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 ATA N.º 2/2020 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 30 DE 

ABRIL DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

realizou-se por videoconferência a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Serpa, no dia 30 

de abril de 2020, pelas 18h00, de acordo com o estipulado no nº 1 do artigo 9.º do Regimento e 

convocada por email e contacto telefónico. 

 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

Carla Milene Serra, em substituição do Presidente da Junta de Freguesia 

de Brinches, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro 
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Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho 

Maria João Palma, em substituição do Presidente da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), nos termos do artigo 18.º n.º 

1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

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

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 

na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 

Pires e participaram também os Srs. Vereadores Paula de Jesus Godinho Pais Soares, Carlos 

Alberto Martins Alves,  Manuel Francisco Carvalho Soares, Odete Bernardino Afonso Borralho e 

António Manuel Godinho Mariano e Francisco José Machado Godinho. ---------------------------------- 

 

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1. Apreciação e votação da ata n.º 1/2020 

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 2/2020 

3.2. RESIALENTEJO – Regulamento de serviços de gestão de resíduos urbanos 

3.3. União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Proposta de atribuição de subsidio 

para o projeto de arquitetura do Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e Desportivas 

de Vales Mortos 
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1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Presidente da união de Freguesias de 
Serpa, por motivos pessoais 

Substituído pela Tesoureira, Maria João Palma 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Brinches, por motivos pessoais 

Substituído pela Secretária, Carla Milene Serra 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 1/2020 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 1, respeitante à sessão 

realizada no dia 27 de fevereiro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi 

aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram na sessão. -------------------------------- 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

Foram ainda prestados esclarecimentos e dado conhecimento, a todos os eleitos, por email, dos 

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

AMAlentejo 3.º Congresso da AMALentejo – Estremoz, 3 e 4 
de abril 

2020.03.06 

CIMBAL Nota de Imprensa – Reunião do Conselho 
Intermunicipal da Cimbal em Ferreira do Alentejo 

2020.03.10 

Câmara Municipal de Serpa Informação COVID-19 2020.03.13 

CIMBAL Nota de Imprensa Covid-19 Baixo Alentejo 2020.03.17 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo, sobre as medidas a aplicar 
ao exercício da atividade agrícola, na situação de 
pandemia, associada à Covid-19 

 
2020.03.24 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei sobre disposições para assegurar o 
equilíbrio financeiro autarquias locais  

2020.03.31 

Grupo Parlamentar do PCP Proposta de alteração ao PPL 20-XIV regime 
excecional PAM e endividamento das autarquias 
locais 

 
2020.04.02 
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Grupo Parlamentar do PCP Propostas aprovadas relativas ao equilíbrio 
financeiro das autarquias locais 

2020.04.02 

Assembleia Municipal de 
Serpa 

Mensagem do Presidente da Assembleia 
Municipal de Serpa sobre a COVID-19 

2020.04.03 

CIMBAL COVID-19 Baixo Alentejo cria bolsa de 
voluntários 

2020.04.15 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Deloite e Cimbal apoiam 
PME do Baixo Alentejo no combate aos efeitos da 
COVID-19 

2020.04.17 

Câmara Municipal de Serpa Informação sobre poda de árvores, na sequencia 
de questão levantada por um munícipe, na 
sessão de 27 de fevereiro do corrente ano.  

 
2020.04.17 

CIMBAL Nota de Imprensa – Covid-19 Baixo Alentejo – 
Equipamentos de proteção individual  

2020.04.17 

 

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa abriu um 

período destinado a intervenções sobre este assunto e informou que poderão consultar a 

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram também previamente enviadas por email, para todos os membros, as atas das reuniões da 

Câmara Municipal realizadas nos dias 19 de fevereiro, 4 e 18 de março e 15 de abril do corrente 

ano, após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
Começou por intervir o Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, para agradecer, em nome do Executivo da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, 

a maneira como a Câmara Municipal de Serpa atuou, junto das autoridades de saúde, a partir do 

momento de existência do primeiro caso de Covid-19 em Vila Verde de Ficalho e pela grande 

preocupação, quer da Junta de Freguesia, quer do Lar, quer da Câmara para com o lar, na 

realização de testes que foram efetuados, nesse mesmo dia.  

