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ATA N.º 3/2021 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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.  

 

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 
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António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

Nuno Alexandre Martins Sidoncha, em substituição do Presidente 

da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, nos termos do artigo 

18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

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 

 

 

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 das atas n.º 1 e 2/2021 

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. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

3.2. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, 

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

3.3. Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

3.4. Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada  

3.5. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

3.6. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

3.7. Repartição de encargos – Consulta prévia n.º 42/2021 – Aluguer operacional de veículo elétrico ao abrigo do 

acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de Compras da CIMBAL 

3.8. Repartição de encargos - Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M.  

3.9. Repartição de encargos - Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo” 

– Atribuição de viatura ao Município de Serpa 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

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

justificadas as seguintes faltas: 

 
Sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2021 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José António Malveiro Monteiro, 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Serpa (Salvador e Santa Maria) 

------- 

 

 
Sessão ordinária de 29 de junho de 2021 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Martins Braga, por motivos 
de ordem profissional 

Substituído por Silvia Franco Murta  

 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS N.º 1 e 2/2021 

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 1, respeitante à sessão realizada no dia 25 de fevereiro do corrente 

ano e a ata n.º 2, referente à sessão extraordinária realizada no dia 18 de maio, as quais foram previamente 

enviadas a todos os eleitos. A ata n.º 1 foi aprovada, por unanimidade e a ata n.º 2 foi aprovada, com as abstenções 

dos eleitos que não participaram na sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

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

designado como ANEXO 1.  

 

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

assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Nota de imprensa – Casa do Rio em Brinches 2021.03.02 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas 
em vigor de 2 de março a 16 de março 

2021.03.03 

Grupo Parlamentar do PCP Votação do projeto de lei que estabelece o regime 
para a reposição das freguesias extintas 

2021.03.09 
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Grupo Parlamentar do PCP Reposição das freguesias extintas – Projeto lei 2021.03.12 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendadas para discussão iniciativas do PEV na 
Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento 
do Território – 17 de março 

 
2021.03.16 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas 
em vigor até 5 de abril 

2021.04.01 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre a situação e futuro dos CTT 2021.04.05 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
a não repercussão sobre os utentes das taxas 
municipais de direitos de passagem e de 
ocupação do solo 

 
2021.04.05 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
instrumentos de gestão do arvoredo em meio 
urbano 

2021.04.06 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas 
em vigor desde 5 de abril 

2021.04.07 

Grupo Parlamentar do Bloco 
de Esquerda 

Uma lei para capacitar os municípios para a 
prevenção de incêndios 

2021.04.08 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
expansão do prazo para as limpezas das redes 
de gestão de combustíveis nos espaços florestais  

2021.04.14 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas 
em vigor a partir 19 de abril 

2021.04.19 

Grupo Parlamentar do Bloco 
de Esquerda  

Rejeitado projeto de lei para capacitar os 
municípios para a prevenção de incêndios 

2021.04.20 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de lei que prevê o 
reconhecimento e proteção do Barranquenho e 
da sua identidade cultural 

2021.04.20 

CIMBAL Nota de imprensa – Baixo Alentejo integra Rede 
de Espaços para Teletrabalho 

2021.04.28 

Câmara Municipal de Serpa Na sequência da questão colocada pelo eleito João 
Batista, na última sessão da Assembleia Municipal, na 
sequência da apreciação do Relatório da Atividade 
Municipal, na parte respeitante aos recursos 
hierárquicos e processos judiciais pendentes, 
conforme consta dessa informação, no âmbito do 
Processo n.º 246/18.0BEBJA, a correr termos no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, vem a Autora 
Sociedade Agrícola da Herdade Maria da Guarda, 
Lda., impugnar o Despacho do Sr. Vereador do 
Pelouro do Urbanismo e Ordenamento do Território, 
datado de 20/11/2017, que determinou a demolição 
de obras executadas em desacordo com a licença de 
obras de recuperação/alteração n.º 26/2009, e 
acrescenta a informação dos respetivos Serviços que 
é, mais concretamente, o pátio exterior e o muro 
executado entre o edifício principal e o edifício 
agrícola. 
 

2021.05.03 
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CIMBAL Nota de imprensa – Cimbal é a primeira CIM do 
país a receber o visto do TC para a exploração do 
serviço público do transporte rodoviário de 
passageiros 

 
2021.05.04 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas 
em vigor de 1 a 16 de maio 

2021.05.06 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei sobre concessões em baixa tensão 2021.05.10 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
o esforço das medidas de apoio aos idosos que 
vivem sozinhos ou isolados  

2021.05.10 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do requerimento para audição da 
infraestrutura de Portugal sobre a modernização 
e eletrificação da linha do Alentejo 

2021.05.14 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
o regime jurídico de avaliação de impacte 
ambiental  

2021.05.25 

Câmara Municipal de Serpa Nota de Imprensa – Musibéria – Encontro de 
Culturas 

2021.06.08 

 
CIMBAL 

Programa de Apoio à Produção Nacional (Base 
Local) Baixo Alentejo - Assinados os primeiros 
Termos de Aceitação  

 
2021.06.08 

Câmara Municipal de Serpa Nota de imprensa – Eletrificação da Serra de 
Serpa 

2021.06.11 

CIMBAL Programa Cultural em Rede – Festival BA 2021.06.11 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião do mês de junho do 
Conselho Intermunicipal 

2021.06.15 

 
CIMBAL 

Secretário de Estado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e do Ordenamento do 
Território presente em sessão da CIMBAL - 
Moura" 

 
2021.06.16 

 
 

CIMBAL 

Projeto de Lei n.º 880/XIV-2 apresentado pelo 
Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da 
República que “Prorroga o prazo do processo de 
reconversão das Áreas Urbanas de Géneses 
Ilegal (alteração à lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro)”. 
  

 

 
 
2021.06.18 

 

 

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 17 de fevereiro, 3, 17 e 31 de março, 14 e 28 de abril, 12 e 26 de maio, 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 João Batista para, em nome dos eleitos do PS e estando quase a terminar 

o mandato, questionar sobre o ponto de situação sobre o Centro Interpretativo do Cante Alentejano, como estão a 

decorrer as obras e também a nível dos equipamentos e se a sua inauguração será ainda neste mandato ou no 

próximo. 

Sugere ainda uma atualização do brasão de armas da cidade de Serpa, que após ter passado a cidade deve ter 

cinco torres e a bandeira que atualmente é composta por duas listas pretas, deve passar a quatro listas pretas e 

entregou o seguinte desenho sobre o assunto: 

 

 
 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação à atualização do brasão e bandeira, diz que existem regras definidas 

para estas alterações e a Câmara já iniciou esse processo, que está a ser acompanhado pela Divisão de Cultura 

e Património e será esta sugestão encaminhada para essa divisão, mas não existe grande margem de manobra, 

pois as regras estão bem definidas em relação a este assunto. 

