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1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, 

assegurando às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, 

no caso concreto das Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 

orientações políticas dos Órgãos Executivos. 

 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime 

Jurídico das Autarquias Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal 

as competências para, respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do 

Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro).  

 

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou 

estruturas representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de 

oposição.  

 

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de 

Oposição, nos termos da citada lei.  

 

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e 

critica das orientações politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza 

representativa, sendo que o direito ao seu exercício integra os direitos, poderes e 

prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  

 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 

representados na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os 

respetivos membros não assumam pelouros, poderes delegados ou outras 

formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 

executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em 

qualquer órgão autárquico.  
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Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2021, de 1 de 

janeiro até às Eleições para as Autarquias Locais, que se realizaram no dia 26 de 

setembro, o Partido Socialista, pelo facto de estar representado no Órgão Executivo e 

nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras formas 

de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e também a 

Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP representado na Assembleia 

Municipal, mas sem representação na Câmara Municipal.  

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e 

na Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na 

Assembleia Municipal com um eleito. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 
 

 
Fonte: SGMAI 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

  
 

 
Fonte: SGMAI 
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Após as eleições autárquicas, cuja instalação da Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, decorreu no dia 15 de outubro de 2021, são titulares do direito de 

oposição, o Partido Socialista e o Chega pelo facto de estarem representados no Órgão 

Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou 

outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 

executivas e também a Coligação “Consigo Serpa Consegue ” PPD-PSD/CDS-PP que 

está representada na Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara 

Municipal.  

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com dois vereadores e 

na Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 O Chega, representado na Câmara Municipal com um vereador e na 

Assembleia Municipal com três eleitos 

 A Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-PP, representada na 

Assembleia Municipal com um eleito. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 
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De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, aos titulares do direito de oposição 

assiste: 

1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e 

diretamente pelos correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos 

principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 

4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as 

propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se 

pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 

questões de interesse público relevante, bem como o direito de presença e 

participação, em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o 

justifiquem (artigo 6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante 

quaisquer comissões constituídas para a realização de livros brancos, relatórios, 

inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos 

sobre matérias de relevante interesse local (artigo 8.º).  

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e 

artigo 34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os 

atos praticados em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante 

o ano de 2021:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores têm sido regularmente informados, pelo Presidente da Câmara e pelos 

Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento 

dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara 

Municipal e/ou posteriormente por email; os membros do Executivo que assumiram 

pelouros e poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos principais 

assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade, nas reuniões da 

Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar esclarecimentos por parte 

dos Vereadores eleitos pelo PS e Chega. 

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia 

Municipal, nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de 

“Antes da Ordem do Dia”, presta informação sobre os convites e eventos em que 

participaram, no período que medeia cada uma das sessões.  
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No ano de 2021, para além das muitas questões que foram colocadas durante as 

reuniões da Câmara e sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de 

imediato, foram ainda apresentados diversos pedidos de esclarecimento por parte dos 

eleitos do Partido Socialista, Chega e eleito da Coligação PSD/CDS, os quais foram 

encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de informação e 

posteriormente remetida essa mesma informação, por email, a todos os eleitos, sendo 

a mesma integrada na ata da reunião que se realizou imediatamente a seguir.  

 

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos 

processos e resposta enviada a esses munícipes.  

 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as 

seguintes informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea 

u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da 

atividade e situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os 

membros da Assembleia Municipal, antes de cada sessão, onde consta também 

informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais 

Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação financeira da autarquia 

e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos do Órgão Executivo; 

 

 Notas de Imprensa que são enviadas à comunicação social pela autarquia, 

designadamente:  
 

o “Lar de S. Francisco” 
o Destruição património arqueológico 
o Município de Serpa apoia bombeiros 
o “Jornadas Municipais da Educação”, 
o Degradação da EN 260  
o Feira do Queijo do Alentejo 2021 
o Casa do Rio nasce em Brinches 
o Dia da Mulher 
o Mercado de Pias  
o Casa das Artes 
o Retirada de Amianto  
o Inauguração do Posto da GNR 
o Regras para esplanadas 
o Obras Igreja de Santa Maria 
o Obras Rua das Portas de Beja 
o Escola secundária 
o Mercado Municipal 
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o Flis 2021;  

o Musibéria – Encontro de Culturas 2021; 
o Eletrificação rural da Serra de Serpa;  
o Tomada de posição – Direito à saúde (envio)  
o Resultados preliminares Censos 
o Inauguração do Museu do Cante  
 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e 

outras informações, bem como as iniciativas divulgadas pelos Grupos 

Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 
 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2020.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar – Gestão de resíduos  2021.01.05 

CIMBAL Nota de imprensa- Projeto (Des)construir para a 
economia circular aos municípios do Baixo 
Alentejo 