Aproveita também para agradecer o comportamento cívico da população de Vila Verde de Ficalho, 

pois felizmente, tudo correu pelo melhor e não houve expansão do vírus.  

Solicita ao Sr. Presidente da Câmara, que faça um ponto de situação, no nosso concelho, 

relativamente ao Covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho para, questionar também o Sr. Presidente sobre a situação do Covid-

19 no concelho e levanta ainda uma questão, relacionada com o futuro e com o regresso ao 

trabalho faseado dos trabalhadores do Município, se o plano de contingência incluiu isso e de que 
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forma irá acontecer esse regresso. Gostaria de saber também a opinião do Presidente da Câmara 

sobre o impacto desta crise na Câmara Municipal, no plano financeiro e a outros níveis.  

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por informar que, no dia 11 de março, foi ativado o Plano 

de Contingência da Câmara Municipal de Serpa, que coincidiu com a declaração de pandemia, 

por parte da OMS; 

Dia 13 de março – A Câmara avançou com as medidas preventivas excecionais, que têm vindo a 

ser renovadas; 

Dia 16 de março – Encerramento da fronteira com Vila Verde de Ficalho. No entanto, a Câmara já 

tinha encerrado a estrada municipal de acesso a Espanha; 

Dia 17 de março – Os serviços do município divulgaram uma lista com vários contactos uteis para 

a população; 

19 de março – Resultante de um acompanhamento muito próximo que está a ser feito às IPSS’s 

entregou-se algum equipamento a uma IPSS’s e foi alargado o prazo de pagamento da água;  

22 de março – Foi anunciada a criação da Rede de Apoio Social, um trabalho desenvolvido em 

colaboração com as Juntas e Uniões de Freguesia; 

24 de março – Desenvolvimento de algumas ações online, com as aulas do Musibéria e com 

atividades da Divisão de Cultura e Património; 

25 de março – Iniciaram-se as desinfeções em todo o concelho; 

27 de março – Avançam mais alguns conteúdos online, nomeadamente as aulas do projeto Gente 

em Movimento; prolongamento do pagamento das faturas respeitantes às atividades de animação 

e apoio à família; o CADES começou a divulgar toda a informação que existe a nível nacional, 

para apoio às empresas; foi dado conhecimento que estava a ser feito um levantamento nas 

IPSS’s que têm valência de lar, no sentido de dar uma ajuda ainda mais efetiva, no que diz respeito 

aos equipamentos de proteção individual; foi tornado público que se estava a preparar alguns 

espaços, caso houvesse necessidade, quer por motivo da doença, quer por motivos sociais, sendo 

o principal espaço o pavilhão Carlos Pinhão; participação de técnicos da Câmara Municipal numa 

formação, promovida pela ULSBA, para trabalharem numa linha de apoio psicológico;  

Dia 28 de março – Colocação de camas e outros equipamentos no pavilhão; 

30 de março – Inicio das aulas online da Academia Sénior; 

31 de março – Reunião com a autoridade local de saúde, após informação de que havia um teste 

positivo no lar em Vila Verde de Ficalho e nesse mesmo dia, iniciaram-se os testes no lar de Vila 

Verde de Ficalho a todos os utentes e no dia seguinte, a mesma equipa fez os testes a todos os 

funcionários e felizmente todos deram negativos; 

