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Ata n.º 24/2016  
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

31 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniu extraordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

31 de outubro de 2016, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 

41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 
alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 
constam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1. Opções do Plano 2017-2020 
Plano de Atividades 2017 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2017 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 
normas de execução do orçamento para 2017 
Mapa de Pessoal 2017 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL  

De acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, cabe à Câmara 

Municipal “elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta 

do orçamento”, sendo que, de acordo com a alínea a) do artigo 25 da mesma Lei, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, “aprovar as opções do plano e a proposta 

de orçamento”. 

O Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro define 

um conjunto de princípios e regras no quadro da Constituição da República Portuguesa, da Lei e das 

regras de direito da União Europeia. 

Conforme determina a norma acima referida, as autarquias locais estão sujeitas na aprovação dos seus 

orçamentos, a um conjunto de regras orçamentais, que em articulação com o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 

22 de fevereiro, Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, com as 

respetivas alterações, determinam o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento Municipal  
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Institui o Regime Financeiro das Autarquias Locais que os orçamentos municipais incluam, para além dos 

elementos obrigatórios constantes no art.º 46º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, um relatório que 

contenha a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação 

e descrição das responsabilidades contingentes e o articulado das medidas para orientar a execução 

orçamental. 

A Lei 73/2013 refere a elaboração do “quadro plurianual municipal”, previsto no art.º 44. O referido 

“Quadro Plurianual Municipal” continua a carecer da regulamentação estabelecida no art.º 47º da 

mesma Lei, o qual dispõe que “os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo 

são regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei. O decreto-lei a 

que se refere o art.º 47º deveria ter sido aprovado até 3 de Janeiro de 2014, o que até à data não 

ocorreu. Assim, e apesar do parecer da DGAL quanto à vinculação a este princípio mantemos a opinião, 

comungada com a ANMP, que a norma do Quadro Plurianual Municipal se mantém inoperacional, dado 

que a norma continua por regulamentar. 

Acresce que, nos termos do nº 3 do art.º 47º da LFL, “os limites (a que se refere o nº2 do mesmo artigo) 

são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento.” Entendemos assim, 

opinião corroborada também pela ANMP que não é possível aos Municípios aprovarem documentos 

vinculativos para 2017, cuja regulamentação não existe. Ou seja, não estão criadas as condições legais 

para o cumprimento do art. 44º da lei nº 73/2013, por omissão legislativa do Governo, desde 3 de 

Janeiro de 2014.  

Neste sentido, é apresentada uma abordagem às principais Normas de Execução Orçamental a vigorar 

em 2017, que refletem os procedimentos internos e o cumprimento das normas de controlo interno, 

bem como o Relatório com a apresentação e fundamentação da política orçamental proposta para o 

mesmo período. 

É com este enquadramento legal, complementado ainda pelo decreto-lei nº 54 –A/99 de 22 de 

fevereiro, que aprovou o POCAL _ Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, alterado pelo 

Decreto-lei nº 162/99 de 14 de setembro e pelo decreto-lei nº 315/2000, de 2 de setembro, que a 

Câmara Municipal de Serpa apresenta as Opções do Plano para 2017-2020 e o Orçamento para 2020.  

Em síntese:  

As Opções do Plano e o Orçamento do Município são os principais documentos legais que fundamentam 

e orientam a atividade global do Município de Serpa. 

As Opções do Plano para 2017 contêm as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e 

principais ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções e 

possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as quais só 

se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  

 

Este documento é constituído por: 

a) As Opções do Plano para 2017, que integram: 

- O Plano de Atividades, documento que, não sendo obrigatório legalmente, se constitui como um 

instrumento fundamental de planeamento, esclarecimento e transparência das Opções do 

Plano, identificando programas, projetos e ações não incluídas no Plano Plurianual de 

Investimentos;  
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- O Plano Plurianual de Investimentos, que regista a previsão de execução financeira dos 

investimentos. 

b) O Orçamento do Município para 2017, que prevê os fluxos financeiros de entradas a saídas neste 

ano, resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2016 e respetivos pagamentos, 

bem como de novas ações e investimentos propostos. 

c) O Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental para 2017 

d) O Mapa de Pessoal para 2017 

 

 

OPÇÕES DO PLANO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017 - PRINCÍPIOS GERAIS 

As Opções do Plano alicerçam-se nos seguintes princípios gerais:  

- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação 

de serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que promovam o 

crescimento económico e a criação de emprego; 

- Preparação de candidaturas a financiamentos externos, o que implica capacidade de utilizar 

todos os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite os apoios 

nacionais e comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, através da 

realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no município e que 

valorizem o património, apostando também em fomentar a atração turística do concelho; 

- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando o 

importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, procurando 

encontrar as respostas sociais mais adequadas defendendo sempre a existência e melhoria de 

serviços públicos; 

- Aprofundar a gestão pública, baseada na participação, nas parcerias e no exercício da cidadania;  

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para 

aproximar a administração dos cidadãos e promover a excelência dos serviços municipais. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS E LINHAS DE AÇÃO 

Iremos continuar a seguir as linhas orientadoras já definidas para um desenvolvimento sustentável, 

assentes em três pilares que consideramos fundamentais: a coesão económica e social, a preservação 

do património natural e cultural e uma competitividade interterritorial mais equilibrada. Devem ser 

estas as estratégias a comandar uma intervenção territorial coerente e socialmente participada.  

Neste sentido, e para uma melhor operacionalização, foram definidos 4 grandes eixos estratégicos: 

Eixo 1 - Serpa – um concelho de história, cultura e identidade 

Eixo 2 - Serpa – um concelho ativo, de qualidade de vida e sustentável 

Eixo 3 - Serpa – um concelho de coesão social, inclusivo e de igualdade de oportunidades  

Eixo 4 - Serpa – um concelho de gestão participada e em defesa da população 

 

Cada um destes eixos desenvolve-se por linhas de ação e objetivos operacionais, que agregam as 

principais atividades e projetos que constam do Plano de Atividades para 2017, de acordo com a 

seguinte matriz: 

Ei
xo

s 

   

E1.Serpa – um concelho de 
história, cultura e 
identidade 
 

E2.Serpa – um concelho 
ativo, de qualidade de vida 
e sustentável 
 

E3.Serpa – um concelho de 

coesão social, inclusivo e de 

igualdade de oportunidades 

E4. Serpa – um concelho de 
gestão participada e em 
defesa da população 

Li
n

h
as

 d
e

 a
çã

o
/O

b
je

ti
vo

s 
o

p
er

ac
io

n
ai

s 

LA1. A salvaguarda e a 
valorização do património 
 
O1. Programa de Intervenção e 
valorização do Património  
 
O2.Estudos e Investigação 
 
O3. Projetos e eventos 
 

LA1.A dinamização 

económica 

O1.Infraestruturas de Apoio 

 

O2.Apoio aos agentes 

económicos e ao investimento 

 

O3.Valorização, promoção e 

divulgação da produção local 

 

04. Estratégias, investigação e 

inovação 

LA1.A educação e a 

promoção da igualdade de 

acesso ao ensino 

O1. O Parque Escolar 

 

O2.Programas de ação social 

escolar 

  

O3. Oferta Educativa Municipal 

 

04. Outras ações e Projetos 

LA1. Um serviço público 
qualificado e eficaz 
 
O1. Inovação e modernização 
administrativa 
 
 
O2. Melhoria das condições de 
funcionamento e eficácia dos 
serviços municipais 
 

LA2. A cultura e as 

indústrias criativas 

O1.Casa do Cante 

 

O2.Musibéria 

 