Em relação ao Centro Interpretativo do Cante diz que o processo resultou de um protocolo entre a Direção Regional 

de Cultura do Alentejo e a Câmara Municipal de Serpa, estando o processo quase concluído e quanto à sua 

abertura prevê-se para julho ou agosto, sendo a data articulada em função da disponibilidade da Direção Regional 

e refere ainda a futura alteração de nome de Casa do Cante para Museu do Cante. ---------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Segunda Secretária da Mesa, Telma Silva para, na qualidade de representante deste Órgão 

Deliberativo, no Conselho Municipal do Movimento Associativo, prestar informação sobre a reunião que se realizou 

no dia 25 do corrente mês de junho. Em primeiro lugar, fez-se um balanço sobre a requalificação que o Município 

fez nos equipamentos desportivos e culturais do concelho. Apesar de se estar em contexto de pandemia, houve 

sempre a disponibilidade de técnicos do município para se deslocarem a casa das pessoas que estavam 

impossibilitadas de sair, para que se pudessem manter ativas. Foi ainda solicitado que as associações não se 
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atrasassem com a entrega do relatório e plano de atividades e as associações que tinham sede próprias, tiveram 

uma redução de 50% no pagamento do IMI. Estão previstas formações para dirigentes, em parceria com a 

Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Deporto, sobre a salvaguarda dos arquivos dos 

associados e sobre a ASAE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho que começou por dizer que acompanharam a gestão da CDU nalguns projetos, 

votando-os favoravelmente e têm interesse, como opositores e como munícipes, em saber qual é o estado desses 

mesmos projetos, destacando dois: os passadiços do Pulo do Lobo e o centro tecnológico agroalimentar. Deixa 

uma nota positiva para a requalificação feita no Mercado Municipal de Serpa e que trouxe um mercado mais ativo, 

mais atualizado, projetando os nossos produtos e dando alguma dimensão aos comerciantes locais. ----------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação ao mercado disse que já está em funcionamento, com uma dinâmica 

positiva, mas reconhece que ainda há arestas a limar e estamos a trabalhar no sentido de melhorar algumas 

situações, nomeadamente na dinâmica da cozinha experimental e na questão das lojas atribuídas à AproSerpa, 

através de protocolo, que ainda tem algumas dificuldades com a abertura da loja do vinho, mas o assunto está a 

ser tratado, tendo em vista a sua abertura num prazo razoável.  

Em relação aos passadiços do Pulo do Lobo, diz que existe de facto, uma dificuldade com a empresa que está a 

fazer a obra, começando logo pelo valor, em que a base era de 340.000€ e a proposta de empresa foi de 275.000€, 

acresce o facto de, nos últimos meses, ter havido dificuldade de obtenção de algumas matérias primas e uma 

subida de preços, nomeadamente na questão da madeira. Mas este não é apenas o único problema, além de que 

a obra já deveria estar concluída nesta altura, o que causa muita preocupação, pois trata-se de uma obra financiada 

e se não for concluída a tempo, tem que se arranjar solução perante a autoridade de gestão, para não se perder 

o financiamento. Foram solicitadas prorrogações do prazo, que não têm sido cumpridos e em última instância, será 

a rescisão de contrato com a empresa e assumir essa rescisão e terá que existir um acompanhamento por parte 

da CCDRA, para se fazer o que for melhor, com o objetivo de concluir a obra e não se perder o financiamento.  

Sobre o centro tecnológico, é um processo que está sempre ligado à zona industrial agroalimentar, que tem que 

avançar primeiro que o centro, são dois processos que sofreram alguns atrasos, nomeadamente pela questão dos 

empréstimos no Tribunal de Contas. Colocou-se como prazo limite, no final do primeiro trimestre, se os 

empréstimos não estivessem resolvidos, iriamos avançar com os respetivos procedimentos e que se encontraria 

depois uma solução financeira para pagar a comparticipação nacional. Atualmente, o procedimento já se encontra 

aberto e visualizado por cerca de 20 empresas, objetivamente não significa nada, mas é um indicador de que 

houve interesse pelo processo. O que se fez para a zona industrial agroalimentar, serve também para o centro 

tecnológico e estamos a trabalhar no sentido de se abrir o respetivo procedimento, talvez no mês de agosto e 

estão também a ser trabalhadas as reprogramações, pois são obras que poderão levar 12 a 14 meses cada.  

 

Seguiu-se a eleita Ana Camilo para fazer referência a dois munícipes que estiveram no público na última sessão 

da Assembleia Municipal, em representação de um grupo de pais, a expor o assunto sobre a falta de vagas na 

creche de Serpa, existindo cerca de 40 crianças em lista de espera e o Sr. Presidente da Câmara referiu que 

estava agendada uma reunião com o referido grupo, para perceber as suas preocupações e de que forma a 

autarquia pode apoiar na resolução deste problema. Solicita informação sobre o prosseguimento deste assunto. 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que, a quem compete informar sobre o andamento do processo é 

a Direção da Creche, mas pode adiantar que, na sequência do que foi dito na última sessão, a Câmara Municipal 
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tenta sempre apoiar as IPSS’s na resolução dos seus problemas e neste caso concreto, a Câmara solicitou uma 

reunião à Segurança Social, com caráter de urgência. A questão que se colocou nessa reunião foi sobre a 

possibilidade de abertura de mais uma sala de berçário, que seria determinante para uma melhor resposta por 

parte da instituição. Para que isso aconteça, há uma candidatura, que ainda não se sabe quando irá abrir, mas 

cuja resolução não será muito célere e em contacto com a creche, a Câmara manifestou a disponibilidade para 

continuar a fazer uma pressão positiva, sobre quem tem a responsabilidade de resolver este problema, incluindo 

um pedido de reunião ao Secretário de Estado, mas mesmo com a abertura de uma sala, é quase impossível dar 

a resposta a 100% dentro do acordo existente e que atualmente já são cerca de 50 crianças. -------------------------- 

 

Interveio em seguida o eleito António Cubaixo, que começou por apresentar, em nome dos eleitos do PS, um voto 

de louvor aos dois proeminentes atletas do concelho, um na arte equestre e outro no atletismo, que são o João 

Torrão, que irá participar nos Jogos Olímpicos e o Estevão Janeiro que, em representação de Portugal, ficou em 

3.º lugar numa prova de atletismo na Polónia. Gostariam que esses atletas fossem homenageados, pela sua 

representação do concelho de Serpa. 

Prosseguiu, dizendo que passaram mais quatro anos e não viu nada de relevante feito em Vila Nova de S.Bento 

e a freguesia merecia mais. Por exemplo, a expansão da zona de atividades económicas, que não avançou; o 

museu do azeite, que não prosseguiu o processo, pelo menos não vê obras feitas, o acesso pedonal ao cemitério 

e as piscinas de Vila Nova de S.Bento, faziam agora 20 anos se tivessem sido construídas, cuja proposta remonta 

a 2001. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, em relação ao acesso pedonal ao cemitério, diz que estava no programa eleitoral da 

CDU, tal como o acesso pedonal ao cemitério de Pias. Foi efetivamente elaborado o projeto e será uma intervenção 

grande, cerca de 160.000€ e quando existe possibilidade de financiamento os projetos avançam mais rapidamente, 

e quando não existe financiamento, os processos avançam mais lentamente, no entanto, este processo é um 

compromisso da autarquia, elaborou-se o projeto, que já está aprovado pelas Infraestruturas de Portugal e estamos 

a trabalhar na procura de financiamento.  

Refere ainda que, em 2007 para investimentos, recebemos o mesmo que recebemos no mandato 2013/2017, o 

que significa que não se pode ter a mesma capacidade de intervenção e de execução de obras. Temos tido sempre 

a preocupação de ter os projetos elaborados para quando surgem as oportunidades de candidatura, pois os avisos 

quando são publicados, têm sempre um prazo curto para apresentação das candidaturas e agora temos esse 

projeto do acesso ao cemitério. Em relação ao Museu do Azeite e Casão do Cante, como há três grupos corais em 

Vila Nova de S.Bento, que necessitam de melhores condições, foi dada prioridade ao Casão do Cante, estando o 

projeto adjudicado a um técnico dessa freguesia. Já se conseguiu financiamento para sete projetos e temos dois 

anos para a sua execução.  

