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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. 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 

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

de Oposição, nos termos da citada lei.  

 

 

1.2. 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 2022, o Partido 

Socialista e o CHEGA, pelo facto de estarem 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 “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-PP representada na Assembleia 

Municipal, mas sem 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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2. DIREITOS QUE ASSISTEM AOS TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO  

 

2.1. DIREITO À 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). 

 

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.  

 

No ano de 2022, 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 (cerca de 95 

pedidos), 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.  
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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 35.º n.º 1 alínea 

u); 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.  

O referido relatório, encontra-se estruturado, por meses, com informação 

relativamente aos seguintes serviços: 

- Ação social, habitação e saúde; 

- Educação e Juventude; 

- Ambiente e Serviços Urbanos; 

- Aprovisionamento e Contratação Pública; 

- Cultura e Património; 

- Museu do Cante; 

- Inovação Territorial e Economia; 

- Informática, Redes e Comunicações; 

- Informação, Comunicação e Imagem; 

- Mobilidade e Obras Municipais; 

- Movimento Associativo e Desporto; 

- Proteção Civil.  

 

 

 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 Serpa 

Na sessão da Assembleia Municipal, realizada no 
dia 29 de dezembro do ano transato, o Sr. António 
Mariano questionou sobre a terraplanagem que foi 
feita, à saída de Pias em direção a Moura, se já se 
enquadra nas obras de requalificação da berma do 
lado direito, na sequência das conversações que 
têm existido com as Infraestruturas de Portugal.  
De acordo com informação prestada pelo Sr. 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias, trata-se 
de obras particulares, executadas pelo proprietário 
do terreno.  

 
 
2022.03.03 
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BAAL 17 Convite para a produção da BAAL 17 – “Laços”, 
de Daniel Keene 

2022.03.08 

CIMBAL Trabalho colaborativo num território de baixa 
densidade – Seminário dia 15 de março 

2022.03.08 

CIMBAL Nota de imprensa: Projeto LCA4Regions – 
Jornadas de trabalho em Beja” 

2022.03.21 

CIMBAL Nota de imprensa: Cimbal marca presença na 
Futurália 

2022.03.23 

Assembleia 
Municipal de 

Cuba 

Moção: “Condenação do ataque da Rússia à 
soberania da Ucrânia e solidariedade para com 
a comunidade Ucraniana a residir em Cuba” 

2022.04.04 

Associação 
talentos de Vale 

de Vargo 

Evento musical comemorativo do 25 de Abril 2022.04.05 

Grupo 
Parlamentar do 

PCP 

Iniciativas entregues pelo PCP para incentivo à 
produção nacional e melhoria da situação dos 
agricultores e produtores pecuários 

2022.04.07 

 
 

Câmara 
Municipal de 

Serpa 

Em resposta à questão colocada pelo eleito António 
Godinho Mariano, na sessão da Assembleia 
Municipal, que se realizou no dia 25 de fevereiro, 
respeitante aos Centros Interpretativos dos Jordões 
e das Santas Cruzes, informa-se que ambos estão 
incluídos na museografia do Museu do Cante, com 
as devidas contextualizações.  
Informa-se ainda que o Município, em conjunto 
com as Juntas de freguesia, continuará a apoiar a 
execução destas manifestações de cultura popular. 
 

 
 
 
2022.04.13 

Grupo 
Parlamentar do 

PCP 

PjL 43-XV-1 – Determina a reversão do Hospital 
de S.Paulo, em Serpa, para o Ministério da 
Saúde 

2022.04.20 
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Entidade Assunto Data  

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Pedido de informação ao Governo sobre o acordo 
de cooperação entre a ARS Alentejo/ULSBA e a 
Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

2022.05.05 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Propostas na especialidade Orçamento de Estado 
2022 – Área do Poder local 

2022.05.24 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Informação sobre candidaturas: 
«Na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 29 de 
dezembro do ano transato, o eleito António Mariano solicitou 
informação sobre as candidaturas do anterior mandato que 
foram aprovadas, respeitantes à freguesia de Pias. 
Sobre o assunto, os respetivos serviços da autarquia, informam 
o seguinte: 

- MERCADO MUNICIPAL DE PIAS, está inserido na 
candidatura “Serpa, Mercados em Rede”, aprovada 
pelo Turismo de Portugal. 
Foi aberto procedimento para a execução da obra, 
tendo o mesmo sido anulado, por falta de entrega de 
elementos pelo único concorrente. O processo 
encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e 
Contratação Pública, para nova abertura de 
procedimento. 
Está considerada uma intervenção com o valor 
elegível de 42.365,68€.  
 
