cumprimento do estipulado no art.º55.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, sendo feita a chamada para colocação dos boletins de voto na urna, por 

ordem de eleição para este Órgão Deliberativo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Os respetivos boletins de voto são arquivados em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(Anexo 2). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.1. REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

De acordo com o estipulado na alínea e) do n.º 2 do artigo 157.º do D.L. n.º 202/2004, de 18 de agosto, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 24/2018, de 11 de abril (9ª versão), que estabelece o regime jurídico de conservação, 

fomento e exploração dos recursos cinegéticos, deve a Assembleia Municipal eleger o autarca de freguesia que 

irá integrar o Conselho Cinegético Municipal de Serpa, durante o mandato de 2021-2025.  

 

Os conselhos cinegéticos e da conservação da fauna municipais, designados abreviadamente, por conselhos 

cinegéticos municipais, circunscrevem-se à área do concelho e são presididos pelo presidente da respetiva 

Câmara Municipal. São constituídos pelos seguintes vogais: 

a) Três representantes dos caçadores do concelho;  

b) Dois representantes dos agricultores do concelho; 

c)  Um representante das ZCT do concelho;  

d) Um representante das associações de defesa do ambiente existentes no concelho; 

e) Um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; 
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f) Um representante da DGRF sem direito a voto;  

g) Um representante do ICN, no caso da área do município abranger áreas classificadas, sem direito a voto.  

 

A composição de cada conselho é fixada por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas da 

agricultura e do desenvolvimento rural.  

A duração do mandato dos membros deste conselho é de quatro anos. 

 
Para o Conselho Cinegético Municipal, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A. 

 
Foram eleitos, com 22 votos a favor, 3 votos brancos e 1 nulo, os seguintes presidentes de Junta de Freguesia:  

 
EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino  
 
 

2.2.2. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES  

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através de circular datada de 12 de outubro, informa 

que o XXV Congresso daquela Associação realiza-se nos dias 11 e 12 de dezembro, em Aveiro e solicita que seja 

comunicado o nome do Presidente de Junta de Freguesia que irá participar nesse Congresso, em representação 

de todas as freguesias do concelho.  

O representante eleito irá participar nos Congressos da ANMP, que são bienais e poderá participar também 

noutros eventos realizados pela ANMP durante o corrente mandato.  

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos da ANMP, participam nos Congressos: o Presidente da Câmara 

Municipal, ou seu substituto, o Presidente da Assembleia Municipal, ou seu substituto e um Presidente de Junta 

de Freguesia eleito em Assembleia Municipal.  
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Para a ANMP, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A. 

 
Foram eleitos, com 22 votos a favor e 4 votos brancos, os seguintes presidentes de Junta de Freguesia:  

 
EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
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2.2.3. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O regulamento do Conselho Municipal de Educação, elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

janeiro, foi aprovado na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 26 de fevereiro de 2003, e a alteração 

ao artigo 4.º foi aprovada na sessão de 29 de setembro desse mesmo ano.  

Foi distribuído a todos os eleitos, o referido regulamento. ----------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no artigo 4.º n.º 1 alínea p) do referido regulamento, deverá proceder-se à eleição do 

Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação, durante o atual mandato 

autárquico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para o Conselho Municipal de Educação, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A. 

 
Foram eleitos, com 22 votos a favor, 3 votos brancos e 1 nulo, os seguintes presidentes de Junta de Freguesia:  

 
EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
 
SUPLENTE 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 

 

2.2.4. REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS 

A Lei n.º 14/2004, de 8 de maio, que criou as Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, foi 

revogada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de janeiro.  

As Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) são centros de coordenação e ação 

local de âmbito municipal, a funcionar sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal. Têm como missão 

coordenar, a nível local, as ações de defesa da floresta contra incêndios florestais e promover a sua execução.  

 

Em reunião realizada no dia 27 de abril de 2005, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, iniciar o 

processo de constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo a mesma sido 

constituída em 24 de maio desse ano.  

 

As comissões municipais têm a seguinte composição: 

a) O presidente da câmara municipal ou seu representante, que preside; 

b) Um presidente de junta de freguesia designado pela respetiva assembleia municipal; 

c) Um representante da Autoridade Florestal Nacional; 

d) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., nos concelhos que 

integram áreas protegidas; 

e) O comandante operacional municipal; 

f) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 

g) Um representante da Polícia de Segurança Pública, se esta estiver representada no município; 
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h) Um representante das organizações de produtores florestais; 

i) Outras entidades e personalidades, a convite do presidente da câmara municipal. 