O3.Biblioteca Municipal Abade  

Correia da Serra 

LA2. Dinâmicas do Turismo  

O1. Reforço do destino Serpa – 

território e produtos turísticos 

02. Cooperação e parcerias 

LA2. A intervenção social 
 

O1.Programa de Apoio a 

Instituições 

  

O2.Programas e Projetos 

Municipais 

 

O3. Programas e Projetos em 

LA2.Uma gestão participada, 
eficiente e em defesa da 
população 
  
O1. Reforço dos sistemas 

Comunicação e informação 

O2. Gestão de proximidade, 

participada e em defesa da 

população 
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parceria 

 

LA3.Dinâmicas culturais  

 

O1.Projetos e Eventos 

 

O2.Programa de Requalificação 

de Equipamentos 

LA3.O espaço urbano e 

ambiente 

 

O1. Requalificação do espaço 

urbano 

 

02.A valorização ambiental 

 

LA3.O desporto, a juventude 
e o associativismo 
 
O1.Requalificação de Edifícios e 
Equipamentos  
Desportivos 
 
O2. Programas e Iniciativas 
Municipais 
 
03. Apoio a Iniciativas e Eventos 
 
04. Instrumentos de Apoio ao 
Movimento Associativo 
 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017 
 

Eixo Estratégico 1. SERPA – UM CONCELHO DE HISTÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE 

A Cultura, a História e a Identidade são áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentado do 
concelho de Serpa. O município optou por uma estratégia de desenvolvimento sustentável com base na 
coesão económica e social, na preservação do património natural e cultural e numa competitividade 
interterritorial mais equilibrada. Esta estratégia assenta em grande parte na valorização e salvaguarda 
do património e dos recursos endógenos, enquanto dimensão estratégica para a sustentabilidade. Este 
trabalho, que tem vindo a ser feito de forma persistente e empenhada, resulta num conjunto de 
projetos, de ações e de programas consistentes que permitem afirmar e distinguir o concelho e a cidade 
de Serpa como um centro efetivo de promoção cultural e de forte identidade, com destaque para o 
Cante Alentejano, promovendo o crescimento de uma rede de serviços de dimensão e qualidade, 
representando um investimento de efeito multiplicador, benéfico para o concelho e para as atividades 
turísticas e produtivas, contribuindo para a sua sustentabilidade económica e social. 
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E1.Linha de ação 1. A SALVAGUARDA E A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
 

 
Objetivo 
Operacional 1. 
Intervenção e 
Valorização do 
Património 

 

 

- Valorização e qualificação da rede museológica e património edificado 
Galeria Municipal de Arte Contemporânea – adaptação de edifício e instalação da museografia 
(1) 
Museu Etnográfico- execução da obra de reabilitação e requalificação da museografia (1) 

Museu do Queijo de Serpa – adaptação de espaço e instalação da museografia (1) 

Galeria SAM – Museu do Humor e do Absurdo – projeto de requalificação do edifício e 

conclusão do projeto de museografia (1) 

Centro Interpretativo para o Cante Alentejano/Museu do Cante execução dos projetos de 

requalificação do edifício e da museografia (2) 

Reabilitação da Torre do Relógio (3) 

Museu do Azeite - continuação da obra de requalificação do edifício  

Edifício “Casa do Abade Correia da Serra” - Aquisição de imóvel 

 

- Valorização Ambiental e Ecoturismo 

Passadiços do Pulo do Lobo – estruturas de visitação- execução da obra e dinamização (2) 
Ecoturismo no Vale do Guadiana – valorização e estruturação do potencial turístico da 
biodiversidade e valores geológicos e proposta de classificação como Geoparque Vale do 
Guadiana - parceria com o município de Mértola (2) 
Caminhos e estradas de acesso ao Rio – Requalificação (3) 

Ações no âmbito da proteção da natureza e valorização do património ambiental  

   

 
Objetivo 
Operacional 2. 
Estudos, 
documentação 
e Investigação 

 

- Estudo Monográfico “O Castelo de Serpa- Território, História, Arquitetura – séculos XIII_XVI - 
publicação 

- Gestão Integrada do Património: in patrimonium -  base de inventariação e de documentação do 
património material e imaterial – aquisição e instalação (2) 

 
Objetivo 
Operacional 3. 
Projetos e 
eventos 

 

 

- Rede de Museus do Distrito de Beja – exposições, palestras, workshops  

- Dia Mundial do Artesão (março) - parceria com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Serpa 

- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (abril) 

- Dia Internacional dos Museus (maio) 

- Noite Europeia dos Museus (maio) 

- Jornadas Europeias do Património (setembro) 

- Dia Mundial da Arquitetura (outubro) 

 
 

 

E1. Linha de ação 2. A CULTURA E AS INDÚSTRIAS CRIATIVAS 
 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Casa do Cante 
 

 

- Publicações, exposições, encontros e conferências  

- Centro de Documentação Manuel Dias Nunes – reforço de fundos documentais 

- Participação em Encontros nacionais e internacionais 

- Roteiro do cante – continuação 

- CANT’FEST – apoio à organização 

 



                                                            Ata n.º 24 – 31/10 

Reunião Extraordinária 

 
 

2016 

 

 8 

 
Objetivo 
Operacional 2. 
Musibéria 
 
 
 

 
- Laboratórios de Música e Dança Musibéria – continuação 

- Programa Residências Educativas Musibéria (REMu) – continuação 

- Projeto Dança e Música Integrada Musibéria (DMIM)– continuação 

- Caixa Pedagógica Musibéria (CAIM)- desenvolver 

- Projeto Estudos do Corpo Musibéria (AC/M)- desenvolver 

- Projeto Musibéria Aplicações Digitais (MuDA) – desenvolver 

- Projeto Linha Editorial Musibéria - desenvolver 

- Auditório Musibéria – manter a programação regular 

- Novas criações na área da música e da dança. 

- Galeria e Atelier Musibéria (RGM)– desenvolver o conceito 

- Ciclo de conferências Inventários - continuação 

 
Objetivo 
Operacional 3. 
Biblioteca 
Municipal 
Abade Correia 
da Serra 

 

- Ações regulares de dinamização e promoção do livro e da leitura: Gomos de Tangerina, OH, 
Tertúlia de Palavras, Contarelos, Andar por aí…Destrava Livros, Clube de leitura 

- Oficinas criativas: Mãos na Massa 

- Programa de exposições regulares 

- Apresentação de livros, conversas com autores 

- Publicações e edições 

- Palestras e conferências 

- Visitas Guiadas à Biblioteca  

- 1ª Festa do Livro de Serpa  
 

 

E1. Linha de ação 3. DINÂMICAS CULTURAIS 
 

 
 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Projetos e 
eventos 

 

- 37º Cortejo Histórico e Etnográfico/ Festas do Concelho 

- 14º Encontros de Cultura 

- 17ª Noites de Rua Cheia 

- 10º Feira Histórica  

- 7ª Serpa Equestre  

- 3º CANT’FEST  

- II Prémio Internacional do Álbum Ilustrado de Serpa – 1ª fase: abertura de candidaturas 

- 7º Prémio Ibérico de Escultura  

- 4º Concurso de Fotografia Património (i) material de Serpa 

- Festival Cultural Noites na Nora - apoio 

 
Objetivo 
Operacional 2. 
Requalificação 
de 
equipamentos 
culturais 

 

- Cineteatro de Serpa – conclusão do projeto de requalificação (3) 

- Biblioteca Abade Correia da Serra – requalificação da cobertura 

- Arquivo - Projeto de Requalificação 

- Parque Multiusos de Pias – 1ª fase – conclusão do módulo polivalente; 2ª fase – início da obra 
do anfiteatro exterior 
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Eixo Estratégico 2. SERPA – UM CONCELHO ATIVO, DE QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTÁVEL 