- CASA DA MEMÓRIA, está inserida na candidatura 
“Património Cultural em Rede” aprovada pelo 
Alentejo2020. 
Está considerada uma intervenção com o valor 
elegível de 192.875,13€. 
Foi aberto procedimento para a elaboração do 
projeto, ficando o mesmo deserto. O processo 
encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e 
Contratação Pública, para novo procedimento. 
 
- TABERNA DOS CAMPONESES, está inserida na 
candidatura “Património Cultural em Rede” aprovada 
pelo Alentejo2020 
Está considerada uma intervenção com o valor 
elegível de 135.516,09€. 
Foi aberto procedimento para a execução da obra, 
ficando o mesmo deserto. O processo encontra-se no 
Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública 
para abertura de procedimento para a alteração do 
projeto. 
 
- ENSOMBRAMENTO NO PARQUE INFANTIL E 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CALISTENIA, está 
inserida na candidatura “Requalificação das 
Infraestruturas Educativas – Fase III” aprovada pelo 
Alentejo2020. 
Está considerada uma intervenção com o valor 
elegível de 68.000,00€ 
O processo encontra-se no Serviço de 
Aprovisionamento e Contratação Pública para 
abertura de procedimento. 
 
 
 

2022.06.02 
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- REQUALIFICAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA 
UCP ESQUERDA VENCERÁ. 
Esta intervenção não foi alvo de candidatura no 
presente quadro comunitário, prevendo-se o seu 
enquadramento no próximo QCA.» 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Requerimento para audição, com caráter de urgência , da 
Ministra da Coesão Territorial sobre a transferência de 
competências para as autarquias 

2022.06.03 

CIMBAL Nota de imprensa – Autarcas do Baixo Alentejo reúnem 
com Ministra da Coesão Territorial e Secretário de Estado 
da Administração Local e Ordenamento do Território  

2022.06.27 

 

 

Entidade Assunto Data  
Grupo Parlamentar do 
PCP 

Intervenção da deputada Paula Santos na audição da 
Ministra da Coesão Territorial sobre a transferência 
de competências para as autarquias 

2022.07.20 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Trabalhos de deservagem no Largo dos Condes de 
Ficalho 

 
“Na sessão do Órgão Deliberativo, realizada no dia 25 de 
fevereiro do corrente ano, no período de intervenção do público, 
o munícipe José Luis Gomes abordou o assunto relativo aos 
trabalhos de deservagem que foram efetuados no Largo dos 
Condes de Ficalho.  
 
Para vosso conhecimento, informa-se que foi remetido oficio ao 
munícipe, com a informação técnica do Serviço de Ambiente e 
Limpeza Urbana, que a seguir se transcreve: 
 
«Exmo. Senhor 
José Luis Gomes 
 
Na sequência da intervenção de V.Exª na sessão da Assembleia 
Municipal de Serpa, realizada no dia 25 de fevereiro do corrente 
ano, respeitante aos trabalhos de deservagem efetuados pela 
Autarquia, no Largo dos Condes de Ficalho, venho por este meio 
informar que os Serviços de Ambiente e Limpeza Urbana, 
realizaram corte de ervas com recurso a roçadora. 
 
Informa-se ainda V.Exª que a Câmara Municipal adquiriu os 
seguintes produtos para controlo de infestantes, isentos de 
glifosato, que tem testado no centro histórico: 

- CWS-BIO GREEN, solução concentrada, ecológica -
100% biodegradável, formulado a partir de tensioativos 
derivados de fontes naturais renováveis, solução não 
caustica, não ácida e sem solventes orgânicos, isenta 
de simbologia de perigo para o ambiente, 
completamente inócua nas condições de uso; 
- BIOSUPRA ORGANIC, agente de limpeza ecológico, de 
última geração, 100% biodegradável e de componente 
biológica, formulado a partir de tensioativos derivados 
de fontes naturais, especialmente indicado para a 
limpeza de passeios em profundidade, através de 
processos bio enzimáticos. 

