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ATA N.º 2/2021 
Sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Serpa realizada no dia 18 de 

maio de 2021 

 
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu extraordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, no edifício do Musibéria, convocado de acordo com o estipulado no n.º 1 

do artigo 28º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

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. ---------- 

 

 

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 

Silvia Maria Franco Murta, em substituição de José Miguel Martins 

Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de 
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Freguesia de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias 

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de 

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

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se encontra 
justificada a seguinte falta: 

Sessão extraordinária de 18 de maio de 2021 
 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Martins Braga, por se 
encontrar ausente do País 

Substituído por Silvia Maria Franco Murta 

 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal começou por dar as boas vindas aos eleitos e público presente e 

justificou a realização desta sessão extraordinária e presencial. Devido à entrada em vigor das novas regras 

do POC para as autarquias locais e de apresentação de contas, a Assembleia da República entendeu 

prolongar o prazo de apresentação de contas para o mês de maio, que supostamente aconteceria em abril 

e a Associação Nacional de Municípios, interpretando isso, fez uma circular a informar que a sessão de abril 

poderia não se realizar, realizando-se depois em maio para aprovação de contas. Entretanto, devido à 

pandemia e por ser este um ano inicial de apresentação de contas nos novos moldes contabilísticos, o 

Governo veio autorizar a apresentação dessas contas até final de junho, coincidindo com a sessão ordinária 

desse mês e a ANMP emitiu nova circular a informar que já não seria necessário realizar a sessão em maio 

para a aprovação das contas, ficando a sua realização dependente da necessidade de a Câmara ter alguns 

assuntos para deliberação por parte da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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”  

Começou por intervir o munícipe José Maria Morgado, residente em Vales Mortos, para abordar um 

assunto respeitante à limpeza de terrenos da sua propriedade, perto do loteamento do moinho de vento, 

em Serpa, na sequência do oficio recebido pela Câmara Municipal. Refere que os vizinhos nunca se 

queixaram da necessidade de limpeza desse terreno.  
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Apresenta fotografias de alguns terrenos, propriedade da Câmara Municipal, junto à escola de Vales 

Mortos e algumas habitações nessa localidade e junto à urbanização Moinho de Vento e que também 

necessitam de limpeza.  

Diz que lhe foi dado o prazo de trinta dias para efetuar a limpeza do seu terreno, mas que não irá fazer a 

limpeza nesse prazo e que no último dia do prazo irá verificar se a Câmara já procedeu à limpeza dos 

terrenos que são da sua propriedade. 

Refere ainda que no jornal Serpa Informação consta um artigo sobre as obras a realizar na Rua das Portas 

de Beja e manifesta o seu desagrado pelo facto de se ir retirar uma calçada antiga, que considera que faz 

parte do património e que os turistas gostam de ver quando nos visitam. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder ao assunto da substituição da calçada, informando que 

se trata de uma obra candidatada, no âmbito da regeneração urbana e da mobilidade e o objetivo foi 

precisamente a melhoria da mobilidade para quem circula a pé e de bicicleta no centro histórico, mas ao 

mesmo tempo manter a identidade das ruas que vão ser objeto de intervenção. A candidatura foi aprovada 

pela CCDRA e o projeto teve prévio parecer positivo e vinculativo da Direção Regional de Cultura. A obra já 

foi adjudicada e irá avançar assim que a empresa tenha disponibilidade e a empreitada inclui a Rua das 

Portas de Beja e a Rua dos Fidalgos.  

Agradece a opinião manifestada pelo munícipe, mas lembra que os turistas vêm apenas ver e de facto 

devemos ter as nossas localidades atrativas para o turismo, mas é ainda mais importante que as nossas 

localidades estejam nas devidas condições para serem utilizadas pelos seus habitantes, melhorando a 

acessibilidade dos que cá estão todos os dias, mas ao mesmo tempo, manter aquilo que é a nossa 

identidade.  