O concelho de Serpa tem uma forte identidade, sustentada na sua história, cultura e recursos 
endógenos. O modelo de desenvolvimento que defendemos e em que temos vindo a trabalhar, baseia-
se precisamente nessa identidade e na valorização dos recursos existentes, com vista a um território 
sustentável, coeso e competitivo.   
A dinamização económica, o turismo, o espaço urbano são três linhas de ação que o município aponta 
como fundamentais, estando igualmente em estreita ligação entre si e com todas as outras linhas de 
ação que definimos. Neste nosso caminho de trabalharmos para um concelho mais desenvolvido e onde 
o bem-estar dos munícipes seja efetivo, são centrais a valorização do território e de todas as suas 
localidades e lugares, as ações de reforço da qualidade de vida, onde se incluem o arranjo dos espaços 
públicos e equipamentos, a limpeza urbana, a sinalética, o apoio à criação de condições para atrair 
investimento e criar emprego.  
Para 2017 continuaremos a dar especial atenção a estas áreas, numa perspetiva de articulação e de 
integração, com uma clara aposta na revitalização económica assente nos recursos locais mas criando 
dinâmicas muito direcionadas para a inovação, para o reforço de competências e transferência de para 
o trabalho em parceria, para a utilização nas tecnologias digitais, encarando-as como imprescindíveis na 
coesão, conectividade e desenvolvimento dos territórios de interior. Destaca-se aqui o trabalho no 
âmbito do apoio ao desenvolvimento económico, a estratégias na área do turismo, o reforço no que diz 
respeito à qualidade do ambiente urbano, designadamente na limpeza e no arranjo de espaços públicos. 
 
E2. Linha de ação 1. A DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA 

 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Infraestruturas 
de apoio 

 

- Mercado Municipal de Serpa - requalificação e refuncionalização (3) 

- CADES- Requalificação do recinto exterior, adaptação e modernização de instalações (3) 

- Zona Industrial de Serpa - fase 3: execução de projeto 

- Parque de Feiras e Exposições - conclusão do projeto  

- ZAE Pias - fase 2: aquisição de terrenos e projeto  

- ZAE Vila Nova de S. Bento - fase 2: conclusão do projeto de execução de infraestruturas e início 
da obra 
 

 
Objetivo 
Operacional 2. 
Apoio aos 
agentes 
económicos e 
ao investimento 
 

 

- Ações de apoio à qualificação e inovação: benchmarking, boas praticas, workshops 
empresariais, reforço de competências 

- Ações de informação e encaminhamento de projetos empresariais 

- Protocolos e parcerias  

- Diretório Empresarial - atualização permanente da base de dados e diagnóstico da atividade 
económica 

- Ações de dinamização do comércio local  
 

 
Objetivo 
Operacional 3 
Valorização, 
promoção da 
competitividade 
e divulgação da 
produção local 

 

- Feira do Queijo do Alentejo  

- Feira da Agricultura Biológica 

- Feira Transfronteiriça de Vale Poço 

- Apoio às iniciativas das Freguesias: Feira do Azeite em Vale de Vargo, Guadiana em Festa em 

Brinches, Feira do enchido e do presunto em VNSB, FATOR em V.V. Ficalho, Mostra de doçaria 

em A do Pinto; Feira do Vinho em Pias 

- Participação em feiras nacionais e internacionais (1): OVIBeja (abril) , IFE – The International 

Food & Drink Event- Londres (março),  Salón Gourmet -  Madrid (abril), SIAL Paris – International 

Food Exibition (outubro),  ANUGA, Food Fair – Colónia (outubro)   
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- Apoio à criação de uma Marca de Certificação de Qualidade ( parceria com a AproSerpa-
Associação de Produtores do Concelho de Serpa 

- Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização – parceria AproSerpa- Associação de produtores 
do Concelho de Serpa e ADPM- Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e 
Cultural do Concelho de Serpa : elaboração de diagnóstico e plano de internacionalização 
estratégico; estudos de mercado, participação em feiras de referência, ações de prospeção de 
mercados, ações de marketing, missões inversas, ações para a internacionalização de empresas 
(1) 

- Qualificação das Pequenas e Médias Agroalimentares da Margem Esquerda do  Guadiana – 
parceria ADPM - Associação para o Estudo e Defesa do Património Natural e Cultural do 
Concelho de Serpa, AProSerpa- Associação de Produtores de Serpa,  INIAV – Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária, ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários (1) 

 

  
2.  

 
Objetivo 
operacional 4. 
Estratégias, 
investigação e 
inovação 

 

- Ciclo de Criatividade e Inovação Empresarial/ Mercado de produtores  

- Centro de Apoio à Inovação Agroalimentar (projeto âncora no PROVERE Recursos Silvestres) - 

parceria com a ADPM (3) 

- Estratégia de eficiência coletiva PROVERE – Valorização dos Recursos Silvestres do Alentejo - 
participação no Consórcio   

- Ações de qualificação das PME de Indústrias Culturais e Criativas - parceria ADPM, Musibéria 
(CultBéria), IPB, ANJE) (1) 

- Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção 
Biológico - investigação, disseminação, promoção e comercialização (gestão e dinamização do 
processo) 

- Centro de Competências dos Recursos Silvestres, Centro de Competências da Lã, Centro de 
Competências das Plantas Aromáticas e Medicinais, Rede Rural Nacional (Fileiras Emergentes no 
Alentejo) - parcerias 
 

 
 

E2. Linha de ação 2. AS DINÂMICAS DO TURISMO – REFORÇO DO DESTINO SERPA 
 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Promoção do 
território 
turístico 

 

- Criação de plataforma tecnológica para promoção do turismo que permita a criação de rotas 
temáticas e uma utilização interativa (2) 

- Participação em feiras e eventos promocionais: BTL (Lisboa, março), Tall Ships- Sines 2017 
(julho) CANT’FEST (Lisboa, novembro)  

- Promover Serpa Terra Forte junto de públicos alargados através da visita de jornalistas, bloggers 
e opinion makers (2) 

- Elaborar Plano de Marketing para o turismo de Serpa (2) 

- Campanha promocional nos media (2) 

- Produção de desdobráveis e outros materiais promocionais (versão digital e papel, spots 
televisivos) (2) 

- Parque de Campismo de Serpa – conclusão da requalificação 

- Dinamização da rede de percursos no Concelho 

- Semana Gastronómica de Serpa- Gastronomia Tradicional do Concelho e o Queijo Serpa  
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Objetivo 
Operacional 2. 
Cooperação e 
parcerias 
  

 

- Apoio à reativação da Associação de Turismo de Serpa  

- Estímulo à requalificação de produtos turísticos e de ofertas integradas: natureza BTT, 
caminhadas, entre outros), gastronomia e vinhos, cultura (Roteiro do Cante, património 
edificado, etc) 

- Ações no âmbito do fomento do turismo cultural transfronteiriço (Fortificações de fronteira) – 

parceria no âmbito do INTERREG V-A (3) 
 

 

E2. Linha de ação 3. O ESPAÇO URBANO E O AMBIENTE 

 

 
 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Requalificação 
do Espaço 
Urbano 

 

 

Qualificação dos espaços públicos e valorização do concelho 
 

- Jardim Municipal Pulido Garcia em Serpa – conclusão da obra de requalificação (1) 

- Zona Sul em Serpa - infraestruturas elétricas e telecomunicações - conclusão da obra 

- Bairro do Forte em Serpa – conclusão das infraestruturas elétricas e requalificação dos 
arruamentos 