Para informação complementar, anexamos as fichas técnicas dos 
referidos produtos.» 

 

2022.07.21 
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CIMBAL Nota de imprensa – CIMBAL reúne com Ministro das 
Infraestruturas e Habitação  

2022.10.26 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Orçamento de Estado – Proposta apresentadas 2022.11.08 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Em resposta à intervenção do eleito António Mariano, na 
sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 29 de 
dezembro do ano transato, a Divisão de Mobilidade e 
Obras Municipais, informa o seguinte: 
 
 

1. Rua Jogo dos Paus, em Pias – Aumentar o 
numero de estacionamentos 

Tecnicamente não é viável a proposta apresentada, 
tendo em conta que se trata de um arruamento que se 
encontra inserido dentro do aglomerado urbano da 
freguesia e apresenta características de utilização 
idênticas a uma zona de coexistência, ou seja, é 
partilhado por peões e veículos. 
O perfil transversal do arruamento é do tipo: linha de 
água / faixa de rodagem / linha de água e a circulação 
pedonal deveria fazer-se pela zona da linha de água, que 
uma vez ocupada, obriga o peão a ir para a faixa de 
rodagem.  
 

2.  Rua António Sérgio, em Pias – Alagamento junto 
a passagem de peões sobrelevada, perto do 
Restaurante Trindade  

Até à data desconhecia-se a situação reportada, de 
salientar que as passadeiras sobrelevadas existentes tem 
uma zona de escoamento que em altura de chuva 
repentina e intensa poderá não ser suficiente para 
garantir o escoamento imediato. A situação irá ser 
analisada pelo Serviço da Rede Viária, conjuntamente 
com o Serviço de Água e Saneamento e verificar a 
necessidade de execução de sumidouros na zona de 
alagamento, com ligação ao caneiro existente no 
arruamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2022.11.17 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Orçamento de Estado – Propostas relativas às 
autarquias  

2022.11.21 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Projeto lei n.º 42/XV – Altera o procedimento 
especial de reposição das freguesias 

2022.12.16 

 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 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 afixado no Serviço de Atendimento ao Público, 

divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas Juntas/Uniões de 

Freguesia (artigo 35.º alínea t) e artigo 56.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);  
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 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 2021; 

 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 

2022.04.20 Grupo Parlamentar do PCP Medidas para incentivo à produção nacional e 

melhoria da situação dos agricultores e 

produtores pecuários  

2022.04.27 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei n.º 43/XV/1.ª – Determina a 

reversão do hospital de S.Paulo, em Serpa, para 

o Ministério da Saúde 

2022.05.25  Grupo Parlamentar do PCO Requerimento ao Governo para informação 

sobre o acordo de cooperação entre a ARS 

Alentejo/ULSBA e a Santa Casa da Misericórdia 

de Serpa 

2022.06.08  Grupo Parlamentar do PCP Propostas apresentadas na área do Poder Local, 

no âmbito da discussão na especialidade da 

Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª do Orçamento de 

Estado para 2022.  

2022.06.22  Grupo Parlamentar do PCP Requerimento para audição da Sr.ª Ministra da 

Coesão Territorial sobre a transferência de 

competências para as autarquias locais 

2022.08.17  Trabalhadores da Santa Casa Moção sobre incumprimento do dever de 
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da Misericórdia de Serpa pagamento dos ordenados, nos termos da lei 

2022.10.12 Grupo Parlamentar do PCP Audição da Senhora Ministra Adjunta e dos 
Assuntos Parlamentares, para debater a 
situação existente com o afluxo de imigrantes 
Timorenses ao Alentejo 

2022.10.26 Grupo Parlamentar do PSD Projeto de Lei nº330/XV/1ª - “Fim da 
obrigatoriedade de instalação de rede de gás 
em habitação própria”; 
Projeto Lei 349 / XV/1ª – “Define o regime 
transitório de regularização dos edifícios sede e 
similares das associações sem fins lucrativos” 