Quanto à questão da limpeza do terreno, diz que o oficio enviado é um oficio/tipo que resulta da nova 

legislação da faixa de gestão de combustível e a Câmara tem que fazer aquilo que é o seu papel neste 

processo. A Câmara tem de facto terrenos que necessitam dessa limpeza e já foi autuada em mais do que 

uma situação, embora se tente fazer o máximo que se consegue, limpando as faixas de gestão de 

combustível, mas em tempo útil, não é possível limpar tudo aquilo que é da sua responsabilidade e que é 

da responsabilidade dos privados, porque, de acordo com a nova legislação, se a limpeza não for efetuada 

pelos donos dos terrenos, a Câmara tem que efetuar essa limpeza, o que se torna impossível de fazer em 

tempo útil.  

Quanto ao comentário do munícipe de que não será feita a limpeza no prazo estipulado, essa decisão terá 

as consequências que tiver que ter e é da responsabilidade do próprio e a Câmara assume aquilo que são as 

suas responsabilidades nesta matéria de limpeza das faixas de gestão de combustível. ---------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da munícipe Cristina Fialho, residente em Serpa que fez a apresentação de um 

movimento recentemente criado, o MEPI 20/21 – Movimento pro escolar para a primeira infância (0 a 36 

meses) e em representação dos pais de Serpa, que visam ter acesso aos serviços escolares da creche de 

Serpa, informa que estão a debater-se com uma grave situação. Foram informados pela Direção da Creche 

Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição que existem 41 inscrições para meia dúzia de vagas. É um 

problema que neste momento, afeta 41 famílias, com possível tendência a aumentar, que estão sem 

solução para colocar os seus filhos no meio escolar, afetando a sua vida familiar e profissional. Dirigem-se à 

autarquia, procurando algum apoio, mesmo sabendo que não depende de si a tomada de decisão na 
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abertura de vagas, pois as IPSS são geridas pela Segurança Social. A Direção da Creche já contactou a 

Segurança Social para a abertura de novas vagas e ainda não conseguiu essa permissão.  

 

Sobre este mesmo assunto, interveio ainda o munícipe Paulo Correia que informou que, das 41 inscrições 

que existem, algumas das crianças já não irão entrar na sala dos 0 aos 12 meses, porque não haverá vaga 

este ano e irão entrar diretamente na sala dos 12 aos 18 meses e esta sala irá ter aqueles que já lá estão 

este ano e que vão subir e serão cerca de 21 crianças que não terão direito a creche, porque só existirão 12 

vagas. No dia em que se realizou a reunião, na passada sexta feira, criou-se logo um movimento, o MEPI 

entre os 41 pais presentes e está sendo feita a recolha de assinaturas para posteriormente entregar na 

Câmara Municipal, para que tenham conhecimento da atual situação destas famílias e neste momento, há 

familiares que veem de Lisboa, porque estão desempregados, para cuidar das crianças e há familiares a 

deslocar-se dos Açores para Serpa. A Segurança Social e a Creche andam em negociações, mas não 

conseguem chegar a um acordo. A creche tem três salas novas, prontas a serem utilizadas e neste 

momento apenas podem ser utilizadas duas, cada uma com oito crianças dos 0 aos 12 meses, com duas 

auxiliares e uma sala mantém-se fechada e a Segurança Social está a dar como base os Censos de 2011, 

mas estamos em 2021 e as necessidades mudaram e esta situação está a degradar a vida destas famílias. 

Apela à ajuda da Câmara Municipal, no sentido de se arranjar alguma solução de imediato, talvez com a 

abertura da terceira sala, enquanto a Segurança Social não dá resposta, com o apoio da Câmara e da União 

de Freguesias para se conseguir dois funcionários para essa referida sala poder funcionar.  

