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EDITAL N.º 52/GAEOM/2020 

  
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 17 
de dezembro de 2020: 
 

MOÇÃO 

Há poucas semanas, passaram 500 anos daquele dia 6 de novembro de 1520 em que foi criado 

o Serviço Público de Correio que, com a República, passou a denominar-se Administração Geral 

dos Correios, Telégrafos e Telefones, e que em 1969 passaria a Empresa Pública CTT. 

Um serviço postal, com uma longa história, que se foi desenvolvendo e que com a Revolução de 

Abril alcançou níveis de excelência, quer pela qualidade, fiabilidade e rapidez do serviço 

efetuado, quer pela universalidade de acesso em todo o território nacional. 

Os seus trabalhadores, simbolizados nessa figura mítica que esteve presente nos mais 

recônditos cantos do País, o carteiro que, como dizia o cantor, chegava sempre das 9 para as 

10. 

As consequências da privatização foram exatamente aquelas para as quais a CDU 

repetidamente alertou. 

A qualidade do serviço postal degradou-se, em nome da redução dos custos de produção. Onde 

antes havia distribuição diária do correio há agora uma ou, na melhor das hipóteses, duas vezes 

por semana. São crescentes as queixas de cartas que não chegam em tempo útil. 

No ano passado, os CTT chumbaram em 23 dos 24 indicadores de qualidade! Para dar uma 

ideia, os CTT não foram capazes de garantir a entrega de 90% do correio normal, nos três dias 

após a sua aceitação, quando, antes da privatização, uma grande parte deste correio era 

entregue no dia seguinte ao da sua entrada nos CTT. A situação tem-se vindo a degradar dia 

após dia. Este ano, a situação está ainda pior, e a culpa não é só da pandemia. 

Como tem sido do conhecimento público, os CTT encerraram centenas de postos e estações, 

concessionando a exploração do serviço postal noutras localidades e, as populações tem ficado 

dependentes da existência de eventuais interessados nessa exploração, como está a acontecer 

em Pias, ficando, inexoravelmente, as populações mais afastadas deste serviço público. 

Perde-se um serviço púbico postal prejudicando de forma trágica as populações – em particular 

a do nosso concelho – que ficaram entregues à sua própria sorte perante uma empresa privada 

que atende apenas aos seus lucros, sem preocupação com as consequências das decisões que 

toma. 

Deixar as populações, como as de Pias e Vila Nova de S. Bento, onde também se têm vindo a 

verificar problemas na prestação desses serviços, abandonadas, sendo o serviço mais próximo o 

centro de Serpa, é inaceitável. A empresa, pese embora privatizada, tem, nas suas obrigações, 

que manter um serviço universal e de qualidade.  
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A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 17 de dezembro de 2020, decide: 

- Repudiar o encerramento do posto de correio de Pias, mas também de qualquer 

outro posto ou estação, e ainda a diminuição da qualidade dos serviços prestados 

às populações; 

- Reforçar a exigência do retorno dos CTT à esfera pública, só assim sendo 

possível garantir um serviço postal universal e de qualidade. 

 

Aprovada a presente moção, deve a mesma ser enviada aos órgãos de comunicação social, ao 

Primeiro-ministro, ao Ministro responsável e ainda a todos os Grupos Parlamentares/Partidos 

com assento na Assembleia da República. 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU na sessão de 17 de dezembro de 2020 e 

aprovada, por unanimidade.   

 

Opções do Plano 2021-2025 

Plano de Atividades 2021 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2021 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 

normas de execução do orçamento para 2021 

Mapa de Pessoal de 2021 

A Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 17 do corrente mês de dezembro, deliberou por 

maioria, com a abstenção dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2021 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, autorizar 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; 

 

- Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6.º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, a 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, aprovar 

o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2021. 
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Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS e Coligação 

PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2021, das competências transferidas por via dos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Saúde. 

 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido a 

cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do 

poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao nível 

municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua universalidade) e 

sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do 

Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 

 

 
 

Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem 

1. 1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, a abstenção do eleito 

da Coligação PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta para o Imposto Municipal 

sobre Imóveis: 
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- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

 

1. 2. IMI – Apoio ao Movimento Associativo e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

- Redução de 50% para um imóvel pertencente às Associações registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, bem como às IPSS do concelho de Serpa.  

 
  

2.DERRAMA: 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS e Coligação 

PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a seguinte proposta para a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 

  

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS  

SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, a abstenção do eleito 

da Coligação PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovara proposta de manutenção do valor da 

participação variável no IRS de 5% 

 

  

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para o ano de 2021, a fixação da taxa 

municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do 

domínio público e privado municipal. 

 

 

Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

O Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 17 do corrente mês de dezembro, nos termos do artigo 

24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº8/2012 de 21 de fevereiro, 

deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento para 

aquisição de gasóleo rodoviário:  

Anos Montante s/Iva Montante c/Iva 

2020 100,00€ 123,00€ 

 
2021 315.200,00€ 387.696,00€ 

2022 315.200,0€ 387.696,00€ 
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Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

O Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 17 do corrente mês de dezembro, nos termos do artigo 

122.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, tomou conhecimento da deliberação, proferida pela 

Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada no dia  9 do corrente mês de dezembro, que, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, deliberou por 

unanimidade, concordar com a correção material do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo 

Histórico da Cidade de Serpa.  

 

 

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

do costume. 

Serpa, 23 de dezembro de 2020 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