- Cemitério de Serpa – ampliação, com construção de nichos e ossários 

- Bairro de São Francisco em Serpa - requalificação urbanística e instalação de Parque Infantil – 
elaboração de projeto (3) 

- Parque da Cidade de Serpa – elaboração de projeto 

- Encosta da Zona Poente – elaboração de projeto de requalificação 

- Igreja/cemitério de Vila Nova de S. Bento – apoio à execução dos arranjos exteriores 

- Cemitério de Vila Nova de S. Bento - execução do caminho de acesso (5) 

- Cemitério de Pias – execução da obra de melhoria do acesso 

- Parque de Merendas/circuito de manutenção em Pias – conclusão do projeto e apoio à 
execução da obra 

- Espaço em frente à Farmácia em Vila Verde de Ficalho – conclusão da obra 

- Largo das Palmeiras em Vila Verde de Ficalho - apoio à obra 

- Jardim de Brinches – conclusão da obra 

- Loteamento Municipal de Brinches- início da obra 

- Loteamento de Vale de Vargo – conclusão do projeto 

- Circuito de manutenção em Vale de Vargo – execução do projeto e apoio à obra 
 
 

Mobilidade, circulação e trânsito  
 

- Rua dos Fidalgos em Serpa - Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade pedonal (3) 

- Rua das Portas de Beja - Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade pedonal (3) 

- Requalificação de arruamentos em todo o concelho 

- Estrada Municipal 525 (de S. Marcos a Corte da Azenha/ limite do concelho) – requalificação (4) 

- Estrada Municipal 514 (da Ribeira de Limas a Cabeceiras de Vale Queimado) – requalificação (4) 

- Estradas, caminhos municipais e obras de arte - manutenção geral de incluindo reparação de 
taludes e aterros e reposição de sinalização horizontal e vertical  

- Sistema de circulação e trânsito – intervenções de melhoria em todo o concelho 

- Rede de ciclovias do concelho – ampliação 

- Sinalética na cidade de Serpa – remodelação 

- Participação na Semana Europeia da Mobilidade 2017 
 
Segurança e proteção civil 
 

- Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa  

- Ações no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa 2017/2018   

- Ações no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
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- Criação de Gabinete Técnico Florestal (GTF) 

- Campanhas de sensibilização no âmbito da proteção civil 
 

 

 
 

- Eficiência energética nos edifícios municipais 
Edifício da Câmara Municipal: substituição de vãos envidraçados, substituição de todos os 
sistemas de iluminação interior e decorativa do edifício, projeto executivo da Unidade de 
Produção para auto-consumo identificada na Auditoria Energética. (3) 

 

- Sistemas de Iluminação Pública - Reformulação e otimização: ações para a racionalização do 
funcionamento das redes de iluminação pública, aumentando a sua eficiência e reduzindo os 
consumos municipais 

 
Ações de valorização e educação ambiental e espaço urbano 
 

- Manual de Boas Práticas Ambientais e ações de sensibilização para a sustentabilidade ambiental 
- conclusão 

- Programa de manutenção e valorização de jardins, espaços públicos e espécies verdes no 
concelho – continuação 

- Sistemas de rega em Serpa - execução 

- Parque Ambiental – conclusão do projeto 

- Programa Eco Hortas – continuação: Brinches- execução; Vale de Vargo- projeto 

- Concurso “A horta da vizinha é sempre melhor que a minha” (promoção do cultivo de produtos 
hortícolas), no âmbito do Programa Eco Hortas 

- Programa Rua Florida   
 
Ações no âmbito da proteção dos animais 
 

- Parcerias com entidades e associações de proteção dos animais  

- Campanhas de sensibilização junto da população e comunidade educativa 

 
Sistemas de recolha de resíduos urbanos e limpeza urbana 
 

- Sistema municipal de recolha de resíduos sólidos urbanos: 
- Instalação de novos contentores 
- Requalificação dos contentores subterrâneos 
- Instalação de suportes informativos 
- Aquisição de varredoura 
- Aquisição de veículo de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

- Programa de Tratamento e Recolha de Resíduos (monos, recicláveis, RCD), em parceria com as 
juntas de freguesia e em articulação com a ResiAlentejo– continuação e reforço 

 
Rede de abastecimento de água  

- Atualização de cadastro e elaboração de diagnóstico das redes de distribuição de todas as 
localidades (atividade permanente) 

- Instalação de redutores de caudal nos edifícios e equipamentos municipais 

- Substituição e instalação de contadores nos edifícios e equipamentos municipais 

- Plano de Controlo da Qualidade da Água 

- Requalificação e manutenção das redes de abastecimento  

- Instalação de hidropressoras na rede de distribuição pública  
 

Redes de saneamento 

- ETAR de A do Pinto – construção  

- ETAR em Vales Mortos – desmantelamento e limpeza da existente e construção de nova ETAR 

- ETAR em Santa Iria – projeto de requalificação 
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- Atualização de cadastro e elaboração de diagnóstico das redes de drenagem de águas residuais- 
continuação 

- Rede de drenagem residual no concelho – requalificação e ampliação 

- Rede de drenagem pluvial no concelho - requalificação e ampliação  

- Atualização de cadastro e elaboração de diagnóstico das redes de drenagem de águas pluviais - 
continuação 
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Eixo Estratégico 3. SERPA – UM CONCELHO DE COESÃO SOCIAL, INCLUSIVO E DE IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES 

 
Neste eixo, a atuação do município de Serpa passa por continuar a promover e apoiar medidas e ações 
que visam contribuir para a melhoria das condições de vida da população e que promovam e fomentem 
a inclusão social e a igualdade de oportunidades. Os projetos e ações, os apoios prestados, as respostas 
sociais definidas prosseguem a estratégia municipal nesta área, ressalvando que continuamos a 
defender e a exigir que o Poder Central cumpra as suas obrigações, promovendo a coesão e o 
desenvolvimento social e territorial. 
Entendemos que a intervenção na área social deve ser muito direcionada para a existência de condições 
socioeconómicas das populações. Os índices de desenvolvimento e de bem-estar que prosseguimos, a 
par com uma efetiva coesão social apenas são possíveis com uma aposta forte na qualificação e na 
formação. Por outro lado, o facto de o concelho ter uma população muito envelhecida e fragilizada, 
torna necessário um conjunto de medidas específicas que, em simultâneo com toda a estratégia que 
estamos a concretizar, consiga atenuar e inverter a situação atual. No que respeita ao apoio às 
entidades e instituições que trabalham nesta área, continuaremos a apoiar o desenvolvimento e 
consolidação de projetos de intervenção que se enquadrem nos objetivos prioritários para o 
desenvolvimento social do concelho, nomeadamente através de protocolos de parceria para apoio a 
atividades, na cedência de instalações, com isenções de pagamentos de taxas municipais e de outros 
apoios pontuais, com apoios para a construção de equipamentos sociais e apoios técnicos diversos e em 
muitas outras situações que contribuam para minimizar os problemas existentes.  
No âmbito da educação e ensino continuaremos a dinamizar um conjunto muito diversificado de 

projetos e ações de promoção da igualdade de oportunidades para todos, fomento do sucesso 

educativo e inclusão social, trabalhando com base em parcerias e envolvimento da comunidade.  