Em relação à expansão da zona de atividades económicas de Vila Nova de S. Bento, de facto não houve grande 

intervenção neste mandato, mas até ao dia de hoje, qualquer empresa que se tenha deslocado à Câmara de Serpa 

com um projeto consolidado e com financiamento para o executar, a câmara tem sempre trabalhado para encontrar 

soluções para essa empresa e essa zona de expansão já tem três lotes atribuídos e quando essas empresas 

reunirem as condições para avançar para a construção, de certeza que a Câmara irá arranjar soluções para 

começarem a laborar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A eleita Manuela Valente interveio para dizer que os eleitos da CDU se associam ao voto de louvor apresentado 

pelo PS sobre os dois atletas do concelho, que pertencem à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale 
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de Vargo, que muito se orgulham do seu trabalho e que têm levado o nome do nosso concelho a muitos locais, 

incluindo fora do País. Deseja-lhes os maiores sucessos e que, com certeza, irão contar com o apoio da autarquia. 

 

Seguiu-se o eleito José Madeira que, em primeiro lugar, disse que também se associava ao voto de louvor 

apresentado aos dois atletas do concelho, louvando os seus sucessos. Solicitou o ponto de situação do processo 

de requalificação da escola secundária de Serpa, que é uma infraestrutura fundamental para o futuro do concelho 

e do assunto respeitante à falta de vagas na creche de Serpa, na sequência do assunto exposto por dois munícipes 

na última sessão da Assembleia Municipal.  

Quanto à revisão do PDM, questiona se se trata de uma revisão global ou parcial. --------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que já prestou hoje esclarecimentos sobre a situação da creche e 

não tem mais nada de novo a acrescentar. Em relação ao PDM, não é uma revisão global e aponta-se para inicio 

de 2022 e terá que obedecer às orientações do PROTA, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

e do PROT, que é a nível nacional e ser resultado da concertação entre muitas entidades. 

Em relação à Escola Secundária de Serpa, há duas questões que têm que ser vistas de forma separada, uma 

delas o protocolo que se tem que celebrar com o Ministério da Educação e a outra é a questão do projeto, porque 

em tempo útil não se conseguiu que o processo fosse sequencial, pois aguarda-se o envio do protocolo por parte 

do Ministério, mas dada a urgência na resolução do assunto, a Câmara tem avançado com o processo respeitante 

à elaboração do projeto. Já se contactou o projetista que nos foi sugerido, pelo facto de ter feito o projeto de 

requalificação de uma escola em Nisa, podendo ser aproveitado parte desse projeto. Recorda que foi solicitado 

várias vezes e desde há muito tempo, ao Ministério da Educação, o contacto do projetista, mas não tendo obtido 

resposta do Ministério, a autarquia pelos seus próprios meios, conseguiu obter esse contacto e o projetista já se 

deslocou 3 ou 4 vezes à escola para tentar perceber o que se pode aproveitar do edifício, porque os 3.500.000€ 

não serão suficientes para fazer uma escola nova que responda às necessidades, pelo que, terá que ser 

requalificação de uma parte e fazer outra parte nova. Do estudo efetuado sobre a estrutura para verificar a 

possibilidade de recuperação, resultou que há possibilidade de requalificar os pavilhões D, E e F e construir um 

pavilhão novo e os blocos mais antigos A, B e C fazem parte das negociações com o Ministério da Educação, para 

ficarem para a Câmara Municipal. O procedimento para a adjudicação do projeto de arquitetura, prevê-se que 

esteja pronto no mês de julho, porque os prazos são muito apertados e a obra terá que começar mesmo no inicio 

do próximo ano. 

No que diz respeito à proposta de protocolo, não houve ainda resposta oficial à contraproposta que a Câmara 

enviou para o Ministério há alguns meses. Tem havido vários contactos telefónicos e ficaram de enviar o mais 

rápido possível, mas até agora a Câmara ainda não recebeu o documento. -------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Manuel Baiôa que, na sequência da informação prestada pelo Sr. Presidente sobre o Museu do 

Azeite e Casão do Cante em Vila Nova de S.Bento, solicita informação sobre os projetos que estão previstos para 

as outras freguesias e qual o ponto de situação da Rua da Bica em Vila Verde de Ficalho, para quando está prevista 

a conclusão da obra de requalificação. Em relação a V.V.Ficalho sugere ainda a elaboração de um projeto para 

modernizar e requalificar o museu da antiga igreja. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a conclusão da obra na Rua da Bica, o Sr. Presidente da Câmara diz que a data prevista para o término da 

empreitada era 6 de julho, mas houve uma prorrogação do prazo por mais 60 dias. A obra foi adjudicada em 
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novembro, a empresa Consdep teve muita dificuldade em iniciar a obra, que segundo informação obtida estará a 

passar por graves dificuldades e têm obras pendentes em vários municípios do Baixo Alentejo. 

Em relação aos projetos previstos para as restantes freguesias (a Casa do Rio em Brinches, a Taberna dos 

Camponeses em Pias, a Casa da Resistência em Vale de Vargo, em Vila Nova S. Bento o Casão do Cante e o 

Lagar e em Ficalho a Casa das Artes), praticamente todos estão aprovados e já se abriu o procedimento para a 

Casa do Rio em Brinches e para a Casa dos Camponeses e será aberto brevemente para o Casão do Cante e 

vamos tentar que até final do mandato se consiga abrir para a Casa da Resistência, em Vale de Vargo. Informa 

ainda que a candidatura para todos estes projetos foi aprovada em março do corrente ano, mas atendendo à 

dimensão das obras, será feita uma reprogramação para tentar prolongar até meados de 2023 a execução destas 

obras. Entretanto, a Câmara já está a trabalhar na abertura dos procedimentos para as respetivas museografias. 

Em relação às propostas apresentadas, diz que existem mais projetos em carteira, que é o caso do referido espaço 

da igreja de Vila Verde de Ficalho, um espaço junto do cine teatro de Vila Nova de S. Bento, para a arte 

contemporânea e um museu em Pias que pertence à Junta de Freguesia e se sobrar verba da candidatura, estas 

três ações também poderão ser enquadradas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o eleito Daniel Veiga para levantar uma questão sobre as regras na apreciação dos projetos de arquitetura 

para a reabilitação do centro histórico e lamenta que tantos projetos venham chumbados de Évora. Diz que existem 

muitos projetos parados, para alterações de fachada, coberturas e outras com questões mais modernas como o 

alumínio e o PVC, que considera que poderiam ser utilizados, com algumas regras, como por exemplo uma estética 

muito igual à madeira e dá como exemplo a Casa do Cante, que é uma obra com grande impacto, cujos terraços, 

com varandas atrasadas foram executados, mas não são autorizados para as obras a realizar pelos munícipes 

nas suas habitações. Os planos devem existir para resolver os problemas da comunidade e não para facilitar a 

apreciação por parte dos técnicos, por isso considera que deveria o assunto ser analisado por todos os 

intervenientes, constatando os problemas que existem e apresentando propostas de resolução, para tentar 

resolver e desbloquear muitos dos processos pendentes.  

Outro problema que se verifica é a questão do cumprimento dos alinhamentos dos edifícios, que considera pouco 

adequado em ruas onde existem edifícios com centenas de anos e por isso, considera que o plano de salvaguarda 

necessita de alterações. 

Faz ainda referência aos problemas com a eletricidade e o ar condicionado no centro escolar e questiona sobre o 

ponto de situação da construção do campo de jogos no espaço do referido centro escolar. 

Por fim, aborda novamente o assunto do amianto nos edifícios municipais e edifícios escolares, para saber o ponto 

de situação, uma vez que sabe que já existem relatórios sobre o assunto. ---------------------------------------------------- 

 

Sobre esta questão do amianto, o Sr. Presidente respondeu que, desde há três anos, que têm sido efetuadas 

vistorias em edifícios, suscetíveis de ter amianto e de se encontrarem nas condições de poderem provocar 

doenças. As amostras são enviadas para o LNEC e são depois remetidos os resultados para a Câmara. Refere 

ainda que, até final do mês de julho, será enviada para a Assembleia Municipal, informação sobre todos os 

levantamentos efetuados em edifícios e das intervenções que já se começaram a fazer.   