Dia 1 de abril – Cedência de casa de habitação aos Bombeiros Voluntários de Serpa, para 

utilização por parte de quem estava de serviço, evitando deslocar-se para as suas habitações, por 

precaução com as suas famílias; reunião com os respetivos serviços da autarquia, para delinear 

um plano de pagamento, a começar em abril e terminar em maio, no sentido de reduzir o tempo 

de pagamento das faturas aos fornecedores e dia 8 de abril foi efetuado o primeiro pagamento 

extraordinário aos fornecedores do concelho de Serpa. Este plano foi possível devido ao facto de 

se ter acionado algumas ferramentas que esta situação de pandemia permitiu e também porque 
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coincidiu com o recebimento de algumas verbas do Orçamento de Estado, que estavam em atraso 

desde o inicio do ano. Prevê-se que, na primeira semana de maio, sejam pagas todas as faturas 

aos fornecedores do concelho de Serpa, que deram entrada até ao dia 27 de abril, à exceção de 

alguma fatura que ainda não tem confirmação, ou cujo fornecedor não entregou a declaração das 

Finanças ou da Segurança Social. Em relação aos fornecedores de fora do concelho, tem vindo a 

ser reduzido também os dias de pagamentos; 

Dia 2 de abril – Iniciaram-se online algumas atividades da Biblioteca Abade Correia da Serra; 

3 de abril – Foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que permitiu a entrada 

em funcionamento de um Centro Operacional, em que estão envolvidos a Câmara Municipal, os 

Bombeiros, a GNR, a Autoridade Local de Saúde e a Segurança Social, em que se realizam 

reuniões às segundas, quartas de sextas, com o objetivo de dar a melhor resposta possível, em 

qualquer situação que possa vir a ocorrer; 

7 de abril – Criaram-se as condições para a abertura de um Centro Covid em Serpa, cuja 

responsabilidade é da ULSBA, tendo a Câmara prestado apoio logístico com a cedência de um 

espaço e algum equipamento como máquinas de lavar e secar roupa e a criação de gabinetes; 

Dia 8 de abril – Ativação do serviço “Voz Amiga”, ligado ao projeto da autarquia de teleassistência 

domiciliária; 

Dia 9 de abril – Contacto com as escolas, no sentido de dar um apoio para aquilo que falta neste 

ano letivo, aos alunos no que se refere à possibilidade de assistirem às aulas, com apoio de 

internet e na próxima reunião da Câmara será agendada essa proposta de apoio às escolas; 

Dia 13 de abril – Desinfeção no lar em Vila Verde de Ficalho, feita por uma equipa especializada 

de militares da GNR, com o apoio dos bombeiros, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal; 

Dia 14 de abril – Entrou em funcionamento o ADC; 

15 de abril – Em reunião da Câmara, foi aprovado um apoio às IPSS’s com valência de lar, com 

pagamento de 50% de todas as despesas extraordinárias que tiveram com a situação de 

pandemia; 

Dia 21 de abril – Foi divulgado o programa das comemorações do 25 de abril online; 

Dia 24 de abril – Foi divulgado um projeto da Academia Sénior de confeção de máscaras 

comunitárias e o Município está em estudo de mercado para avançar para a aquisição de 

máscaras para distribuir à população; 

26 de abril – O CADES voltou a fazer a promoção dos produtos do concelho de Serpa, para 

sensibilizar os munícipes para a aquisição dos nossos produtos; inicio de um programa para fazer 

testes a todos os utentes e funcionários dos lares, através da CIMBAL e do Centro Académico de 

Investigação da Universidade do Algarve e a definição da ordem de elaboração desses testes nos 

lares, é da competência da Segurança Social; 

Dia 27 de abril – Divulgação das medidas ligadas ao urbanismo, no sentido de facilitar a entrega 

da documentação, podendo ser feita por email, toda a documentação, até à entrega da licença de 

obra; 

Dia 29 de abril – A Câmara iniciou a distribuição de refeições que são confecionadas na escola, 

para chegar a alguns alunos que beneficiam da ação social escolar, tal como a entrega de 

materiais pedagógicos; 
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Dia 30 de abril – Foi prestado mais um apoio aos Bombeiros Voluntários de Serpa, com a entrega 

de equipamentos de proteção individual e o pagamento de mais uma tranche que faz parte do 

protocolo, que equivale à aquisição de uma ambulância, no valor de cerca de 28.000€. Este apoio 

é mais um, que não tem apenas a ver com a situação que vivemos, decorre do protocolo anual 

que assinamos com os Bombeiros e que neste mandato, traduz-se em três ambulâncias e também 

a aquisição de uma viatura tática de combate a incêndio.  