 
2021.01.18 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.04 

Grupo Parlamentar do PCP Informação sobre a proposta do PCP de 
apreciação das iniciativas sobre as freguesias 

2021.02.04 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Dificuldades de acesso à internet em 
determinadas zonas do País 

2021.02.15 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.15 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Pergunta ao Governo sobre avaria em 
computadores cedidos aos alunos 

2021.02.16 

CIMBAL Nota de imprensa – Cimbal reúne com 
Ministério das Infraestruturas e Habitação  

2021.02.17 

Grupo Parlamentar PCP Medidas urgentes de apoio no âmbito do 
Estado de Emergência 

2021.02.18 

CIMBAL Nota de Imprensa PAPN 2021.02.19 

Grupo Parlamentar do PS Pergunta ao Ministro da Infraestruturas e 
Habitação sobre a urgente necessidade de 
intervenção de manutenção/pavimentação da 
EN260 troço entre Vila Verde de Ficalho e Vila 
Nova de S.Bento 

 
 
2021.02.23 

Grupo Parlamentar do PCP Informação no âmbito do processo legislativo 
sobre a reposição das freguesias extintas  

2021.02.23 

Câmara Municipal de Serpa Feira do Queijo do Alentejo 2021.02.24 

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 

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 – 2021.04.01 
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Medidas em vigor até 5 de abril 

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 

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 
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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 

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

2021.07.02 

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

2021.07.08 

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

2021.07.13 

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

2021.07.15 

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

2021.07.19 

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

2021.08.02 

Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul 

Carta aberta – Vagas carenciadas de médicos 2021.08.09 

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

2021.08.11 

Associação AFIRMAR Manifesto – Festas e Romarias 2021.08.16 

CIMBAL Nota de imprensa “Conselho Intermunicipal da 
Cimbal – Ultima reunião do mandato 
2017/2021” 

2021.09.14 

CIMBAL Nota de imprensa “Municípios do Baixo 
Alentejo reúnem com Secretário de Estado 
Adjunto e da Defesa Nacional – Vacinação” 

2021.11.15 

FEFAL Curso de formação inicial ara eleitos locais 2021.11.17 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação de pergunta sobre a falta de 
profissionais no centro de saúde de Almodôvar 
e no Distrito de Beja 

2021.11.17 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
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 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da 

Assembleia Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia 

externa, através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e 

afixação nas Juntas/Uniões de Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da 

Assembleia Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade 

Municipal e dos Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de 

Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação 

do respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2020; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após 

a sua aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, 

projetos, relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia 

agendados, quer para as reuniões da Câmara Municipal, quer da Assembleia 

Municipal, foi disponibilizada em suporte digital, para consulta e análise prévia, 

aos membros dos respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros 

membros das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o 

andamento dos principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de 

Interesse Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia 

pelos grupos parlamentares e outras entidades: 

 

Data da 
reunião 

Entidade Assunto 

20 janeiro Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar D.L. 102-D-2020-XIV – 
Gestão de resíduos 

3 fevereiro Grupo Parlamentar do PCP Discussão do PJL 151-XIV Reposição de 
freguesias  

17 fevereiro Grupo Parlamentar do PCP Informação sobre a proposta do PCP de 
apreciação na especialidade das iniciativas 

sobre as freguesias 

17 março Grupo Parlamentar do PS Pergunta ao Governo – Da urgente necessidade 
de intervenção de manutenção/pavimentação 

da EN260, em especial no troço entre Vila 
Verde de Ficalho e Vila Nova de S. Bento 

 
 

 
Grupo Parlamentar Os Verdes 

Pergunta ao Governo – Avarias em 
computadores cedidos aos alunos no âmbito do 
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17 março programa Escola Digital 

  Pergunta ao Governo – Dificuldades de acesso à 
internet numa parte significativa do País 

  
Grupo Parlamentar do PCP 

Informação no âmbito do processo legislativo 
sobre a reposição das freguesias extintas 

  Medidas urgentes de apoio no âmbito do 
Estado de Emergência 

31 março Grupo Parlamentar do PCP Rejeição da proposta do PCP para a reposição 
das freguesias 

 AMAlentejo  Primeira edição da Folha AMAlentejo 

 Grupo Parlamentar Os Verdes Iniciativa do PEV sobre a não repercussão sobre 
os utentes, das taxas municipais de passagem e 

de ocupação dos subsolo  

28 abril  Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo sobre a situação futura 
dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão 

privada 

 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de Lei n.º 748/XIV – Instrumentos de 
gestão do arvoredo em meio urbano 

 Grupo Parlamentar BE Uma lei para capacitar os municípios para a 
prevenção de incêndios 