Em relação ao campo de futebol do centro escolar, refere que, quando as obras são financiadas, há possibilidade 

de se fazerem mais rapidamente e é o que aconteceu nos edifícios que são responsabilidade da autarquia. Para 

a referida obra foi efetuada uma candidatura, que foi aprovada e prevê-se o inicio para março de 2022 e referiu 

ainda as obras que a Câmara tem estado a fazer nas escolas do concelho, que também foram candidatadas e as 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

12 

que estão previstas para fazer durante as férias escolares deste ano letivo, além das obras de retirada do amianto, 

processo que também está a decorrer.  

Sobre o problema com o ar condicionado e o calor sentido nas salas de aulas, diz que o problema não será na 

parte elétrica, segundo a informação que se tem e a Câmara já está a tratar de resolver o assunto e 

provisoriamente, até se conseguir uma solução definitiva, a Câmara adquiriu umas ventoinhas, investimento na 

ordem dos 1.500 euros e desejamos que durante as férias escolares o procedimento esteja concluído e o problema 

resolvido, estando ainda previsto no procedimento também um contrato de manutenção até três anos 

No que se refere à questão levantada sobre o centro histórico, diz que os planos que estão em vigor têm que ser 

cumpridos e até ao dia de hoje, que tenha conhecimento, não existe uma única proposta por escrito, remetida à 

Câmara Municipal, a apresentar sugestões de alteração aos planos em vigor, e também os técnicos que elaboram 

projetos podem e devem contribuir para a revisão desses planos. Lembra ainda que as alterações carecem sempre 

de parecer vinculativo da Direção Regional de Cultura. No que diz respeito à referência feita a processos que estão 

parados a aguardar aprovação, diz que, foram colocadas à Câmara objetivamente duas situações, em que não 

era permitido fazer primeiro andar, o que inviabilizava que os proprietários avançassem para a intervenção e a 

Câmara conseguiu ajudar a resolver o assunto e desde final do ano passado, que os requerentes (técnicos e 

proprietários) foram informados de que já podiam apresentar projeto e ainda nenhum dos dois apresentou.  

Termina dizendo que não são apenas os proprietários do centro histórico que têm dificuldades em ter os seus 

projetos aprovados, a própria Câmara, relativamente aos projetos de requalificação da Rua dos Fidalgos e Rua 

das Portas de Beja, obras candidatadas e com prazos de execução, levou cerca de um ano até conseguir que 

fossem aprovados esses projetos e sobre os mencionados terraços da Casa do Cante, que também existem 

noutras casas do centro histórico, o que está em causa é a forma como se fazem esses terraços. Se olharmos 

para a fachada principal, verificamos que não existe alteração nenhuma, a fachada mantém-se igual ao que existia 

e se aparecer outros projeto em que as condições de construção sejam idênticas, pensa que tem condições para 

ser aprovado, pois não existe tratamento preferencial para as obras que são propriedade do município.  

 

Interveio novamente o eleito Daniel Veiga para sugerir que a Câmara não cobre os 7,50€ pelas certidões emitidas 

para efeitos de pagamento de IMI, que comprovam que o munícipe reside no centro histórico e por isso tem direito 

à redução nesse imposto, de acordo com a deliberação da Câmara e Assembleia Municipal. --------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Carlos Carvalho para abordar o assunto da necessidade de vagas na creche jardim de infância 

Nossa Senhora da Conceição, na sequência do assunto que foi exposto pelo público presente na sessão da 

Assembleia que se realizou no mês de maio, lamentando o facto dos respetivos serviços do Ministério não 

autorizarem a abertura de mais uma sala para os bebés e fez ainda referência às obras da escola secundária de 

Serpa. Termina, manifestando a opinião de que seria melhor e mais fácil fazer a gestão, se o País avançasse para 

a regionalização, que seria fator determinante para o desenvolvimento da nossa região e do País. -------------------- 

 

Interveio a eleita Raquel Ventura e, ainda no contexto das obras pendentes e das obras realizadas pela Câmara 

Municipal, gostaria de saber o ponto de situação do campo de jogos de Vila Verde de Ficalho e do campo de jogos 

de Santa Iria, tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que, em relação ao campo de jogos de Vila Verde de 

Ficalho, não está prevista a construção de nada de novo nesse espaço, mas está prevista a requalificação do 

polidesportivo, numa parceria entre a Câmara e Junta de Freguesia e a breve prazo a substituição das lajetas 

laterais. Em relação à Casa dos Sargentos, a Câmara foi impossibilitada de vender o imóvel, devido ao ónus que 

existia na escritura, que era a construção do lar, mas para quem conhece bem os espaços sabe que juntar a Casa 
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dos Sargentos e o edifício ao lado, o atual espaço multimédia, para construir o lar, seria muito difícil e teria pouca 

capacidade e o município entendeu fazer o lar  noutro terreno mais amplo, e essa resposta social àquela freguesia 

foi dada. A Câmara não conseguiu alterar a situação do ónus, mas contactou os proprietários do edifício, porque 

existiam pessoas interessadas na sua aquisição, mas não conseguiram desbloquear o processo e a compra não 

avançou.  

Quanto ao campo de futebol de Santa Iria, diz que foram colocados os módulos de balneários porque eram uma 

prioridade, também devido às diversas atividades que se desenvolvem naquela localidade ligadas ao BTT e 

caminhadas, mas o campo de jogos não será concretizado até final deste mandato. --------------------------------------- 

 

Voltou a intervir a eleita Raquel Ventura para dizer que, relativamente à Casa dos Sargentos é lamentável a 

situação atual e até pelo valor arquitetónico que a casa tem e quanto ao parque desportivo de Vila Verde de Ficalho 

também é lamentável que não estejam revistas mais intervenções, face à situação em que se encontram os 

balneários e considerando o Trail que está previsto realizar, questiona que instalações de apoio poderá a 

organização disponibilizar aos participantes. 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse ainda que, qualquer iniciativa que se queira realizar no concelho e que seja 

apresentada por alguma entidade, a Câmara sempre trabalhou para arranjar as devidas condições para a sua 

concretização e nesse caso concreto, o polidesportivo poderá ser uma das respostas. ------------------------------------ 

 

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificou a presença de público nesta sessão. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

3.1. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

«Ao longo dos anos verificaram-se diversas reformas da contabilidade pública devido à necessidade de se 

encontrar um modelo de gestão das mesmas que suprimisse as fragilidades existentes, e também como fim de 

uniformizar métodos e procedimentos dentro das contas públicas dos diversos órgãos da administração do país. 

Destas reformas, podemos destacar a entrada em vigor do POCAL em 2002, que trouxe a maior alteração até 

então, pois passou-se de uma contabilidade apenas orçamental para uma, também na vertente patrimonial. A 

seguir, e após a publicação do Decreto Lei 192/2015 de 11 de setembro que visou a implementação do sistema 

de normalização contabilística para a Administração Publica, surge uma reforma ainda mais significativa à gestão 

publica, que permite o cumprimento de objetivos, de análise, de controlo e prestação de informação, 

nomeadamente na execução orçamental, e financeira, e uma uniformização de informação a prestar aos diversos 

órgão de controlo e supervisão, como também proporcionar informação para a preparação das contas de acordo 

com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. Apesar desta lei ter sido publicada em 2015, apenas 

no ano de 2020 ficaram asseguradas minimamente as condições para a implementação deste sistema 

contabilístico, que nos trouxe muitas e variadas alterações ao nível da prestação das informações. Considerando 

a obrigatoriedade do executivo municipal apresentar, nos termos da alínea i) do nº.1 do art.º33, da Lei nº75/2013 

de 12 setembro na sua redação atual, os documentos de prestação de contas do Município à Assembleia Municipal 

para sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea l) do nº.2 do art.º25 da Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro na sua redação atual, procedeu-se à elaboração do presente relatório que para além de cumprir 
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o estipulado pela Lei, irá analisar a execução da situação económica, financeira e patrimonial do Município de 

Serpa, bem como a execução do seu orçamento e do plano plurianual de investimentos ocorrido ao longo do ano 

económico de 2020.  