 

Nos termos da alínea b) n.º 1 do artigo 3.º-D do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, deverá a Assembleia 

Municipal proceder à eleição do presidente da Junta de Freguesia que irá integrar aquela Comissão, cuja 

legislação foi distribuída por todos os eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para esta Comissão, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A 

 
Foram eleitos, com 22 votos a favor, 3 votos brancos e 1 nulo, os seguintes presidentes de Junta de Freguesia:  

 

EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita  
 

 

2.2.5. REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL PARA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

O Conselho Municipal para o Movimento Associativo (CMMA) é uma entidade de âmbito municipal, com funções 

de natureza consultiva, criado para que exista um maior envolvimento e participação do movimento associativo 

na definição dos planos de intervenção municipais na área cultural, desportiva e recreativa.  

O regulamento do CMMA foi aprovado, por unanimidade, na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 29 

de junho de 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à distribuição do referido regulamento. ------------------------------------------------------------------------------- 

Deve proceder-se à eleição do representante da Assembleia para integrar este CMMA, de acordo com o disposto 

no n.º 1 alínea c) do artigo 5.º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Para o Conselho Municipal do Movimento Associativo, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A 

Foram eleitos, com 21 votos a favor e 5 votos brancos, os seguintes presidentes de Junta de Freguesia:  

 

EFETIVO 
Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo  
Manuel Luis Machado Nunes 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
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2.2.6. REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO BAIXO ALENTEJO 

O n.º 1 do artigo 83.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, refere que a assembleia intermunicipal é constituída 

por membros de cada assembleia municipal, eleitos de forma proporcional, nos seguintes termos: 

a) Dois nos municípios até 10.000 eleitores; 

b) Quatro nos municípios entre 10.001 e 50.000 eleitores;  

c) Seis nos municípios entre 50.001 e 100.000 eleitores; 

d) Oito nos municípios com mais de 100.000 eleitores.  

 

A eleição ocorre em cada assembleia municipal pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto dos membros da 

Assembleia Municipal, eleitos diretamente, mediante a apresentação de listas, que não podem ter um número de 

candidatos superior ao previsto no n.º 1 do artigo 83.º da citada lei, e que devem apresentar, pelo menos, um 

suplente.  

 

Os mandatos são atribuídos, em cada assembleia municipal, segundo o sistema de representação proporcional e 

o método da média mais alta de Hondt (artigo 83.º n.º 3). 

A Assembleia Intermunicipal reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente sempre que 

convocada nos termos dos estatutos da comunidade intermunicipal (art.º 83.º n.º 4.º).  

Face ao exposto, deverão ser eleitos na Assembleia Municipal de Serpa, quatro membros para integrarem a 

Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, devendo essa lista apresentar, pelo menos, um suplente. ----------------------- 
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Para a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, foi apresentada uma única lista, designada como Lista A. 

 
Foram eleitos, com 17 votos a favor, 2 votos brancos e 2 nulos, os seguintes membros da Assembleia Municipal:  

 

EFETIVOS 

Tomé Alexandre Martins Pires – CDU 

Manuel Francisco Carvalho Soares – PS 

Duarte Nuno Pereira Lobo – CDU 

António Manuel Godinho Mariano – PS 

 

SUPLENTES 

Maria Manuela Martins Valente Pica – CDU 

Noel Ricardo Estevens Farinho – PS 

Maria José Afonso Borralho – CDU 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa - PS 

 

 

2.3. PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS  

Procedeu-se à análise do assunto respeitante à delegação de competências para a assunção de compromissos 

plurianuais, cuja deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 10 do corrente mês de 

novembro, a seguir se transcreve: 

  

«Considerando que: 

- A alínea c), do artigo 3.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, define que são “compromissos plurianuais, os compromissos que constituem obrigação de 

efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou em anos económicos distintos do ano em que o 

compromisso é assumido;” 

 

- A alínea d), do n.º 1, do Artigo 6.º, do mesmo diploma, determina que a assunção de compromissos plurianuais, 

pelas entidades da administração local, “independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia” da Assembleia Municipal; 

 

- Finalmente, o número 3, do mesmo dispositivo, acrescenta que “nas situações em que o valor do compromisso 

plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, a competência referida na alínea c) do n.º 1 pode ser delegada no presidente de câmara.” 

 

- A delegação da referida competência se afigura essencial para garantir um tratamento mais célere e eficiente 

dos processos administrativos de contratação pública, em particular neste período do ano. 