Diz ainda que, no futuro, dever-se-ia pensar nas amas sociais, que não existem, e que já tapavam as lacunas 

das várias salas da creche, dos 0 aos 36 meses. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por felicitar a criação do Movimento e disse que poderão contar com 

a ajuda do Município neste problema, que surgiu duma situação positiva e que por isso, não deveria ser um 

problema. Diz que o Município há muito tempo que apoia as IPSS com valência de creche, embora essa 

responsabilidade seja do Governo central. A Segurança Social faz acordos com as IPSS que têm essa 

valência e a resposta que é dada verifica-se que é insuficiente.  

No caso concreto exposto pelos representantes do Movimento, diz que a Câmara tem vindo a acompanhar 

o assunto e já houve uma solicitação de reunião por parte de creche e também do Sr. Paulo Correia, feitas 

ontem e já foram agendadas as duas reuniões para amanhã. Diz ainda que, em primeira instância, terá que 

exigir-se à Segurança Social que arranje a resposta para resolver o problema, que passará por estender o 

acordo para mais crianças. Depois das reuniões que se irão realizar amanhã, serão definidas estratégias e 

em primeiro lugar recorrer à entidade que tem essa responsabilidade e depois veremos como se pode 

contribuir com o apoio da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

2.1. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA DE 2021 

Foi analisada a seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal na reunião realizada no dia 12 de 

maio do corrente ano: 
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«Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2021 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:   

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

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

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

atribuições e competências. 

Neste momento, importa proceder à alteração do Mapa de Pessoal de 2021, por três fundamentos 

distintos, que se discriminam e justificam nos seguintes termos: 

 

a) Da atribuição do Subsidio de Penosidade e Salubridade 

Determina o artigo 24º, da pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento 

do Estado para 2021 (LOE2021), que “o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade 

da carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e tratamento de 

resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de 

inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte comprovada 

sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco 

potencial agravado de degradação do estado de saúde, é atribuído por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo ou 

médio, sendo o seu valor diário abonado no intervalo entre 3,36 € e 4,09 €, não sendo cumulável 

com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação.” 

Acrescenta o mesmo dispositivo que “o empregador público deve identificar e justificar no mapa de 

pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de funções” em condições de 

especial penosidade e insalubridade. 

Neste sentido, procede-se à identificação no Mapa de Pessoal e respetivo Anexo I (Conteúdos 

Funcionais) das funções que justificam a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade, 

bem como se identifica o respetivo nível de peosidade e insalubridade. 

Importa esclarecer que, de forma a viabilizar a atribuição do Suplemento, se verificou a 

necessidade de clarificar as funções concretamente desenvolvidas, sem que deste trabalho tenha 

resultado um acréscimo de funções ou novas funções que ultrapassem aquelas originalmente 

definidas e contratualizadas com os trabalhadores. 

A titulo exemplificativo, as funções desenvolvidas por um “Pedreiro de Saneamento”, já integravam 

as funções exercidas regularmente por um “Pedreiro”.  

No entanto, verificou-se a necessidade de discriminar ambas as funções, porquanto aquele 

(Pedreiro de Saneamento) é elegível para a atribuição do Suplemento, e este ultimo (Pedreiro), não 

é. 

 

b) Da Lei-Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

b.1) Da Proteção Civil: 
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No âmbito do processo de transferência de competências verifica-se a necessidade de adequar o 

Mapa de Pessoal às alterações introduzidas no regime da Proteção Civil Municipal. 

Estas alterações passam pela alteração da designação do “Gabinete Municipal de Proteção Civil” 

que agora se designa “Serviço Municipal de Proteção Civil”, bem como pela criação da figura do 

Coordenador Municipal de Proteção Civil. 

São alterações que resultam expressamente do disposto na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, 

alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 4/2019, de 1 de abril, pelo que se impõe proceder à 

mera adaptação do Mapa de Pessoal e respetivo Anexo I 

b.2) Educação e Desenvolvimento Estratégico 

Ainda no âmbito da transferência de competências verifica-se a crescente necessidade de adequar 

os Serviços às necessidades já verificadas bem como aquelas que se preveem para o inicio do 

próximo ano, em especial na área da Educação. 