Ao longo do ano de 2020, e apesar do ano ter sido um ano atípico, a gestão municipal à semelhança dos anos 

anteriores, continuou a guiar-se pelos princípios do rigor, da transparência e do equilíbrio financeiro das suas 

contas. Sendo estes princípios fundamentais para uma boa gestão, não podemos descurar o cumprimento de 

alguns objetivos essenciais que contribuem para o bem-estar dos Munícipes do Concelho. Pretende-se com este 

relatório de gestão e todos os documentos que constituem esta prestação de contas de 2020 dar conta da atividade 

municipal desenvolvida ao longo do ano, e da sua situação económica e financeira, comparando-a com os 3 anos 

anteriores. No ano anterior uma epidemia provocada pelo Coronavírus SAR3-COV2 e doença COVID 19 assolou 

o mundo, e o nosso país não foi exceção, tendo sido adotadas algumas medidas excecionais e temporárias de 

resposta a esta epidemiologia, com a publicação da Lei nº1-A/2020 de 19 de março, e respetivas alterações. Uma 

destas alterações previu alterar o prazo de realização da reunião de apreciação de contas pela Assembleia 

Municipal poder-se realizar no mês de junho. Outra alteração que a lei previu foi que o prazo de remeter a conta 

como o previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 

97/98, de 26 de agosto), ao Tribunal de Contas poderá ser até 30 de junho de 2021. Apresentamos estes 

documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2020, dando cumprimento não só a um requisito 

legal, mas sobretudo porque se entende que a prestação de contas aos eleitos municipais, às entidades e 

instituições, ao movimento associativo, aos trabalhadores da autarquia, às juntas de freguesia e às populações é 

um elemento essencial da forma como entendemos e praticamos a gestão autárquica, mesmo num contexto em 

que não podemos estar tão próximos de todos como desejaríamos.  

O ano de 2020, foi marcado, pelo agravamento da crise económica e social que afetou de forma dura as famílias 

e as empresas e que teve reflexos na generalidade dos setores sociais. Ainda que tenha sido adotada legislação 

especial para dar resposta aos problemas existentes e a novas situações que surgiram eles ficaram aquém do que 

seriam as necessidades e mais uma vez as autarquias locais não foram devidamente ressarcidas, não obstante 

isso dever ser obrigação do governo em função de legislação aprovada como o caso do acesso ao Fundo Social 

Municipal para fazer face a despesas incorridas com a pandemia. Tal como se teria imposto uma reversão no 

processo de transferência de encargos e de terem sido dados passos efetivos na reposição das freguesias a tempo 

das próximas eleições autárquicas. Também não avançaram as obras relevantes para a região de que destacamos 

a intervenção no IP8 em toda a sua extensão. No concelho de Serpa, em 2020 e apesar dos constrangimentos 

consolidaram-se as opções assumidas no sentido do cumprimento dos compromissos assumidos com os eleitores 

que têm vindo a merecer sucessivamente a confiança das populações, tal como estiveram patentes as orientações 

definidas nas Grandes Opções do Plano e sintetizadas na seguinte Matriz Estratégica. 
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A análise deste relatório deve ser complementada com a informação escrita exaustiva que prestamos regularmente 

nas reuniões ordinárias da Assembleia Municipal, pelas respostas que damos às perguntas 3 formuladas sobre a 

ação da Câmara, permitindo aos seus eleitos acompanhar a atividade desenvolvida do ponto de vista quantitativo 

e qualitativo. O que também pode ser feito através da disponibilização das atas das reuniões de Câmara, da 

informação disponibilizada no nosso site, no Serpa Informação e noutros meios informativos que utilizamos. Apesar 

de diferentes acompanhamentos, a informação agora prestada permite de uma forma clara e transparente municiar 

os eleitos com os elementos indispensáveis a uma adequada apreciação do trabalho realizado e à formulação dos 

juízos de valor que considerem pertinentes fazer. Continuamos a valorizar o papel indispensável dos trabalhadores 

do município e por isso concretizamos uma política de articulação com a organização representativa dos 

trabalhadores na identificação de medidas que melhorem as condições de trabalho e no quadro legal possível as 

condições remuneratórias e na realização de atividades na área da formação e da higiene e segurança no trabalho. 

Demos atenção, como é nosso apanágio, a uma ligação estreita às populações, realizando visitas de trabalho e 

reuniões regulares nas diversas freguesias, com as respetivas juntas e com as entidades do movimento 

associativo. Lutámos e continuaremos a lutar pela concretização de importantes investimentos no concelho, como 

seja a melhoria das acessibilidades a nível geral, bem como a luta pela concretização do IP8 em toda a sua 

extensão como definido no Plano Rodoviário 2000. A nível da rede escolar entendemos que o governo deve 

assumir a sua responsabilidade na qualificação da Escola Secundaria de Serpa e da Escola Básica de Vila Nova 

de S. Bento. Continuamos a reconhecer e a incentivar o empenho, a generosidade, a determinação e o contributo 

dos trabalhadores das autarquias locais do concelho, a ação do conjunto de eleitos dos diversos órgãos 

autárquicos, e o papel determinante da intervenção das populações. 

 O Presidente da Câmara  

Tomé Pires»  

 

- Total do ativo: 77.872.553,94€; 

- Total do património líquido: 70.199.693,25€; 
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-  Total do passivo: 7.672.860,69€; 

-  Total rendimentos: 16.050.660,38€; 

- Total gastos: 17.903.731,01€; 

- Resultado líquido: -1.853.070,63€; 

- Total recebimentos: 17.063.226,08€ 

- Total pagamentos: 16.527.358,41€ 

- Desempenho orçamental (recebimentos e pagamentos) (DDO): 17.063.226,08€ 

e 16.527.358,41€ 

- Saldo inicial do desempenho orçamental (de operações orçamentais): 305.503,90€ 

- Saldo inicial do desempenho orçamental (de operações de tesouraria): 268.561,33€ 

- Saldo final do desempenho orçamental (de operações orçamentais): 841.371,57€ 

- Saldo final do desempenho orçamental (de operações de tesouraria): 23.408,43€ 

 

Colocado o documento a votação, elaborado nos termos da Instrução n.º 1/2019, de 6 de março, a Câmara 

Municipal em reunião realizada no dia 21 do corrente mês de junho, deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos eleitos do PS, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l), artigo 33.º n.º 1 alínea i) e alínea ccc) da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o documento de Prestação 

de Contas relativo ao ano de 2020. 

Foi também distribuído por todos os eleitos da Assembleia Municipal e consta dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, o documento da Certificação Legal das Contas, elaborado por MRG – Roberto, Graça & 

Associados, SROC, Ld.ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, para fazer uma breve apresentação do 

documento, apoiado pela projeção do documento em tela, para facilitar o acompanhamento da sua intervenção.  

Fez uma breve referência à alteração da designação e teor do documento, face à nova legislação sobre o assunto, 

o qual se encontra dividido em quatro partes, referindo que existem alguns ganhos em relação aos anteriores 

documentos, com informação mais detalhada que permite perceber melhor a organização, quer do ponto de vista 

dos eleitos, quer do Mapa de Pessoal.  