 
Na área do desporto, continuaremos também a política de fomento do desporto, envolvendo o 
movimento associativo e todos os agentes desportivos do concelho, com vista à democratização e à 
generalização da prática desportiva e da atividade física e da promoção de estilos de vida saudáveis. 
Neste âmbito, o município continuará a disponibilizar um conjunto de atividades e de programas, quer 
através da sua dinamização direta quer através do apoio ao movimento associativo, com a cedência dos 
equipamentos e dos protocolos anuais e outros apoios pontuais. Iremos continuar a promover 
iniciativas e eventos desportivos, para todas as idades e em várias modalidades, seguindo o objetivo 
principal de afirmar Serpa como um concelho ativo, com hábitos desportivos regulares, para uma vida 
mais saudável e com melhor qualidade de vida, bem como a receber e a apoiar os eventos desportivos 
de maior dimensão, já associados ao concelho e que são, também uma forma de dinamização da 
economia local, divulgando e promovendo Serpa. 
No que respeita à juventude, vamos dar continuidade aos programas municipais específicos, como é o 
caso do Plano Municipal Juventude Ativa ou do Programa Municipal de Incentivo à Habitação para 
Jovens e de outras intervenções mais abrangentes, apoiando as associações de jovens e grupos 
informais, referindo-se o trabalho em parceria para a realização de iniciativas, de que é exemplo a 
organização do Festival da Juventude 
Esta política de parceria e de colaboração tem seguimento na nossa estratégia para o movimento 
associativo, sabendo-se que é um dos elementos de maior dinâmica e coesão no concelho de Serpa, 
assumindo um papel preponderante da afirmação da cidadania e da participação em causas comuns e 
interesses coletivos. O município de Serpa tem desde sempre apoiado o movimento associativo 
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concelhio, colaborando com as entidades e apoiando as suas atividades, por reconhecer o seu papel 
determinante e insubstituível, num relacionamento que se pretende o mais possível regular e saudável.  
 

E3. Linha de ação 1. A EDUCAÇÃO E A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE ACESSO AO ENSINO 

 
  
Objetivo 
Operacional 1.  
O parque 
escolar 

 

- Campo de jogos do Centro Escolar de Serpa - conclusão das terraplanagens e execução de 
projeto 

- EBI/JI Infância de Pias - instalação de Parque Infantil e construção de passagem exterior coberta 

(1)  
- EB1 de Brinches - requalificação do edifício e arranjos exteriores, com colocação de parque 

infantil (2) 

- EB1 de Vale de Vargo – construção de Mini campo desportivo (1) 

- EB1 de A do Pinto – construção de Mini campo desportivo (1) 

- Manutenção dos edifícios escolares do Concelho 
 

 
Objetivo 
Operacional 2. 
Programas de 
ação social 
escolar e 
transportes 
escolares 

 

- Componente de Apoio à Família para alunos da educação Pré-Escolar (Fornecimento de 
Refeições e Prolongamento de Horário 

- Auxílios Económicos aos alunos do 1.º Ciclo dos Agrupamentos de Escolas do Concelho 

- Transportes Escolares - Assegurar a organização e controle de funcionamento dos transportes 
escolares de todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino 
Profissional  

- Programa Municipal de Oferta de Manuais Escolares para o 1º Ciclo 

- Programa de reutilização dos manuais escolares 1º ciclo – banco de recolha solidária para países 
PALOP 

- Aquisição de autocarro para apoio a atividades, nomeadamente visitas de estudo 
 

 
Objetivo 
Operacional 3. 
Oferta 
educativa 
municipal 

 

- Jornadas Municipais da Educação - Promover as competências pessoais e sociais através de 
ações de informação e orientação vocacional e fundamentar o saudável desenvolvimento dos 
jovens do concelho 

- Programa ATL (Atividades de Ocupação de Tempos Livres) para crianças dos 3 aos 12 anos 

- Cante nas Escolas - dar continuidade ao ensino e promoção do cante alentejano no concelho de 
Serpa (alunos 3º e 4ª ano/1º ciclo) 

- Semana da Criança/dia Mundial da Criança - atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas às 
crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico -  

- Programa Eco escolas – ações no âmbito da educação ambiental 

- Apoio ao Programa Heróis da Fruta - Programa de educação para a saúde, no âmbito do Projeto 
de Combate à Obesidade Infantil (alunos do pré-escolar). 

- Apoio aos Encontros de Atletismo das escolas de 1º Ciclo.  

- Clube de Cinema – oficinas de formação e filmagens (Alunos dos Agrupamentos nº 1 e 2 de 
Serpa) - parceria com a Associação Filhos de Lumière 
 

 
Objetivo 
operacional 4.  
Outras ações, 
projetos e 
parcerias  

 

- Conselho Municipal de Educação  

- Conselhos Gerais - Participação de representantes do Município 

- Carta Educativa – continuação do processo de revisão 

- Boas Vindas ao Pessoal Docente e não Docente 

- 2º Fórum do Emprego e da Formação - “Os Jovens e a Valorização Profissional” 

- Apoio a programas no âmbito da educação e formação, de combate ao abandono e insucesso 

escolar, de reforço ao acesso à educação e à igualdade de oportunidades e inclusão social (3) 
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E3. Linha de ação 2. A INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

 
Objetivo 
Operacional 1.  
Programa de 
Apoio a 
instituições 

 

- Creche Jardim de Infância Nª Sr.ª da Conceição – conclusão dos arranjos exteriores 

- Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes – conclusão dos arranjos exteriores 

- Associação Flor do Enxoé – continuar a apoiar a construção e a adaptação do Centro de Dia e Lar 
de 3ª idade 

- Extensão de Saúde de Vales Mortos - aquisição de imóvel 

- Extensão de saúde de Santa Iria - cedência de edifício 

- Apoio a associações de cariz social 
 

Objetivo 
Operacional 2. 
Programas e 
projetos 
municipais  

 

- Jornadas Municipais pela Igualdade e Inclusão Social  

- Jornadas Sénior  

- Plano Municipal Envelhecimento Ativo - continuação de todas as iniciativas identificadas no 

documento 

- Comissão de Proteção do Idoso 

- Academia Sénior de Serpa  

-  Programas de intergeracionalidade 

- Projeto saúde e bem-estar 

- Loja Social 

- Programa de Desenvolvimento Social da Serra de Serpa - continuação 

- Programa Gente em Movimento – alargamento do Programa, com novas valências direcionadas 
para os utentes das IPSS  

- Plano Municipal Juventude Ativa- continuação 

- Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa - continuação 

- Programa de Teleassistência “Em casa não estou só” - continuação 

- Oficina Solidária 

- Programa Bolsa de Arrendamento Local 
 

 
Objetivo 
Operacional 3. 
Programas e 
projetos em 
parceria 

 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

- Rede Social: 

- Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020  

- Dinamização do núcleo executivo da rede e do Conselho Municipal de Ação Social - 
continuação 

- Dinamização de Grupos de Trabalho - continuação 

- Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e Roteiro Nacional de Saúde 

- Protocolo Moura Salúquia- AMCM 

- Protocolo Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
 

 

E3. Linha de ação 3. O DESPORTO, A JUVENTUDE E O ASSOCIATIVISMO 
 

Objetivo 
Operacional 1.  
Requalificação 
de edifícios e 
equipamentos 
desportivos 
municipais 

 

- Parque Desportivo de Serpa – requalificação do balneário do campo relvado sintético, do campo 
de ténis e da zona do Bar (conclusão da obra) 

- Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento - construção do acesso ao Pavilhão 

- Campo de Jogos de Santa Iria – obra 
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Objetivo 
Operacional 2. 
Programas e 
iniciativas 
municipais 

 

- 5º Festival da Juventude  

- Casa da Juventude – requalificação da Escola do Forte em Serpa para o funcionamento de 
associações e grupos de jovens (3) 

- Programa Municipal de Incentivo à Habitação para Jovens - continuação 

- Apoio ao primeiro emprego, através de estágios profissionais e outras parcerias no âmbito dos 
programas nacionais 