Em conformidade, pelo Despacho n.º 8/2021, de 7 de maio, emitido ao abrigo da competência 

própria do Presidente da Câmara Municipal, prevista no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 

23 de outubro, foi determinada a extinção de uma, e a criação de duas subunidades orgânicas 

(Secções), em respeito ao limite máximo autorizado pela Assembleia Municipal de Serpa. 

Neste sentido foi extinta a Secção de Estaleiro Municipal e Logística, da Divisão de Mobilidade e 

Obras Urbanas, e procedeu-se à criação da Secção de Equipamentos, na Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico e da Secção de Apoio Administrativo, no Gabinete de Ação Social e 

Educação. 

Desta forma, importa proceder igualmente à adaptação do Mapa de Pessoal do Município, e 

respetivo Anexo I, mediante a criação de dois lugares de Coordenador Técnico. 

 

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

documento interno 3917/2021. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento 

com o número sequencial 16567, relativa à criação dos postos de trabalho de coordenador técnico, 

e da ficha de cabimento com o número sequencial 16566, relativa ao posto de coordenador 

municipal de proteção civil. 

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 reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2019 - 1ª Alteração; 

- Anexo 1 – Conteúdos Funcionais – 1ª Alteração 

- Informações de Cabimento» -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e 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 



                                               Ata n.º 2 - Sessão extraordinária  

2021 

18 maio 

 

 

8 

n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com as abstenções dos Vereadores do Partido Socialista, submeter à Assembleia 

Municipal, a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município, de acordo com documentos 

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

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que existem dois objetivos principais nesta alteração 

do Mapa de Pessoal, sendo um deles a introdução de conteúdos funcionais de alguns operários, 

nomeadamente para justificar melhor a atribuição do suplemente de penosidade e insalubridade e o outro 

para a criação do figura do Coordenador Municipal de Proteção Civil, no âmbito da publicação da Lei 

50/2018, de 16 de agosto e a criação de duas secções no âmbito da educação e do desenvolvimento 

estratégico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito Manuel Baiôa questionou sobre o cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil, como irá ser 

o processo de recrutamento e se já existe alguém identificado para ocupar este cargo, tendo o Sr. 

Presidente da Câmara respondido que o processo irá decorrer de acordo com a legislação em vigor e no 

município já existe um técnico a desempenhar as funções de proteção civil, mas o processo irá decorrer em 

conformidade com o que está previsto na lei.  

 

Usou ainda da palavra o eleito Duarte Lobo para dizer que os eleitos da CDU se congratulam com a posição 

do Órgão Executivo para a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, para resolver uma 

situação que já tem bastantes anos e que não deriva apenas da situação pandémica e que tem sido uma 

luta do PCP, com várias propostas que têm sido sempre negadas e mostrar satisfação com a possibilidade 

de a Câmara poder vir alargar a atribuição desse suplemento a um universo maior de trabalhadores. --------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto e de harmonia com a alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a 

favor dos eleitos da CDU, aprovar a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município, de acordo 

com documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (Anexo 1). -------------------- 

 

 

2.2. REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal na reunião realizada no dia 

12 de maio do corrente ano: 

 

«Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

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, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento: 
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 Deliberação  

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e 

os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda revisão ao Orçamento do Município de Serpa. ----- 

 

 

2.3. CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES  

Através de email datado de 23 de abril do corrente ano, no cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 

26.º da lei n.º147/99, de 1 de setembro e Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Serpa solicita que a Assembleia Municipal se pronuncie sobre o mandato das 

representantes da comunidade – Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga e Ana Cristina Godinho Camilo, cujo 

término do 1.º mandato ocorrerá em 31 de maio de 2021.  

