
 

 
EDITAL N.º 26/GAEOM/2021 

  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 29 
de junho de 2021: 
 

 

Voto de louvor aos atletas João Torrão e Estevão Janeiro 

Os eleitos do PS apresentaram um voto de louvor aos dois proeminentes atletas do concelho, um na arte 

equestre e outro no atletismo, que são o João Torrão, que irá participar nos Jogos Olímpicos e o Estevão 

Janeiro que, em representação de Portugal, ficou em 3.º lugar numa prova de atletismo na Polónia. 

Gostariam que esses atletas fossem homenageados, pela sua representação do concelho de Serpa. 

Os eleitos da CDU associaram-se ao voto de louvor a estes dois atletas da União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo, que têm levado o nome do concelho de Serpa, além fronteiras e a quem 

desejam os maiores sucessos. 

O eleito pela Coligação PSD/CDS também se associou a este voto de louvor.  

 

 

Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

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

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

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

ano de 2020. 

 

 

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

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

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

 

 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato de Gestão Delegada, que regula a delegação, pelos 

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

 

 

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

Municipal  

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

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

os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a 3.ª revisão ao Orçamento e 2.ª revisão ao Plano Plurianual 

de Investimentos. 



 
 

 

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

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

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

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

eleitos da CDU, aprovar a segunda alteração ao Mapa de Pessoal. 

 

 

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

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

Compras da CIMBAL 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

do capital social da Resialentejo para o ano de 2021: 

 

Anos Montante 

 2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 3.003,90€ 3.694,80€ 

2022 6.007,80€ 7.389,60€ 

2023 6.007,80€ 7.389,60€ 

2024 6.007,80€ 7.389,60€ 

2025 3.003,90€ 3.694,80€ 



 
 

 

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

Resialentejo” – Atribuição de viatura ao Município de Serpa 

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

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

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

Resialentejo”: 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

 

 

 

E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume. 

 

Serpa, 30 de junho de 2021 

 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