 

Informa ainda que, estão agendadas para a próxima semana, reuniões com as IPSS’s, com 

vertente de creche e jardim de infância. No inicio deste processo, foi privilegiado o contacto com 

IPSS’s que têm a valência de lar, por serem os idosos, o maior grupo de risco. 

Nos próximos dias poderão surgir algumas alterações das medidas que foram adotadas e que 

foram renovadas hoje, face à alteração do estado de emergência para o estado de calamidade. 

  

Em relação à questão colocada sobre o funcionamento dos serviços num futuro muito próximo, diz 

que, dos trabalhadores que estão em teletrabalho, na próxima segunda feira esse número vai ser 

reduzido e nos próximos quinze dias, provavelmente, metade das pessoas que estão em 

teletrabalho, irão regressar ao trabalho presencial.  

 

Quanto ao impacto que esta situação está a ter no funcionamento do município, diz que, tivemos 

que nos focar naquilo que era mais necessário e colocar em funcionamento os serviços essenciais, 

na questão da recolha dos resíduos, abastecimento de água, rede de esgotos, num apoio muito 

direto às freguesias e às IPSS’s com vertente de lar, todo o trabalho na área social e tentar fazer 

que os outros serviços, mesmo considerados não essenciais, não parassem. Do ponto de vista 

financeiro, houve a definição de objetivos, sendo um deles a redução do tempo de pagamento das 

faturas que vinham chegando ao município, através da desafetação de algumas verbas previstas 

para iniciativas que não se realizaram, tais como as Festas de Serpa, o cortejo, e o Encontro de 

Culturas, que não se irá realizar no formato tradicional e aproveitar algumas verbas que recebemos 

do Orçamento de Estado e que estavam em atraso e num futuro próximo, continuar a dar atenção 

à economia local, por se tratar essencialmente de pequenas e micro empresas, que têm vivido 

dias muito aflitivos, através do avanço de algumas medidas para dar o maior apoio possível ao 

tecido empresarial local, nomeadamente, com iniciativas de promoção daquilo que é produzido 

aqui em Serpa, assim como o alargamento da iniciativa que fazemos no Natal, de promover as 

compras no comércio local, quando todo o comercio voltar a estar aberto.  

Além desse programa, promover também o turismo, que envolve o alojamento e restauração, e 

estamos a trabalhar numa campanha, para assim que for possível, relançar os potenciais turísticos 

do concelho de Serpa, segundo as regras que existirem, para que voltemos a ter algumas visitas 

e contribuam para o melhoramento de uma situação, que ao dia de hoje, não é nada fácil para 

todos aqueles que estão ligados à dinâmica local do nosso território. ------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Telma Saião, que em nome dos eleitos da CDU, apresentou uma saudação ao 

25 de Abril, cuja leitura fez e que tem o seguinte teor:  
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Saudação 
«A Revolução de Abril constitui um dos mais importantes acontecimentos da história de Portugal, 

num ato de emancipação social e nacional, que permitiu conquistas políticas, sociais, ambientais, 

económicas e culturais que a Constituição da República Portuguesa acolheu e que foram a fonte 

para um acelerado desenvolvimento do País, com uma marcante e galvanizante participação dos 

trabalhadores e das populações. 

A Revolução de Abril é património do povo e é património do futuro! 