Relativamente ao equilíbrio orçamental, que é uma regra que tem que ser cumprida e ultimamente tem vindo a 

ganhar-se uma maior margem de cumprimento.  

No inicio do ano, a divida de médio e longo prazo era de cerca de cinco milhões e trezentos mil euros e no final do 

ano são cerca de quatro milhões e setecentos mil euros.  

Faz ainda referência aos atuais empréstimos e há grande margem de manobra que a autarquia tem para eventuais 

empréstimos que possam vir a ser necessários, para a concretização de novos projetos e abordou o aspeto 

respeitante à execução orçamental da receita. 

No que diz respeito à divida a curto prazo, no primeiro dia do ano de 2020 ela era de três milhões, cento e quarenta 

e oito mil euros e no último dia do ano era de um milhão, oitocentos e doze mil euros, explicando os motivos que 

levaram a essa redução.  

Disse ainda que foram efetuadas algumas melhorias no documento de prestação de contas, sugeridas pelo Revisor 

Oficial de Contas, face às exigências da nova legislação, com o objetivo de trabalhar sempre para melhorar o 

documento e torna-lo de leitura mais fácil. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o eleito Noel Farinho que começou por dizer que não irá elogiar muito o Sr. Presidente da Câmara, 

porque partilha do principio básico de que não se deve elogiar quem faz aquilo que lhe compete, de facto, o mínimo 

que se pode fazer numa Assembleia, é uma apresentação deste tipo, com apoio de projeção do documento, com 

uma explicação que se situa entre o técnico e o politico, por isso, saúda o método.  

Levanta uma questão sobre a liquidez que transitou do ano de 2020 para 2021 e sobre o grau de solvabilidade do 

Município no ano de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que estes índices têm sido sempre alvo de alguma discussão e que merecem 

esse debate. Há de facto um conjunto de elementos, que depois se traduzem em resultados finais e que estão 

apresentados no relatório de gestão. Ao longos dos últimos anos, qualquer um destes índices, tem tido alguma 

variação, embora pequenas. O documento agora apresentado é novo, que segue uma nova estrutura e a 

preocupação foi cumprir tudo o que é exigido neste novo sistema de normalização contabilística. O documento 

tem margem para ser melhorado e deve ser, e concretamente em relação a esses dois índices, não sabe se eles 

serão calculados da mesma forma que eram na anterior conta de gerência. ------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito José Madeira e referindo-se à certificação legal de contas, documento que considera importante 

sobre toda a gestão efetuada pelo município, lembra as questões levantadas pelos auditores, algumas que se 

reportam a anos anteriores e congratula-se com a informação prestada pelo Sr. Presidente de que no próximo ano, 

essas questões poderão já não existir. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito Noel Farinho começou por dizer que existe alguma dificuldade acrescida na análise do documento, face 

à tecnicidade que apresenta e às insuficiências de alguns indicadores, que tornariam plausível perceber melhor o 

documento, o qual tem uma dimensão que inclui a efetiva prestação de contas, de fácil apreciação para os técnicos 

do Tribunal de Contas, mas deveria ter associado um relatório de gestão que qualquer pessoa possa ler e inferir 

em que situação se encontram as contas e com este tipo de estrutura é difícil, por isso, deixa a sugestão para se 

robustecer o relatório de gestão no sentido de dar alguns indicadores, que todos possam perceber com um maior 

grau de facilidade em que situação de encontram as contas do município.  

Refere que, daquilo que leu no documento, não lhe permite associar-se àquilo que o Sr. Presidente chamou de 

contas equilibradas. Verifica o resultado negativo de cerca de um milhão e oitocentos mil euros, ficando ainda para 

o exercício seguinte doze empréstimos, no total de 4. 721.255,67€ que é ainda uma quantia muito expressiva. 

Considera que se deve fazer uma reflexão mais cuidada dos últimos exercícios. É certo que as coisas estão muito 

melhores, mas há cerca de 10 anos a Câmara teve uma intervenção estatal e houve melhoria efetivamente, mas 

nos últimos seis anos, existem quatro exercícios negativos e no atual mandato, há três exercícios negativos e isso 

não pode configurar contas equilibradas. Na sua perspetiva, contas equilibradas configuraria passivos controlados 

ou até nulos.  

Quanto às questões levantadas pelos auditores, diz que são idênticas às que são apontadas nos últimos três ou 

quatro anos e o assunto não se resolve.  

Termina, dizendo que o passivo aparece, mas boa parte daquilo a que se propuseram fazer, não foi executado, 

por exemplo, não está feita a requalificação do centro cultural em Vale de Vargo, não está o Museu do Azeite em 

Vila Nova de S.Bento, não está o redimensionamento da ZAE de Vila Nova de S.Bento, por isso na sua perspetiva, 

o exercício não foi bom, porque o que se fez, não foi tanto quanto deveria ter sido, face àquilo que foi apresentado. 
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Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara que começou por responder ao comentário sobre a Câmara ter sido 

intervencionada, referindo que a Câmara tinha intenção de fazer um plano de recuperação e se ele tivesse 

avançado, isso era considerado uma intervenção do Governo, mas não se chegou a concretizar, porque houve 

uma questão que foi central para a resolução desse problema que foi o acordo de pagamento celebrado em 2014 

com as Águas de Portugal, relativamente à questão das infraestruturas.  

Refere ainda que a Câmara está a atualizar o património e as respetivas amortizações, o que leva aos resultados 

apresentados, no entanto, quer este resultado, quer a solvabilidade ou qualquer outro índice terá a sua importância, 

mas o importante é que a Câmara tem vindo a reduzir em muito a sua divida e por isso falamos em contas 

equilibradas, o que nos permite a possibilidade de se avançar, se necessário, para empréstimos até ao valor de 

dois milhões e meio de euros. Existe também uma grande redução no período de pagamento das faturas aos 

fornecedores. Em relação à questão da execução, refere que a pandemia também teve a sua influência, mas as 

coisas têm vindo a melhorar e temos vindo a recuperar e no inicio deste ano tivemos a possibilidade de refazer 

muitas candidaturas, de alterar verbas e ajustar as candidaturas colocando verbas no que considerámos prioritário, 

por já termos os projetos avançados. Diz ainda que se assume aquilo que não foi executado, mas também houve 

situações em que foram além do que estava previsto no programa eleitoral, como é o caso da requalificação do 

mercado municipal de Serpa e elaboração de um plano para a recuperação dos outros mercados, em que se 

avançou mais para além da elaboração desses planos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 10 (dez) abstenções dos eleitos do PS e Coligação 

PSD/CDS e 16 (dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 

alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o documento de Prestação de Contas relativo ao 

ano de 2020, cuja cópia se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 2). ---------------------- 

 

 

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

n.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 3).  

Não se verificaram intervenções sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3.3. Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

Procedeu-se à análise da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião de 26 de maio do corrente ano, 

sobre o assunto designado em epígrafe, cujo teor a seguir se transcreve: 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

19 

 

 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

20 

 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

21 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

22 
 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

23 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

24 

 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

25  



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

26 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação proferida pela Assembleia 

Geral da Resialentejo, em reunião de 22 de janeiro do corrente ano, respeitante ao aumento do capital social em 

2.000.000€ (dois milhões de euros), que determinou a alteração do artigo 17.º dos estatutos da empresa e 

submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal.  

Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, o mencionado parecer jurídico, emitido pelo 

Dr.Nuno Barroso»------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Resialentejo 

em 2.000.000€ (dois milhões de euros), que determinou a alteração do artigo 17.º dos estatutos da empresa.  