 

2022.11.23 Grupo Parlamentar do PCP Proposta para o fim das portagens nas ex-SCUT 
e o fim das PPP rodoviárias 

2022.11.23 Agrupamento de escolas n.º 1 
de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que 

foi aprovada a candidatura ao programa de 

alargamento da rede de Clubes de Ciência Viva, 

apoiado pelo município de Serpa, de acordo 

com protocolo celebrado – Reunião de 20 de 

julho de 2022 

2022.12.07 Grupo Parlamentar do PCP Propostas no âmbito da Lei do Orçamento de 
Estado para 2023 

2022.12.07 Grupo Parlamentar do PSD Propostas no âmbito da Lei do Orçamento de 
Estado para 2023 

 

 

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

destinada aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  

 

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: 

 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 

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
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 PodCast: https://anchor.fm/serpaterraforte  

 Newsletter: atividades mensais e pontuais 
 

 Notas de Imprensa e comunicados que são enviadas à comunicação social pela 

autarquia, designadamente:  

o Cortejo Histórico e Tradicional 
o Hospital de São Paulo 
o Migrantes 
o FLiS  
o Interrupção de fornecimento de água em Pias 
o Requalificação da Rua do Outeiro, VV Ficalho 
o Jornadas da Biodiversidade  
o XIX Encontro de Culturas  
o Contrato Local de Segurança de Serpa  
o Obras na Praça da República – achados arqueológicos  
o Tarde multicultural “Acolher e celebrar”  
o Espetáculo Cantares do Alentejo  
o Transporte rodoviário  
o Escola Secundária 
o III Festival Território Hospitalário  
o Acompanhamento da situação da Santa Casa da Misericórdia de Serpa  
o Realojamento temporário de migrantes  
o Interrupção fornecimento água Rua José Manuel Pardal Romão  
o Convite conferência de imprensa: Migrantes, emergência social 
o Interrupção fornecimento água Rua José Manuel Pardal Romão  
o Festival Futurama em Serpa  
o Festa do Cante 2022 
o Migrantes  
o Envio Moção pela melhoria das acessibilidades  
o Interrupção abastecimento na ZAE de Pias, dia 26 outubro  
o Interrupção abastecimento na ZAE de Pias, dia 9 de novembro  
o Comemorações do Centenário de José Saramago  
o Viver o melhor do Natal em Serpa  
o Requalificação da Rua do Outeiro, VV Ficalho, n.º 7/22  

o Rua Álvares Cabral em Pias – interrupção do fornecimento de água à 

localidade  

 

 

2.2. 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).   

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2023, 

foi solicitado ao PS, CHEGA e Coligação PSD/CDS, através de ofícios registados, com 

aviso de receção, datados de 19 de setembro (n.º 7382, 7383 e 7384, respetivamente), 

https://anchor.fm/serpaterraforte
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o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da elaboração 

daqueles documentos.  

 

Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 2 de maio, foi enviado ao 

Partido Socialista, Chega e Coligação PSD/CDS, no dia 6 de dezembro de 2022, por 

email, um link para acesso ao documento que contém as Opções do Plano 2023-2027, 

Plano de Atividades 2023, Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de 2023, 

Relatório de Apresentação e Fundamentação da Politica Orçamental e Mapa de 

Pessoal de 2023 e enviados ofícios n.º 10481, 10482 e 10484 aos referidos partidos, 

respetivamente. 

O documento foi analisado na reunião extraordinária do Órgão Executivo realizada no 

dia 29 de novembro do corrente ano, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU e três votos contra dos eleitos do Partido Socialista e 

Chega, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal.  

O referido documento foi apreciado na sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 20 de dezembro, tendo sido aprovado, por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e CHEGA e as abstenções de duas 

eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e Tesoureira 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente 

desta União de Freguesias. 