- Caminhada “Um Dia Pela Vida" - Comemorações do Dia Mundial da Atividade Física e da Luta 
Contra o Cancro  

- Rota das Azenhas  

- Dia Mundial do Coração 
 

 
Objetivo 
Operacional 3.  
Apoio a 
iniciativas e 
eventos 

 

- Rota do Queijo (integrada na Feira do Queijo) - parceria com Sociedade Luso União Serpense 

- Escalada S. Gens - 9ª edição parceria com Associação de Atletismo de Beja 

- Ultramaratona BTT SRP 160 - 10ª  edição - parceria com Trilhos Vivos 

- Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa - parceria com Secção de Motorismo da Sociedade 
Artística Reguenguense 

- Encontro 2CV em Serpa  – parceria com o Clube 2CV 

- Apoio a iniciativas- 35ª Volta ao Alentejo, BTT, Corrida Sempre Mulher, passeios equestres, 
entre outras 
 

 
Objetivo 
Operacional 4.  
Instrumentos 
de Apoio ao 
Movimento 
associativo 

 

- Programa de Apoio à requalificação de edifícios e equipamentos: 
Edifício para Movimento Associativo em Vila Nova De S. Bento - conclusão da obra de 
recuperação 
Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho – apoio à requalificação do edifício 
Grupo 1º de Junho Brinchense – apoio à remodelação do salão 

- Conselho Municipal do Movimento Associativo- dinamização 

- Protocolo de colaboração com a Confederação Portuguesa de Coletividades (realização de 3 
atividades de formação anuais) 

- Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – monitorização 

- Base de dados do movimento associativo – atualização permanente 
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Eixo Estratégico 4. SERPA – UM CONCELHO DE GESTÃO PARTICIPADA E EM DEFESA DA POPULAÇÃO 

 
Continua a ser prioridade para 2017 assegurar a melhoria permanente do funcionamento dos serviços 
do município, estando previstas ações especificas na área da modernização administrativa, 
designadamente no que se refere a todo o sistema de atendimento ao público, com alargamento para 
as juntas de freguesia e disponibilizando novas plataformas de integração, articulação, gestão e 
encaminhamento da informação. A maior parte das ações indicadas nesta área estão incluídas numa 
candidatura já submetida pelo município no âmbito do Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial 
do Baixo Alentejo/Alentejo 2020, aguardando-se a necessária aprovação para que possam efetivamente 
ser concretizadas na íntegra.  
 
Importa referir, neste eixo estratégico, que vamos dar continuidade ao reforço da informação municipal 
e comunicação institucional, reformulando o site autárquico e o portal do munícipe.  
 
Vamos continuar a realizar as reuniões de Câmara nas freguesias, incrementando as parcerias existentes 
e concretizando novas parcerias com vista ao desenvolvimento do concelho e bem-estar das 
populações. 
 
Para terminar, queremos reforçar que se mantêm as nossas principais exigências: mais e melhores 
serviços públicos no concelho, a reposição da estrutura territorial e administrativa, a construção de 
acessibilidades fundamentais para o concelho e região, investimentos públicos que contribuam para a 
economia regional e criação de emprego, políticas nacionais que garantam a coesão nacional e o 
desenvolvimento regional. Continuaremos a defender a água pública e o Poder Local Democrático. 
 

E4. Linha de ação 1. UM SERVIÇO PÚBLICO QUALIFICADO, PRÓXIMO E EFICAZ 

 
 
 
Objetivo 
Operacional 1.  
Inovação e 
modernização 
administrativa 

 

 

- Serviços municipais em rede: disponibilização e fomento da utilização de serviços em rede, com 
colocação de terminais (VDI) para acesso a máquinas virtuais em equipamentos municipais. (2) 

- Serviço de Atendimento do município – melhorar e aumentar as suas funcionalidades, com 
infraestrutura tecnológica para suportar novas aplicações, mecanismos de identificação, 
autenticação e assinatura eletrónica, disponibilização de pagamentos eletrónicos e colocação de 
máquinas virtuais e respetivos acessórios. (2) 

- Sistema de Atendimento on-line nas Freguesias- colocação de terminais/maquinas virtuais mas 
Juntas de Freguesia para  a disponibilização de serviços online integrados com a CMS) (2) 

- MyNet Atendimento (Águas) e MyNet Serviços Online (Águas) – aquisição e instalação de novos 
serviços a integrar no Balcão Único de Atendimento e que permitem a disponibilização de 
funcionalidades de atendimento e de pagamento online para as operações do serviço de águas, 
completando os serviços já existentes. (2) 

- SMS2GOV - Utilização de SMS como forma de notificação e comunicação externa, em 
articulação com o Sistema de Gestão de Águas (2) 

- Mydoc  BPM - solução integrada de Gestão Documental, atualizando a aplicação atualmente a 
funcionar, para funcionar em ambiente Web, melhorando a definição e acompanhamento de 
processos, intervenientes e prazos. (2) 

- Sistema de Gestão de Faturação- agilização e desenvolvimento de processos de fatura e 
cobrança de receitas (2) 

- Emissão e envio de faturas digitais – disponibilização da funcionalidade (2) 

- Conetor Licenciamento Zero – disponibilização de mecanismos de comunicação entre os 
sistemas de informação do município e os sistemas externos, como a plataforma de 
pagamentos, autenticação e gateway de SMS, da Agencia de Modernização Administrativa. 
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Objetivo 
Operacional 2. 
Melhoria das 
condições de 
funcionamento 
e eficácia dos 
serviços 
municipais  

 

- Sistema de Gestão da Qualidade – Consolidar e aprofundar a utilização de todo o software de 
gestão instalado (atividade continua). Certificação dos Serviços Autárquicos 

- Storage e sistema de Backups - Aumento de capacidade de armazenamento de informação (2)  

- Cartão do Munícipe - conclusão do Regulamento e disponibilização de plataforma integrada de 
gestão da informação. 

- Centro Social - execução da Infraestrutura e rede de voz e dados 

- Criação do Gabinete de Apoio ao Trabalhador – dinamização 
 

 

 

E4. Linha de ação 2. UMA GESTÃO PARTICIPADA, EFICIENTE E EM DEFESA DA POPULAÇÃO 

 
Objetivo 
Operacional 1.  
Reforço dos 
sistemas de 
comunicação e 
informação 

 

 

- Rede sem fios (wireless) no concelho - continuação do processo, com alargamento ao perímetro 
urbano de Serpa e a pontos identificados nas freguesias (2) 

- Website Institucional e upgrade do Portal do Munícipe – desenvolvimento de novo site 
autárquico com interligação ao Portal do Municie-serviços on-line, adaptado a qualquer 
dispositivo ( smartphones, desktops e laptops)  (2) 

- Reforço da informação e divulgação municipal 

 
 
Objetivo 
Operacional 2. 
Gestão de 
proximidade e 
participada, em 
defesa da 
população 

 

- Revisão do Código de Posturas e do regulamento de taxas e outras receitas municipais 
- Protocolos de descentralização para as Juntas de Freguesia 

- Reuniões de Câmara Municipal descentralizadas  

- Reuniões regulares com a população 

- Auscultação pública aos munícipes para o Plano de Atividades  

- Ações em defesa dos serviços públicos no concelho e na região, nomeadamente sobre a 
gestão do Hospital de S. Paulo e a requalificação da Escola Secundária de Serpa 

- Reivindicar a qualificação das acessibilidades rodoviárias, nomeadamente do IP8 
 

 
 
Notas: 