 

O Sr. Presidente da Câmara propõe, de acordo com as razões anteriormente aduzidas, ao abrigo do disposto na 

alínea d), do número 1, e numero 3, do Artigo 6.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 
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aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal, a 

delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas 

situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99 759,58€, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. ----------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea d), do n.º 1, e n.º 3, do Artigo 6.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com 

quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três votos contra dos eleitos do PS e CH, propor à Assembleia 

Municipal, a delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99 759,58€, em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.------------------------------ 

 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara, que começou por saudar todos os eleitos presentes e reiterar a 

disponibilidade do Órgão Executivo para trabalhar ao longo deste mandato, em prol do nosso concelho e desejar 

a todos um bom trabalho.  

Sobre o assunto em apreciação, esclarece que não se trata de uma autorização para a contratação, trata-se de 

uma delegação de competências para autorizar a assunção de compromissos plurianuais até determinado valor e 

com um prazo de execução até três anos, como forma de agilizar os procedimentos e dá como exemplo a 

necessidade urgente de se efetuar um procedimento para aquisição de um datacenter, que sabemos que não 

poderá ser executado até ao final do corrente ano e terá por isso, uma repartição de encargos para o ano 

seguinte. Diz que esta delegação de competências, em nada limita a competência fiscalizadora da Assembleia 

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

 

Seguiu-se a intervenção da eleita Maria da Conceição Pires para dizer que, em relação a este assunto, consideram 

os eleitos do PS que não devem votar favoravelmente esta proposta. ---------------------------------------------------------- 

 

O eleito Duarte Lobo disse que, ouvidas as explicações do Executivo e sendo esta uma figura legal e que é 

utilizada também noutros municípios e todos os procedimentos que venham a ser abertos irão cumprir o Código 

da Contratação Pública, pelo que, os eleitos da CDU irão votar favoravelmente esta proposta. ------------------------ 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos contra dos eleitos do PS, 

CH e Coligação PPD/PSD.CDS-PP, 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de qualidade a favor do 

Presidente da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1, e n.º 3, do Artigo 6.º, da 

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, autorizar 

a delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99 759,58€, em cada um dos anos 

económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos.   
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2.4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 10 do corrente 
mês de novembro, relativamente ao assunto designado em epígrafe: 
 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que a seguir 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. 

Em conformidade com o processo de transferência de competências, em curso, e que terá um avanço significativo 

no ano de 2022 na área da Educação, verifica-se a necessidade, conforme previamente informado, de promover o 

reforço de pessoal, na área operacional,   

Ainda na área da Educação, importa dotar o Município do adequado reforço de meios, de forma a responder 

afirmativamente à opção de assegurar internamente a execução dos circuitos especiais no âmbito dos 

transportes escolares. 

Neste sentido, e conforme levantamento de necessidade efetuado, 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: 

- 8 (oito) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços Gerais, 

para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional Administrativa, para 

o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

- 6 (seis) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços Gerais, 

para o Gabinete de Ação Social e Educação. 

- 5 (cinco) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Motorista de 

Ligeiros, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

 

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: 
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Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

 

Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais  

  

8 

Para satisfação de necessidades transitórias 

na área de atuação do Gabinete de Ação 

Social e Educação, de forma a dar resposta ao 

aumento excecional e temporário da 

atividade, no âmbito do processo de 

transferência de competências na área da 

educação.  

 

Assistente 

Operacional 

 

Administr. 

 

1 

 Para satisfação da necessidade permanente 

de um Assistente Operacional Administrativo 

para fazer face ao aumento do volume de 

trabalho verificado na área de atuação do 

Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais 

 

6 

 Para satisfação de necessidades permanentes  

na área de atuação do Gabinete de Educação 

e Ação Social, para garantir o regular 

funcionamento dos estabelecimentos 

escolares envolvidos, para prolongamento de 

horário das escolas do pré-escolar e 

fornecimento de refeições e ainda zelar pela 

limpeza, conservação e boa utilização das 

instalações abrangidas, bem como do material 

e equipamento didático necessário ao 

desenvolvimento educativo. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Motorista 

de Ligeiros 

 

5 

 Para satisfação de necessidades permanentes  

na área de atuação da Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, à qual compete a gestão da 

frota de viaturas municipais, em resultado da 

decisão do Município de assegurar o serviço 

de transportes escolares, com recurso a meios 

próprios. 

 

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

10350/2021. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número sequencial 16567, 
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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. 

Relativamente aos postos de trabalho, cujo início apenas se prevê no ano de 2022, será o respetivo encargo 

considerado aquando da elaboração do Orçamento Municipal. 