 

No inicio do ano de 2022, no dia 17 de janeiro, foi enviado ao PS, CHEGA e Coligação 

PSD/CDS, através de ofícios n.º 383, 395 e 397, respetivamente, e link para acesso ao 

documento respeitante às Opções do Plano 2022-2026, Plano de Atividades 2022, 

Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de 2022, Relatório de Apresentação e 

Fundamentação da Politica Orçamental e Mapa de Pessoal de 2022, o qual foi 

analisado na reunião extraordinária do Órgão Executivo realizada no dia 14 de janeiro, 

tendo sido deliberado, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as 

abstenções dos eleitos do Partido Socialista e Chega, submete-lo à aprovação da 

Assembleia Municipal, o qual foi aprovado, na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, 

realizada no dia 25 de fevereiro, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos 

da CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA.  

 

 

2.3. 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). 
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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 2022, 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 dos Órgãos Executivo e Deliberativo. 

 

Aos titulares do direito de oposição, foi assegurado o direito de apresentação de 

propostas para agendamento nas reuniões da Câmara Municipal.  

 

Foi ainda dado conhecimento, a todos os eleitos da Assembleia Municipal, dos 

convites enviados para aquele Órgão Deliberativo: 

Entidade Evento Data  Participante 
BAAL 17 – Companhia 
de Teatro 

Convite para a estreia de 
“Sete canções Órficas” – Cine-
Teatro de Serpa 

Dias 6,7 e 
8 de maio 

Presidente da 
Assembleia Municipal 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

Convite para a cerimónia de 
entrega de prémios - Rali Flor 
do Alentejo – Cidade de Serpa 

15 de maio 2.ª Secretária da 
Mesa da Assembleia 

Municipal 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Convite para a 6.ª Edição da 
Festa do Livro de Serpa 

27 a 29 de 
maio 

1.ª Secretária da 
Mesa da Assembleia 

Municipal 

CCDRAlentejo/Instituto 
Politécnico de 
Portalegre 

Convite para a II Edição da 
Energy and Climate Summit 

2 e 3 de 
junho - 
Sines 

Presidente da 
Assembleia Municipal 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Concerto “Cantares do 
Alentejo” 

25 de 
junho, cine 
teatro de 

Serpa 

 

 

Junta Freguesia de 
Brinches 

Guadiana em Festa - 
Moinhos Velhos 

2022.07.02  

BAAL 17 Espetáculo de abertura da 
23.ª edição do Noites na 
Nora 

2022.07.08  

Associação Talentos de 
Vale de Vargo 

Festival de Verão 2022.08.15  

Câmara Municipal de 
Serpa 

Feira Agropecuária 
Transfronteiriça de Vale do 
Poço 

16 a 18 de 
setembro  

 

Federação de Andebol de 
Portugal 

Supertaça de Andebol 
Masculina  
Pavilhão Carlos Pinhão, 

10 e 11 de 
setembro 

Participou a 1.ª 
Secretária da 
Assembleia 
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Serpa 

Confraria do Figo da India  IV Universidade Itinerante 
Internacional do Figo da 
India  

16 a 18 de 
setembro 

 

Projeto Guardiões Sessão de abertura da III 
Energy and Climate Summit  
Auditório do NERBE - Beja 

19 de 
outubro  

 

 

Guardiões III Energy and Climate 
Summit 
Auditório do Nerbe 

19 e 20 de 
outubro 

Presidente da 
Assembleia 
Municipal  

Casa do Alentejo  Debate – Acessibilidades 
ferroviárias, fator 
fundamental para o 
desenvolvimento da região 
Alentejo 

Estremoz 
18 e 19 
novembro 

 
---- 

BAAL 17 8.ª Edição Cenas de 
Novembro 

4 a 20 de 
novembro 

Presidente da 
Assembleia 
Municipal  

Câmara Municipal de 
Serpa 

Plano Estratégico Serpa 
2030 – Consulta a agentes 
fase 2 

2022.11.11 ------ 

Câmara Municipal de 
Arraiolos 

Conferência “Assimetrias – 
Do território ao social” 

2022.11.29 Presidente da 
Assembleia 
Municipal  

Câmara Municipal Serpa Exposição “Património (I) 
Material do Concelho de 
Serpa” 

2022.12.17 Presidente da 
Assembleia 
Municipal  

Associação Flor do Enxoé  Jantar solidário  2022.12.10 ---- 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Plenário do Conselho 
Municipal de Educação 

2022.12.12 Primeira Secretária 
da Mesa da A.M. 

Junta de Freguesia de 
Pias 

Mostra Pias 2022.12.16 Presidente da 
Assembleia 
Municipal  

 

 

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e 

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

mandato. 