(1) Candidatura aprovada 

(2) Candidatura submetida 

(3) Candidatura a efetuar 

(4) A aguardar possibilidade de financiamento 

(5) Sujeito a autorização da Águas de Portugal 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para fazer uma apresentação sucinta do documento, 

referindo que os eixos 1 e 2 – “Um concelho de história, cultura e identidade” e “Um concelho 

ativo, de qualidade de vida e sustentável”, respetivamente, têm como foco o desenvolvimento 

económico, de forma a contribuir para a criação de postos de trabalho. Um melhor 

aproveitamento do recurso terra, quer através da diversificação de culturas e da fixação da 

agro-industria, que são linhas de ação determinantes, quer através de um maior e melhor 

aproveitamento do trabalho de salvaguarda do património de forma a contribuir para uma 

maior dinâmica na área do turismo.  
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Relativamente aos eixos 3 e 4 – “Um concelho de coesão social, inclusivo e de igualdade de 

oportunidades” e “Um concelho de gestão participada e em defesa da população”, contém 

ações e objetivos mais virados para as pessoas, nomeadamente na defesa dos serviços 

públicos, como por exemplo, na área da saúde, com a tomada de posição a favor do regresso 

da gestão do Hospital de S.Paulo à ULSBA, na área da educação, a exigência do rápido inicio da 

obra da Escola Secundária de Serpa, entre outros serviços.  

Em relação ao Orçamento, destaca o aumento de cerca de 2.200.000 € em relação a 2016, 

sendo que este acréscimo passa essencialmente pelo aumento das receitas de capital.  

Em relação ao mapa de pessoal diz que há ligeiras alterações, que têm essencialmente a ver 

com as solicitações dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho começou por dizer que estamos no último dia estipulado para 

apreciação deste assunto e dificilmente se pode fazer uma discussão muito profícua, quando é 

feita a contra-relógio. Diz que os eleitos do PS teriam muito gosto em ter participado em grupos 

de trabalho, em reuniões, para se conseguir uma proposta que fosse claramente de todos os 

eleitos. Podia-se ter feito mais no sentido do diálogo, mas tal não aconteceu. Estamos no 3.º 

ano do mandato e continuam a ver as suas propostas estruturantes, que dizem respeito ao 

desenvolvimento económico, há mais de doze anos sendo apresentadas, a serem desprezadas, 

como é o caso da construção de pequenas zonas de atividades económicas nas freguesias.  

No documento apresentado, a nivel económico há algumas propostas, mas seria necessário um 

pouco mais de ousadia, e no que diz respeito ao apoio às freguesias e às transferências, o 

Executivo faz o que está estipulado na lei, presume-se, mas as quantias são muito irrisórias. 

Lembra ainda que tinha ficado de ser feito um levantamento e posteriormente se 

intervencionar os edificios onde existe amianto, mas ainda continuamos com escolas e edifícios 

nessa situação e o Plano não engloba atividades a este nivel.   

É com desagrado que verificam que não está contemplada a intervenção no campo desportivo 

de Vila Verde de Ficalho. Diz ainda que há pouco enfoque naquilo que é a atividade que passa 

por uma maior transformação no concelho e que gere mais valor, que é a agricultura, há pouca 

atenção no plano para esta área, há ideias, mas generalistas. Parece-lhe que o plano hoje 

apresentado é um somatório e (re)calendarização de atividades já previstas, vê-se pouca 

novidade.  

Considera que as assimetrias do território dependem mais dos agentes locais, do que alicerçar 

esse peso à ideia de que o poder cental tudo resolve. Pese embora esta posição, diz que há 

grandes coisas que são ponto de encontro de todos, como por exemplo, a intervenção no 
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mercado municipal de Serpa, a requalificação do jardim municipal, o investimento na sala 

multiusos de Pias.  

Termina a sua intervenção dizendo que, se fosse possível voltar a fazer uma proposta, 

voltariam a propor a criação das mini zonas de atividades económicas (mini-zae), que 

consideram estruturantes para o concelho, e que é há oito anos, o compromisso dos eleitos do 

PS e assim, o seu sentido voto poderia ser repensado. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, de uma forma geral, não se pode estar 100% de 

acordo e é normal que assim seja, mas quanto ao trabalhar no documento, considera que é um 

direito que a maioria eleita tem, mas como sempre tem referido, ao longo do ano, todos os 

eleitos podem ir apresentando propostas e sugestões que possam vir a integrar o plano de 

atividades e em cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, todos os anos a Câmara 

envia oficios aos partidos para que apresentem as suas sugestões.   

Quanto à proposta das mini-ZAE já foi feita várias vezes e a resposta sempre tem sido que 

estamos à frente de todas as outras autarquias do Distrito, pois temos três equipamentos deste 

tipo no concelho (Serpa, Vila Nova de S.Bento e Pias), reconhece-se que se tivessemos mais 

seria melhor, mas todas as restantes freguesias estão próximas de qualquer um destes 

equipamentos. Diz ainda que existindo um aumento de mais de dois milhões neste plano de 

atividades, e o aumento das transferências do Orçamento de Estado não é assim tão 

significativo, não percebe onde está a falta de ousadia, pois considera que aquilo que se 

apresenta é muito ambicioso.  

Sobre a questão do amianto, a única escola do concelho que ainda poderá ter esse problema, é 

a escola secundária, mas essa é da responsabilidade do Ministério da Educação.  

Lembra que tem havido grandes interveções nos parques desportivos do concelho, e em Vila 

Verde de Ficalho foram efetuadas obras no piso e balneários.  

Quanto ao facto de existir pouco enfoque na agricultua, não concorda, pois podem existir 

poucas ações materiais, mas tem-se trabalhado muito no incentivo ao investimento, no apoio 

às associações, criando iniciativas, promovendo reuniões, apoiou-se a criação da APROSerpa, 

promoveram-se ações de internacionalização do queijo, apoiou-se a fixação de uma associação 

de ervas aromáticas, estamos a trabalhar no sentido de criar o centro de apoio à transformação 

agro-alimentar, dinamização de uma feira para a agricultura biológica, estamos a trabalhar em 

vários centros de competências, por isso, considera que estas ações demonstram o 

investimento da autarquia nestes assuntos. Considera que na questão agrícola, a Câmara está a 
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fazer um trabalho correto, criando condições para o desenvolvimento do que existe, para a 

produção, transformação e comercialização dos nossos produtos.  

Quanto à referencia de que se tratam de ações (re)calendarizadas, de facto há ações repetidas, 

mas tem que se ver a que fases dizem respeito essas ações, pois num ano pode-se fazer o 

projeto e iniciar a obra, mas se ela não ficar concluida, tem que fazer novamente parte do 

plano de atividades para o ano seguinte, não é uma repetição, mas sim a continuidade de 

algumas ações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Paula Pais fez referência a determinadas obras que não foram realizadas em 

Vila Verde de Ficalho, nomeadamente no parque desportivo, o espaço em frente à farmácia 

nem foi iniciado, no plano de atividades prevê-se a ampliação da rede de ciclovias do concelho, 

mas naquela freguesia esse projeto nem se iniciou e sente-se de certa forma indignada com o 

facto daquela freguesia se encontrar esquecida nos planos de atividades.  

Levantou ainda algumas questões relacionadas com os valores de determinadas rubricas do 

orçamento e questionando principalmente a existência de verbas elevadas nas rubricas 

“Outros”, sem que estejam discriminadas as respetivas ações para essas verbas. 