Na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 29 de junho de 2018 foram as referidas representantes 

eleitas, por voto secreto, para a CPCJ. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir a eleita Maria José Borralho que, no âmbito do estipulado na Lei 

n.º 147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 23/2017, de 23 de maio e pela lei n.º 26/2018, de 5 de 

julho, relativamente aos mandatos dos elementos da comunidade na CPCJ de Serpa e considerando o 

término dos mandatos das comissárias Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga e Ana cristina Godinho Camilo, 

informar que os eleitos da CDU propõem que o mandato seja renovado para estas duas cidadãs, 

considerando que o seu perfil, competências na área da educação e na área social, se ajusta ao pretendido 

pela CPCJ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho e disse que, considerando a postura inicial dos eleitos do PS relativamente a 

este processo e considerando que na Assembleia Municipal houve em tempos, e bem, um acordo de 
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cavalheiros que permitia o exercício da lei de nomeação de pessoas vindas da comunidade, por parte da 

Assembleia, extensível à participação ativa das diferentes sensibilidades representadas neste Órgão 

Deliberativo, os eleitos do PS mantêm a mesma posição, de que temos agora uma oportunidade para criar 

alguma justiça e ver representado na CPCJ as forças politicas que compõem a Assembleia. ----------------------- 

 

O eleito José Aboim disse que, reportando-se a anteriores mandatos, relativamente aos elementos 

escolhidos pela Assembleia, era criada uma comissão, constituída por todas as forças politicas, que 

indicavam os vários elementos que iriam ser os representantes da CPCJ, por isso, não concorda com a 

forma como foi tratado o assunto no atual mandato e considera que deveria ser revisto o assunto, sobre a 

forma de escolher as pessoas e não tem nada a ver com as pessoas que foram escolhidas e nem se coloca 

em causa a sua competência, mas tem a ver com a forma como tem sido tratado o assunto, sem o 

envolvimento de todas as forças.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Mesa disse que à Mesa não lhe compete imiscuir-se no assunto e das duas últimas 

intervenções, o que ressalta é uma proposta à bancada da CDU para, possivelmente, fazer uma lista 

conjunta ou dialogar sobre os comissários a escolher, pelo que, compete à CDU responder a essa questão.  

 

O eleito Noel Farinho interveio novamente para clarificar, em primeiro lugar, que nada têm contra as 

pessoas que estão nomeadas, muito pelo contrário, são pessoas que estimam tanto como outras, mas 

trata-se de uma questão de princípio e remete para o pluralismo democrático que existe ou não existe, não 

há meio termo e a Assembleia tem agora uma oportunidade de despolitizar o órgão, que é nobre, era 

necessário e aí estão as CPCJ e de alguma forma dar um sinal para o exterior, de que não se faz politica 

naquela estrutura e isso só se faz, abrindo o leque democrático e permitindo que todas as forças 

representadas nesta Assembleia como um todo, estejam representadas naquela estrutura. 

Diz ainda que em 2018, o PS apresentou uma lista, mas contrariado, porque a sua posição de principio foi 

sempre o cumprimento do acordo de cavalheiros que existia, que era algo informal, mas que permitia a 

cada força politica, uma representação na estrutura de proteção dos jovens e que agora não permite, pelo 

que, solicita que a bancada da CDU se pronuncie em relação à possibilidade de uma lista única e se for 

aceite, solicita cinco minutos de intervalo.  

 

O Sr. Presidente da Mesa lembrou que não estão a ser eleitas a totalidade das comissárias da CPCJ, mas sim 

duas comissárias que terminam este mês o primeiro mandato. Nada obsta e isso será do entendimento das 

forças politicas que constituem a Assembleia, de dialogarem e reverterem a decisão de nomeação destas 

comissárias, constituírem uma lista conjunta e nomearem outras pessoas. Compete à CDU decidir o que 

pretendem fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a eleita Maria José Borralho que, em nome da CDU, disse que a sua proposta é que exista uma 

continuidade do trabalho destas duas comissárias na CPCJ, uma vez que elas ainda só têm um mandato e 

que pode ser renovado e veem nelas características adequadas para o desempenho de funções na CPCJ.  