 

Foram designados os seguintes representantes da Câmara Municipal nos Conselhos 

Gerais das Escolas do Concelho, para o TRIÉNIO 2021/2025: 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão  
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 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  

 

 

Foram designados os seguintes representantes da Assembleia Municipal nas diversas 

entidades/associações, para o mandato 2021/2025: 

 

 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 
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SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita  
 
 

 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 
 

 

Em 2022, os Vereadores da Oposição continuaram a usufruir de gabinete próprio, no 

edifício da Autarquia, com os meios logísticos necessários à sua atividade, bem como a 

possibilidade de realizarem atendimento aos munícipes. 

 

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 

procedeu-se à aquisição de mais um computador, de forma a contemplar todos os 

elementos do Órgão Executivo.  
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2.4. 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).  

 

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

oposição não tiveram intervenção em qualquer comissão, para efeitos da aplicação do 

direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do Direito de Oposição.  

 

2.5. DIREITO DE PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os 

relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 

constantes da referida lei, são elaborados pelos órgãos executivos das autarquias 

locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram e serão 

enviados aos titulares do direito de oposição, a fim de que sobre eles se pronunciem 

(n.º 2 do art.º 10.º) e publicados no Boletim Municipal (n.º 5 do art.º 10.º). 

 

3. NOTA FINAL 

O presente relatório, indica os atos praticados em observância dos direitos 

consagrados no Estatuto do Direito de Oposição, durante o ano de 2022, as principais 

ações promovidas para assegurar o direito de constituir e exercer uma oposição 

democrática aos órgãos das autarquias locais, nos termos da constituição e da lei 

(artigo 1.º da Lei 24/98).  

Para além disso, desenvolveram-se iniciativas com vista à promoção da participação 

democrática, quer das forças politicas da oposição, quer dos próprios cidadãos, como 

por exemplo, as reuniões descentralizadas da Câmara Municipal, que permitem aos 

munícipes e eleitos das freguesias intervirem, expondo os assuntos que consideram 

pertinentes, quer a nível pessoal, quer relacionados com as suas freguesias. 

 

Depois de uma interrupção durante o período de pandemia, embora se tenham 

realizado reuniões por videoconferência que permitiam a participação do público, 

foram retomadas as reuniões descentralizadas, tendo-se realizado, nesse âmbito, as 

seguintes reuniões, no ano de 2022: 

 Dia 2 de fevereiro – Centro Cultural de Brinches 

 Dia 2 de março – Salão Polivalente de Pias 

 Dia 27 de abril – Salão Polivalente de Vale de Vargo 

 Dia 22 de junho – Centro Cultural de Santa Iria 

 17 de agosto – Edifício sito na Rua da Fábrica, em Vale do Poço 

 12 de outubro – Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

 7 de dezembro – Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 
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Para cumprimento do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 

35.º n.º 1 alínea u) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, após o exercício 

do direito de pronúncia pelos titulares do direito de oposição, este relatório será 

publico no boletim municipal “Serpa Informação” e como tem sido prática habitual, no 

Município de Serpa, será ainda colocado em permanência no Site do Município, em 

www.cm-serpa.pt.  

 

 

 

 

Serpa, 10 de janeiro de 2023 

 

O Presidente da Câmara  

 

João Francisco Efigénio Palma 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 18 de janeiro de 2023, deliberou, por maioria, 

com os votos a favor da CDU e três abstenções dos Vereadores do PS e CHEGA, aprovar o 

Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2022 (acima transcrito) e 

remete-lo ao Partido Socialista, ao CHEGA e à Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-

PSD/CDS-PP, de acordo com o n.º2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e posterior 

publicação no Boletim Municipal “Serpa Informação” e no site do Município.  

 
 

 

 

http://www.cm-serpa.pt/