Consta dos anexos á presente ata, dela fazendo parte integrante, o mencionado parecer jurídico, emitido 

pelo Dr.Nuno Barroso (ANEXO 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3.4. Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada  

Foi analisada a deliberação, proferida pela Câmara Municipal, na reunião de 26 de maio do corrente ano, sobre o 

assunto designado em epígrafe, cujo teor a seguir se transcreve: 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Contrato de Gestão Delegada, que regula a delegação, pelos Municípios, na Entidade Gestora dos 

serviços referidos na clausula 3.ª do Contrato, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. 

Consta ainda dos anexos, a mencionada cópia da ata n.º 2 da reunião da Assembleia Geral da Resialentejo, 

realizada no dia 22 de abril do corrente ano.» -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Gestão Delegada, que regula a 

delegação, pelos Municípios, na Entidade Gestora dos serviços referidos na clausula 3.ª do Contrato, o 

qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 5). 

Consta ainda dos anexos, a mencionada cópia da ata n.º 2 da reunião da Assembleia Geral da Resialentejo, 

realizada no dia 22 de abril do corrente ano (ANEXO 6.) ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.5. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

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, em reunião realizada no dia 21 do corrente mês de junho, deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos senhores vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 3.ª revisão 

ao Orçamento e 2.ª ao Plano Plurianual de Investimentos, cujos documentos foram distribuídos por todos os eleitos.  

 

 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 3.ª revisão ao Orçamento e 2.ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos, cujos documentos constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 7). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.6. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 21 do corrente 

mês de junho:  

 

«Foi analisada a seguinte informação, que se transcreve, emitida pelo Dirigente 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. 
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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. 

Na sequência dos pedidos formulados por diversas unidades orgânicas em matéria de recursos humanos, 

propõem-se as seguintes alterações que resultam essencialmente, da verificação de necessidades que não 

se encontram suficientemente preenchidas. 

 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

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

para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

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

a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 7 (sete) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Cantoneiro 

de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 10 (dez) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços 

Gerais para Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude; da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico; da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; da Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos e do Gabinete de Ação Social e Educação. 

 

Por outro lado, promove-se ainda a criação dos postos de trabalho necessários à consolidação de diversas 

mobilidades em curso, considerando que o respetivo período termina previsivelmente no próximo dia 30 de 

junho.  

Desta forma assegura-se a valorização profissional dos trabalhadores do Município, permitindo àqueles que 

adquiriram novas habilitações literárias consolidar as mobilidades intercarreiras, mediante a ascensão 

definitiva a carreira superior. Promove-se ainda a mobilidade de trabalhadores para novas funções, na mesma 

carreira, assegurando uma maior adequação às capacidades individuais e a resposta necessária às 

recomendações do serviço de medicina no trabalho. 

Este procedimento empola, temporária e artificialmente o número de lugares no Mapa de Pessoal, uma vez 

que só será possível proceder à eliminação dos lugares de origem, após conclusão do processo de 

consolidação. Para o dito efeitos são criados os seguintes postos de trabalho: 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Artes Plásticas e 

Multimédia, para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Animação Sociocultural, 

para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Serviço Social, para o 

Gabinete de Ação Social e Educação; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Engenharia Civil, para o 

Gabinete de Ação Social e Educação; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Direito, para a Divisão 

de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 
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- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de História/Património 

Cultural, para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Leitor Cobrador 

de Consumos, para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

- 2 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Jardineiro, para 

a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 3 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Motorista de 

Pesados, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 9 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Serviços Gerais, 

sendo 7 para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 1 para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais 

e 1 para o Gabinete do Movimento Associativo, desporto e Juventude; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Tratorista, para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 4 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Cantoneiro de 

Limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Coveiro, para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional Administrativa, para 

a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Pintor, para a 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 2 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Cantoneiro, para 

a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Guarda Noturno, 

para a Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

 

2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no 

Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

 
Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

Assistente 

Operacional 

Calceteiro 

 

 1 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, considerando a acumulação de trabalho 

que se verifica, impondo o recurso a contratação 

externa de serviços. 

Assistente 

Operacional 

Tratorista  1 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, atendendo ao volume crescente de 

tarefas de limpeza de fossas no SAS, de trabalhos 

de rega, apoio a eventos (WCs), bem como a 

recolha de resíduos resultantes dos trabalhos de 

jardinagem. 
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Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 

de Recolha 

de RSU 

 7 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos decorrentes da implementação 

experimental do Projeto PAYT/PAP, que se traduz 

no reforço de pessoal para recolha de resíduos 

urbanos porta a porta, reforço do sistema de recolha 

de plástico/cartão/vidro nas freguesias, recolha de 

RCD´s e recolha e tratamento de resíduos verdes. 

Assistente 

Operacional 

Serviços 

Gerais 

 10 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação do Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude; da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico, da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos e do Gabinete de Ação Social e 

Educação, para reforçar os meios de limpeza e 

higienização dos edifícios e equipamentos 

municipais em resultado da pandemia COVID-19 

Técnico 

Superior 

Artes 

Plásticas e 

Multimédia 

 

1 

 Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Técnico 

Superior 

Animação 

Sociocultural 

 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Técnico 

Superior 

Serviço 

Social 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação  

Técnico 

Superior 

Engenharia 

Civil 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação  

Técnico 

Superior 

Direito 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, em particular no Serviço de Recursos 

Humanos. 

Técnico 

Superior 

História/ 

Património 

Cultural 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Assistente 

Operacional 

Leitor 

Cobrador de 

Consumos 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de proceder à substituição de 

trabalhador que se reformou e dar resposta às 

recomendações do serviço de Medicina no 

Trabalho 

Assistente 

Operacional 

Jardineiro 2  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 



 

                                                                                     Ata n.º 3 – 29/06 

 
 
2021 

 

 

31 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Motorista de 

Pesados 

3  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Serviços 

Gerais 

9  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelas Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; Divisão de Mobilidade e Obras Municipais 

e Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude; 

Assistente 

Operacional 

Tratorista 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 

de Limpeza 

4  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Coveiro 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Administrativo 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Pintor 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 2  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Guarda 

Noturno 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico; 

 

3 – Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

Procede-se ainda a três correções relacionadas com a atribuição do Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, conforme informado pala Divisão da Ambiente e Serviços Urbanos, mais concretamente: 

- Subtração de um trabalhador da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Pedreiro 

de Saneamento que regressa à função inicial (Cantoneiro de Limpeza Urbana) 

- Adição de dois trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Cantoneiro de Recolha de RSU (provenientes da área funcional de Jardineiro e Tratorista); 
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- Adequação do Conteúdo Funcional dos Motorista de Pesados, que passa a prever expressamente as tarefas 

relacionadas com a recolha, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos e a correspondente atribuição 

do nível de insalubridade ou penosidade Alto, quando no exercício das mesmas. 

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

5311/2021. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número sequencial 16582, 

para contemplar os acréscimos de encargos decorrentes das citadas retificações ao Suplemento de 

Penosidade e Insalubridade. 

Relativamente aos encargos decorrentes do aumento do número de postos de trabalho a tempo indeterminado 

e a termo, encontra-se a verba necessária prevista na Terceira Revisão ao Orçamento Municipal que será 

presente aos Órgãos Executivo e Deliberativo, respetivamente, na próxima Reunião e Sessão. 