 

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

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

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente seja remetida à 

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

para deliberação. 
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 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, 

ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a) do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 

3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três 

abstenções dos eleitos do PS e CH, propor ao Órgão Deliberativo, a alteração ao Mapa de Pessoal do Município, 

nos termos acima indicados.» 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara para dizer que os lugares que se propõe a tempo determinado, deve-se ao 

facto de não existirem condições para se considerarem permanentes, devido a alguma instabilidade, 

nomeadamente na escola de Vales Mortos e A-do-Pinto, em que todos os anos a DGEstE solicita que a Câmara se 

pronuncie sobre a proposta de encerramento destas escolas e também pelo período de pandemia que vivemos, 

que cria algumas necessidades pontuais de reforço de trabalhadores. 

Em relação ao reforço de pessoal na área administrativa, é uma necessidade detetada na área do movimento 

associativo, tal como os assistentes operacionais dos serviços gerais.  

Quanto aos motoristas, destinam-se à área da educação. Tem sido prática a abertura de procedimentos para 

atribuição de circuitos escolares, mas entendeu-se que a Câmara tem condições e será mais correto e em termos 

de responsabilidade, ser a Câmara a assumir a totalidade dos transportes escolares e por isso, há necessidade de 

contratar mais motoristas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Em cumprimento do estipulado 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 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, CH e Coligação PSD/CDS e 13 (treze) votos 

a favor dos eleitos da CDU, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal do Município, nos termos acima indicados.  

 

 

2.5. REVISÃO N.º 4 AO ORÇAMENTO E REVISÃO N.º 3 AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal em reunião realizada no dia 10 do corrente mês de novembro deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e CH, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a revisão n.º4 

ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente da Câmara que começou por dizer que esta revisão não altera em nada os valores 

orçamentados, tem apenas a ver com a exigência da entidade gestora das candidaturas, num caso a CIMBAL e 

noutro a Rota do Guadiana, para prosseguimento das candidaturas e que sejam individualizados os projetos, que 

em nada vai alterar o valor final. Se a Câmara não cumprir esta exigência, perdemos a candidatura efetuada. ------- 
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Seguiu-se o eleito Nelson Correia para questionar sobre este projeto que se iniciou em 2016 e presume que esteja 

incluído no projeto do Museu de Etnografia de Serpa e estando parado há tantos anos, qual o futuro deste 

Museu, pois parece que a verba vai ser retirada deste projeto. -------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara explicou que não se está a retirar verba, estamos apenas a individualizar uma 

candidatura que já existia, e que estava num conjunto de cinco candidaturas, designado como “Museu Aberto” e 

mantemos os valores inicialmente previstos. Em relação à pergunta sobre o Museu Etnográfico, diz que os 

trabalhos que se detetaram ser necessários, após a evolução da obra que estava em curso, já não podiam ser 

incluídos no procedimento inicialmente aberto e foi necessário fazer um novo procedimento, que demorou mais 

tempo do que estava previsto, sendo necessário fazer uma consulta à CCDRA para saber qual o procedimento a 

adotar. Contudo, a atual revisão ao Orçamento não implica em nada com a obra do Museu Etnográfico. ------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com 3 (três) votos contra dos eleitos do CH, 10 (dez) abstenções dos eleitos do PS e 

Coligação PSD/CDS e 13 (treze) votos a favor da CDU, aprovar a revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao 

Plano Plurianual de Investimentos, cujos documentos constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante (Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de terminar a sessão, o Sr. Presidente da Assembleia, fez referência à oferta a todos os eleitos da 

Assembleia e Câmara Municipal, de alguns artigos do Museu do Cante Alentejano, iniciativa promovida pela Mesa 

da Assembleia, mas só foi possível com o apoio da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------- 

 

 

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:  

 

 Regimento da assembleia municipal  

 Eleição de representantes da assembleia municipal  

 Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

 Proposta de alteração ao mapa de pessoal 

 Revisão n.º 4 ao orçamento e revisão n.º 3 ao plano plurianual de investimentos  

 

Foi dado conhecimento que, para o mandato de 2021/2025, as sessões da Assembleia Municipal serão 

secretariadas pela funcionária Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, sendo substituída nas suas férias e 

faltas pela funcionária Gertrudes de Fátima Fialho Valente, Técnica Superior, de acordo com o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 18 de outubro de 2021. -------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 19h30 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 18 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, 

redigi e subscrevo.  

 

 

 

 

               O Presidente                       A Secretária 

                                                                  
   _________________________          _____________________ 

 (Tomé Alexandre Martins Pires)                  (Anabela Baleizão Cataluna) 
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ANEXO 1 – Regimento da Assembleia Municipal 

  

ANEXO 2 – Representantes da Assembleia - Boletins de voto  

 

ANEXO 3 - Revisão n.º 4 ao Orçamento e revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos  

 