 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de Resolução n.º 914/XIX/2.ª – Reforço 
das medidas de apoio aos idosos que vivem 

sozinhos ou isolados 

16 junho Grupo Parlamentar do PCP Audição da Infraestrutura de Portugal sobre a 
modernização e eletrificação da Linha do 

Alentejo 

 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de Resolução 1247/XIV-2 – Concessões 
em baixa tensão 

 AMAlentejo Relatório final das Petições n.º 9 – Pela 
eletrificação e modernização da linha do 
Alentejo e n.º 622 – Apresentação de um 

conjunto de prioridades para o 
desenvolvimento sustentado da Região Alentejo 

21 julho  
 

Grupo Parlamentar do PCP 

Perguntas sobre a compensação dos municípios 
pela realização de despesas, no âmbito do 

combate à pandemia Covid-19 

  Recomenda a reversão do Hospital de S.Paulo 
em Serpa, para a gestão pública e a sua 

integração no Serviço Nacional de Saúde 

9 dezembro Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da pergunta sobre a falta de 
profissionais no centro de saúde de Almodôvar 

e no distrito de Beja 

 

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e 

destinada aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  
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A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente 

sobre a gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o 

acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda 

Cultural e Desportiva; Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na 

cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os 

seguintes: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: SerpaTerraForte  

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Twitter: @SerpaTerraForte 

 Calameo 

 PodCast: https://anchor.fm/serpaterraforte  
 

 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser 

ouvidos sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2022, 

foi solicitado ao PS, CHEGA e PSD, através de ofícios registados, com aviso de receção, 

datados de 16 de novembro (n.º5228, 5227 e 5229, respetivamente), o envio de 

propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da elaboração daqueles 

documentos.  

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre 

quaisquer questões de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de 

informação, moções, recomendações, requerimentos, declarações politicas e 

esclarecimentos, durante o ano de 2021, procedeu-se ao envio de convites aos eleitos 

da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem participar 

em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autarquia, nomeadamente, 

exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; palestras; 

apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas situações, 

efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presidente, durante 

as reuniões do Órgão Executivo. 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://anchor.fm/serpaterraforte
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Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e 

comissões, eleitos pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada 

mandato: 

 

Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, 

para o TRIÉNIO 2018/2021, eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 

Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021, foram designados os 

representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, 

para o TRIÉNIO 2021/2025 em reunião de 24 de novembro de 2021: 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão  

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Tomé Guerreiro Panazeite 

- Dirigente do Serviço de Educação Sara de Guadalupe Abraços Romão  

 

 

Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o 

mandato 2017/2021, eleitos nas sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de 

novembro de 2019:  

 

REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 
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Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa 

Godinho (CDU) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José 

António Malveiro Monteiro (PS) 

 

REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José 

António Malveiro Monteiro (PS) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

Maria Manuela Martins Valente Pica (CDU) 

 

COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 

- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 

- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

Suplentes: 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 

 

REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 

- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 

- Maria José Afonso Borralho (CDU) 

- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 

Suplentes: 

- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 

- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 

 

Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021, foram designados os 

representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o 

mandato 2021/2025, eleitos na sessão extraordinária de 18 de novembro de 2021: 
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 REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO 
MUNICIPAL 

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

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES  

EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

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

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita  
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 REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL PARA O MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO 

EFETIVO 
Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo  
Manuel Luis Machado Nunes 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
 

 REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

EFETIVOS 
Tomé Alexandre Martins Pires – CDU 
Manuel Francisco Carvalho Soares – PS 
Duarte Nuno Pereira Lobo – CDU 
António Manuel Godinho Mariano – PS 
 
SUPLENTES 
Maria Manuela Martins Valente Pica – CDU 
Noel Ricardo Estevens Farinho – PS 
Maria José Afonso Borralho – CDU 
Manuel Pimenta Morgado Baiôa - PS 
 

 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da 

Autarquia, com os meios logísticos necessários à sua atividade. 

No mandato 2017/2021, a autarquia adquiriu computadores pessoais para uso de 

todos os eleitos da Câmara Municipal, para o exercício das suas funções, tendo os 

mesmos, na sua maioria, transitado para utilização no atual mandato 2021/2025 e 

encontrando-se em curso o processo para aquisição de um computador, de forma a 

contemplar todos os elementos do Órgão Executivo.  

 

6. DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de 

oposição não intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito 

consagrado no artigo 8º do Estatuto do direito de Oposição.  
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De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados 

pelos órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, serão enviados aos titulares do direito de 

oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem sido prática habitual, será 

ainda colocado em permanência no Site do Município.  

 

 

Serpa, 18 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara  

 
João Francisco Efigénio Palma 

 

 

Aprovado por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e CHEGA e os votos a favor 

dos eleitos da CDU, na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 30 de março de 2022 

 
 
 

 

 