Considera que no documento dos empréstimos, deveria fazer parte os respetivos juros, com os 

valores pagos anualmente e no anexo das entidades participadas está indicada a entidade, mas 

não constam os respetivos valores e existem muitos municípios que apresentam esses mapas 

com indicação dos valores para cada entidade. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que em Ficalho não houve uma intervenção de fundo 

no parque desportivo, mas intervencionou-se ao nivel do pavimento e dos balneários, contudo, 

lembra que a manutenção dos parques deportivos é uma das competências delegadas nas 

juntas de freguesia e nunca a Câmara reduziu as transferências para as freguesias, aliás fizeram-

se protocolos e até se aumentaram as verbas.  

Relativamente às ciclovias, temos em Brinches, Serpa e Vila Nova de S.Bento e quando se refere 

a ampliação da rede de ciclovias, é precisamente para dar continuidade à construção noutras 

freguesias.  

Relativamente ao mapa com os empréstimos, diz que esse documento irá constar na Conta de 

Gerência.  

Quanto às rubricas “Outros”, informa que se trata de ações com projetos candidatados, mas 

não estão ainda aprovadas. 
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O Sr. Vereador Noel Farinho diz que os eleitos do PS colocam o interesse público à frente de 

qualquer outra coisa, iniciaram o mandato com uma intenção muito clara, de ser leais para com 

as pessoas e logo no primeiro ano disponibilizaram-se para encontrar uma forma conjunta de 

resolver o problema da divida da Câmara e quando mais tarde houve dificuldades claras, pelas 

reduções nas transferências do Orçamento de Estado e incertezas do QREN 2020, embora 

alheios à situação, com algumas palavas abonatórias, abstiveram-se, mas agora consideram 

que deveria existir uma maior diversificação do investimento no território, tal como 

propuseram para as mini-ZAE, na área social com as propostas que fizeram de se investir 

seriamente nos lares, mas constatam que no Plano, sobre essa matéria em particular, consta 

apenas o apoio. Gostariam que existisse a aceitação de alguma das suas propostas, têm o 

direito de fazer propostas e tinham a expetativa de as ver aceites, mas não tendo isso 

acontecido, o seu sentido de voto é claro. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que tem sido feito um investimento sério no apoio às empresas, 

com ações materiais e imateriais, com divulgação de produtos a nível nacional e internacional 

que, a seu tempo, dará os seus frutos, tem-se conseguido financiamentos da União Europeia, 

tem havido parcerias com várias associações e empresas e o apoio às IPSS tem sido muito 

positivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

foi deliberado por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e dois votos contra dos 

eleitos do PS, submeter à Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2017, conforme o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos 

previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 

execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções 

do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 
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 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a 

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

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao 

montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o 

prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 

1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2017. 

 

Os documentos acima referidos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Vereadores do Partido Socialista 

«Perante as Opções do Plano 2017/2020, o Plano de Atividades 2017, o Plano Plurianual de 

Investimentos, o Orçamento 2017 e o Mapa de Pessoal 2017 que são hoje aqui presentes para 

votação, entendem os vereadores do Partido Socialista, deixar expressa síntese dos 

argumentos fundamentais para melhor se compreender o seu voto contra, a saber: 

1. Mais uma vez, 4ª consecutiva, a CDU não foi capaz ou não quis dialogar e consensualizar 

com o PS a preparação dos documentos provisionais supramencionados. Foi agendada 

uma reunião para o ultimo dia do prazo legal conveniente, dificultando a discussão 

consequente de novas ideias ou propostas. Os vereadores eleitos pelo PS sublinham 

com clareza que não foram chamados a participar de forma metodológica e coerente na 

elaboração da proposta apresentada, pese embora tenham recorrentemente solicitado 

reuniões específicas e extraordinárias para discussão destes importantes instrumentos 

orientadores da ação do município. 

 

2. Consideramos as propostas apresentadas nos documentos, pouco ousadas no que 

concerne a apostas em estratégias e mecanismos de revitalização do tecido económico 

e social do concelho. São mesmo desprezadas algumas propostas/estratégias 

apresentadas pelos vereadores do PS, nomeadamente, a criação de “Mini Zaes’s” em 

todas as freguesias; 

 

3. O apoio às freguesias é insipiente no que respeita a transferências e partilha concertada 

de responsabilidades. Foi recusada a proposta do PS no sentido de haver uma 
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intervenção conjunta município / freguesias em todos os mercados públicos existentes 

no concelho de Serpa;  

 

4. Não é observável nos documentos apresentados nenhuma rubrica orçamentada 

referente inventariação e eventual retirada de amianto nas escolas/espaços municipais 

do concelho. O PS já manifestou de forma coerente, a necessidade de se identificar os 

locais e agir por forma a evitar problemas graves de saúde pública; 

 

5. Verificamos com enorme desagradado que não é contemplada a intervenção no Campo 

Desportivo de Vila Verde de Ficalho. Neste momento será provavelmente o 

equipamento que apresenta as piores condições em todo o concelho. 

 

6. Num município com extensa área agrícola em transformação e de elevado potencial, 

entendemos inadmissível a falta de sensibilidade política e estratégia de apoio a este 

sector, como se pode comprovar pela leitura dos documentos provisionais; 

 

7.  Entendemos que as GOP apresentadas constituem uma (re) calendarização de 

atividades anteriormente previstas às quais naturalmente se associam as mesmas 

insuficiências, em síntese: 

a) Insipientes medidas de combate à desertificação humana no território; 

b) Ausência de uma estratégia clara de atração de investimentos e criação de emprego; 

c) Aplicação difusa de instrumentos de Marketing Territorial; 

d) Politicas sociais anoréxicas, nomeadamente no que respeita à 3ºidade e à 

necessidade de edificação de lares.  

 

8. Em suma, não é crível, com uma estratégia repetitiva e comprovadamente 

inconsequente ao longo dos anos, que se reduzam as assimetrias e se incremente a 

coesão territorial com base na criação de riqueza e valor no território pertença do nosso 

concelho. Pelo contrário, os documentos provisionais estão demasiado alicerçados na 

crença que a atividade corretora e redistribuidora do estado (poder central) tudo 

resolve.  

Apesar de tudo as GOP – Grandes Opções do Plano ostentam algumas propostas apresentadas 

pelos eleitos do PS e que são “ponto de encontro de todos”, refira-se, a título de exemplo, as 

mais que necessárias intervenções no Mercado Municipal de Serpa, Jardim Municipal Eng. 

Pulido Garcia ou a construção de uma sala de espetáculos multiusos na Vila de Pias. Por outro 

lado, constatamos que temos influenciado a noção de “concelho sustentável”, verificando-se 
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“aqui e ali” declarações de intenções desgarradas contendo múltiplas associações deste 

conceito ao incremento da atividade económica no concelho.  

Um ponto positivo, visível na previsão orçamental para 2017 e que também merece destaque, 

é o aumento das transferências provenientes do OGE - Orçamento Geral do Estado após anos 

sucessivos em que aconteceu o inverso. Mais dinheiro deverá permitir orçamento mais 

virtuoso, em contrapartida aumenta ainda mais a responsabilidade. 

Apresentamo-nos ao eleitorado, com projetos e programas diferentes. A nossa posição é 

necessariamente crítica e, ao mesmo tempo, construtiva. Não criaremos por isso obstáculos ou 

barreiras desnecessárias, mas continuaremos vigilantes e a assumir o papel de força política 

alternativa ao poder vigente. 

Os munícipes do concelho de Serpa podem contar com o nosso empenho!» ------------------------- 

 

2. Período de intervenção do público 

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

 

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 reunião, foi a ata aprovada, 

em minuta, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H15 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 artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. -------------------------------------------- 

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Plano de Atividades 2017 
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Orçamento 2017 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 
normas de execução do orçamento para 2017 
Mapa de Pessoal 2017 