 

O eleito Noel Farinho solicitou a interrupção da sessão por cinco minutos, pois o que foi agora dito não está 

em linha com aquilo que os eleitos do PS pensam e esta posição da CDU sublinha aquilo que já foi feito e o 

que se subentende é que a prática é a mesma e o que desejam é que as representações das pessoas da 
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comunidade nomeadas pela Assembleia sejam nomeadas apenas pela CDU e isto é algo intolerável, que 

não tem consistência nos dias de hoje, porque para sermos democratas não é só preciso apregoar, a 

democracia tem que se exercer e é nestes momentos que se percebe que, às vezes, são só palavras. --------- 

 

De acordo com o solicitado, foi a sessão interrompida para um intervalo e depois de retomada, começou 

por usar da palavra o eleito José Madeira para reforçar aquilo que já tinha dito, de que, em anteriores 

mandatos, todas as forças politicas indicavam elementos da comunidade para terem representantes na 

CPCJ e é esse principio que defende e que deveria ser respeitado para que existisse um pluralismo 

democrático, pois o PSD de certa forma sente-se fragilizado por não ter indicado qualquer nome para essa 

comissão e se essa situação não se alterar, não irá participar na votação. 

 

O eleito Noel Farinho disse que estão perante uma situação em que não têm muitas alternativas, pois a 

proposta da CDU foi de uma clareza tremenda, mas não deixa de ser insuficiente em relação à participação 

democrática e o que fica aqui hoje, mais uma vez espelhado, é que o velho acordo que existia de bom 

costume e boa prática, foi rompido em 2018 e pelo menos uma força politica fica de fora, que é o PSD, pelo 

que, irão ser solidários, não com o PSD em particular, mas solidários com a democracia, porque são 

verdadeiramente democratas e incomoda-os que perante a oportunidade de se emendarem erros do 

passado, se faça “vista grossa” e se avance na mesma direção, no conforto de uma maioria absoluta e 

consideram que isto não é admissível. Não tendo qualquer oportunidade de negociar, estando perante uma 

situação de facto, só lhes resta fazer o seu protesto, coisa que a CDU percebe bem, por ser um partido que 

na comunicação social vinca bem os protestos, pelo que, irão sair da sala mais cedo e não participam na 

votação. Não é algo contra os eleitos da CDU, pelo contrário, é algo contra a posição do partido, não tem a 

ver com pessoas, nem tão pouco com aquelas pessoas que estão indicadas para a renovação do mandato, é 

uma questão de principio.  

 

Interveio ainda a eleita Maria José Borralho para dizer que, relativamente ao pluralismo democrático, não 

recebem da bancada do PS lições de democracia, de uma bancada que hoje se absteve na votação da 

revisão do Orçamento, sem qualquer argumentação. Sobre a eleição para a CPCJ, são apenas dois 

membros, pessoas que vão continuar o trabalho que já vinham a fazer e não consideram que exista falta de 

democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Neste momento da sessão, ausentaram-se da sala, todos os eleitos do PS e o eleito da Coligação PSD/CDS.  

 

A sessão prosseguiu com a votação, por voto secreto, da lista única (designada por Lista A), apresentada 

pelos eleitos da CDU para a renovação do mandato de Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga e Ana Cristina 

Godinho Camilo.  

 

Feito o escrutínio, verificou-se que entraram na urna 16 (dezasseis) votos, pelo que, foi renovado o 

mandato das duas representantes para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa - Catarina 

Luzia Inácio Braga e Ana Cristina Godinho Camilo.  

Constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, os respetivos boletins de voto.  
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

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

os seguintes assuntos:  

 

 Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2021 

 Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Eleição de representantes  

 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 19h20 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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