 

5 - 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 2021 - 2ª Alteração; 

- Conteúdos Funcionais - Anexo 1 

- Informação 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 n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal, de 

acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.»------------------------------ 

 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 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 as abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos 

eleitos da CDU, aprovar a segunda alteração ao Mapa de Pessoal, de acordo com os documentos que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 8). ---------------------------------------------------------- 
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3.7. Repartição de encargos – Consulta prévia n.º 42/2021 – Aluguer operacional de veículo elétrico ao 

abrigo do acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de 

Compras da CIMBAL 

Em informação datada de 1 do corrente mês de junho, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, 

refere que, de harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 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, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita 

a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

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, alterada 

pela Lei nº 25/2015 de 17 de março para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, porém, apenas para um 

prazo de três anos, sendo que o presente contrato vigorará por quatro anos, por se considerar ser este o prazo 

que melhor salvaguarda o interesse público, atendendo à relação qualidade/preço, e permite uma maior 

concorrência entre os operadores económicos. 

Assim, considerando o procedimento para o Aluguer operacional de veículo elétricos e híbridos ao abrigo do 

acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos 

dá origem em mais do que um ano económico, desenvolvendo-se em cinco anos civis, submete-se a aprovação 

da Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas estimada para o ano de 2021, 2022 e 2023, 2024 e 

2025. 

 

Repartição de Encargos 

Valor Global – 24.031,20€  Valor com IVA – 29.558,38€ 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao exposto, a Câmara Municipal, em reunião de 16 do corrente mês de junho, deliberou, por unanimidade, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de verbas estimada para o ano de 

2021, 2022 e 2023, 2024 e 2025, conforme quadro acima exposto, relativo ao procedimento para o aluguer 

operacional de veículo elétricos e híbridos ao abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL 

para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos. 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 3.003,90€ 3.694,80€ 

2022 6.007,80€ 7.389,60€ 

2023 6.007,80€ 7.389,60€ 

2024 6.007,80€ 7.389,60€ 

2025 3.003,90€ 3.694,80€ 
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 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos de verbas, 

relativa ao procedimento para o aluguer operacional de veículo elétricos e híbridos ao abrigo do acordo-

quadro da Central de Compras da CIMBAL para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos: 

 

Valor Global – 24.031,20€  Valor com IVA – 29.558,38€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Repartição de encargos - Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M. 

Através de oficio datado de 6 do corrente mês de maio, a Resialentejo- Tratamento e Valorização de Resíduos, 

E.I.M. informa que, em reunião da Assembleia Geral realizada no dia 22 de janeiro do corrente ano, foi aprovado, 

por unanimidade, o aumento do capital social em 2.000.000€, assim como a subscrição do mesmo entre os anos 

de 2021 e 2024, pelo que, deverá o município de Serpa, até 30 de junho do corrente ano, fazer a transferência do 

valor de 91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e quatro euros), que corresponde à subscrição do 

capital para o ano de 2021.  

 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 26 de maio, foi deliberado, por unanimidade, proceder à 

transferência para a Resialentejo do valor de 91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e quatro euros), 

que corresponde à subscrição do capital para o ano de 2021. --------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto, em informação datada de 13 do corrente mês de junho, na sequência do pedido de transferência 

correspondente à subscrição do aumento de capital para o ano de 2021 efetuado pela Resialentejo, a Unidade de 

Gestão Financeira refere a inexistência de repartição de encargos. 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

LCPA, deverá a seguinte repartição de encargos, ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal: 

 

Encargos com o aumento de capital: 

Anos Montante 

2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 3.003,90€ 3.694,80€ 

2022 6.007,80€ 7.389,60€ 

2023 6.007,80€ 7.389,60€ 

2024 6.007,80€ 7.389,60€ 

2025 3.003,90€ 3.694,80€ 
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Informam ainda que o n.º sequencial de cabimento será atribuído após a aprovação da revisão ao orçamento 

n.º3, proposta para a próxima sessão de Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

 

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, em reunião realizada no dia 21 

de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a seguinte repartição de encargos, respeitante à subscrição do aumento do capital social da Resialentejo 

para o ano de 2021: 

Anos Montante 

2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

 

 

 Deliberação  

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Assembleia Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos, respeitante à subscrição do 

aumento do capital social da Resialentejo para o ano de 2021: 

 

Anos Montante 

2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

 

3.9. Repartição de encargos - Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo” – Atribuição de viatura ao Município de Serpa 

Através de informação datada de 22 de março do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos informa 

que, no âmbito da Candidatura "Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo" - 

POSEUR-03-1911-FC-000193, foi atribuída ao Município de Serpa a viatura AF-67-FZ. 

De acordo com informação da Resialentejo a viatura já se encontra pronta para ser entregue, pelo que é necessário 

efetuar compromisso no valor de 2.658,91 € + IVA (23%) referente ao Ano 1 (2021), sendo ainda necessário 

cabimentar os valores dos anos seguintes. 
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Alertam ainda, para o facto de a viatura só ser entregue depois de pago o 1º ano de utilização, que corresponde 

ao valor do compromisso solicitado. 

Matrícula Município V. Aquisição Investimento Seguro IUC Total 

AF-67-FZ Serpa 76 820,00 11 523,00 1 641,54 130,00 13 294,54 

 

Ano 1 (anual) Ano 2 (mensal) Ano 3 (mensal) Ano 4 (mensal) Ano 5 (mensal) Total 

2 658,91 221,58 221,58 221,58 221,58 13 294,54 

 

Na sequência do pedido de compromisso, a Unidade de Gestão Financeira, em 13 do corrente mês de junho, 

informa que se verificou a inexistência de repartição de encargos. 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

LCPA, deverá a seguinte repartição de encargos, ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal: 

 

Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

Procedeu-se ao cabimento da despesa para o ano 2021. Cabimento com o n.º sequencial 23857. 

 

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal, na reunião 

realizada no dia 21 de junho deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte repartição de encargos, respeitante à viatura atribuída ao Município de Serpa, no âmbito da candidatura 

“Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo”: 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 
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 Deliberação  

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Assembleia Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos, respeitante à viatura atribuída ao 

Município de Serpa, no âmbito da candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo”: 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

 

Antes de terminar a sessão, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que esta poderá ter sido a última 

sessão, dependendo da data em que sejam marcadas as eleições autárquicas e da necessidade de convocar 

assembleia em setembro, pelo que, agradece o esforço e a disponibilidade demonstrada por todos ao longo destes 

quatro anos, penitencia-se por algum lapso ou alguma atitude menos correta e deseja felicidades a todos, a nível 

pessoal e profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho para fazer um apelo, para os tempos que se avizinham, para que as diferentes 

forças politicas, façam politica com ética e principalmente em termos de politica autárquica, em que todos nos 

conhecemos e temos na generalidade, admiração uns pelos outros e deseja sorte para todos. ------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara interveio também para, em seu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal, 

agradecer a forma como decorreram os trabalhos nesta Assembleia ao longo dos quatro anos e também deseja 

que, no futuro, tudo decorra com ética e aquilo que temos feito nestas assembleias que seja a regra e não a 

exceção e termina desejando muita sorte para todos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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:  

 

 Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

 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 2/2021 

 Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

 Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada  

 Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
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 Repartição de encargos – Consulta prévia n.º 42/2021 – Aluguer operacional de veículo elétrico ao abrigo 

do acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de Compras da 

CIMBAL 

 Repartição de encargos - Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M.  

 Repartição de encargos - Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo” – Atribuição de viatura ao Município de Serpa 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20h50 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.  
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Ata n.º 3/2021 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 

 

 

ANEXO 1 –Resumo do expediente  

 

ANEXO 2 – Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

 

 

ANEXO 3 - Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 2/2021 

 

ANEXO 4 – Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

 

ANEXO 5 – Contrato de Gestão Delegada 

 

ANEXO 6 – Cópia da ata n.º 2 da reunião da Assembleia Geral da Resialentejo 

 

ANEXO 7 – 3.ª revisão ao Orçamento e 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 8– Alteração ao Mapa de Pessoal  
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