Em nenhum momento difícil da nossa vida coletiva, mesmo enfrentando as maiores dificuldades 

e transportando as mais densas inquietações, podemos deixar de viver Abril. 

Abril é passado, presente e futuro. Do passado temos que obrigatoriamente destacar todos 

aqueles estiveram sempre na primeira linha. Quando os outros desistiram eles mantiveram a 

chama do sonho da Liberdade aceso.  

Abril é presente pois urge confirmar e reafirmar a importância do seu projeto libertador, e a 

atualidade dos seus valores e dos seus ideais de liberdade, emancipação social e nacional. 

Abril é futuro na manutenção do serviço nacional de saúde, na melhoria da escola publica e no 

aumento dos direitos laborais. O grito  de Liberdade tem mais do que nunca de estar dentro do 

peito de cada português, pronto a sair a cada ataque aos valores da revolução. 

 

Das importantes conquistas que o 25 de Abril trouxe, além, nomeadamente, do poder local 

democrático, foram os serviços públicos, em particular o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que 

representou um enorme passo em termos de civilização, e uma porta que se abriu para os 

portugueses, no acesso aos cuidados de saúde e à qualidade de vida.   Hoje, face ao surto 

epidémico de COVID-19, mais do que nunca importa valorizar o SNS e todos os seus profissionais, 

pois têm permitido fazer face a este inimigo invisível, assumindo um papel absolutamente decisivo 

e insubstituível num combate diário pela defesa e salvaguarda da saúde e da vida dos 

portugueses.  

O NOSSO Serviço Nacional de Saúde precisa de ser valorizado e reforçado. 

Precisamos de concretizar Abril e celebrá-lo pensando no Maio de quem trabalha que saudamos, 

sempre.  

A Assembleia Municipal de Serpa saúda o 25 da Abril e todas as suas conquistas. 

Abril não pode ficar em quarentena. 

VIVA AO 25 DE ABRIL»  

 

Interveio em seguida o Sr. Manuel Baiôa para apresentar uma Moção sobre o 25 de Abril e 1.º de 

Maio, cuja leitura fez e tem o seguinte teor: 
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Moção 

25 de Abril e 1.º de Maio 
«Cumpriram-se no passado Sábado 46 anos sobre um acontecimento ímpar do nosso coletivo: a 

Revolução de 25 de Abril de 1974. 

Nesse dia, os Capitães de Abril puseram fim às trevas do Regime Ditatorial do Estado Novo, 

abrindo as portas à Liberdade, à Justiça Social e à Democracia. 

A conquista de Abril fez nascer um Estado Democrático onde o Poder Local tem desempenhado 

um papel fundamental. 

Os membros da Assembleia Municipal de Serpa saúdam calorosamente os opositores à Ditadura, 

os Militares de Abril e demais intervenientes, que de uma forma ou outra contribuíram para a 

edificação de um Portugal livre e democrático, afastado de qualquer tipo de Ditadura de esquerda 

ou direita. 

Saúdam, igualmente, aproveitando a proximidade do 1.º de Maio, todos os trabalhadores e em 

especial os do concelho, que nestes momentos difíceis da pandemia se empenham na construção 

de um País mais Justo, Equilibrado e Solidário, para que, deste modo, Abril se cumpra e Maio se 

torne maduro. 

Viva o 25 de Abril – Viva o 1.º de Maio»  

 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho, para, em nome dos eleitos do PS, apresentar um Voto de 

Reconhecimento e Louvor, direcionado a todos os que, de alguma forma, se têm empenhado para 

vencermos esta batalha relacionada com o Covid-19 e solicita que este Voto que vai apresentar, 

seja votado, que tendo em conta o momento atual, foi propositadamente despido de conteúdo 

ideológico sério e inclui todos os atores democráticos e que têm participado ativamente nesta luta 

e gostaria que todos votassem favoravelmente. 

Fez a leitura do documento, que tem o seguinte teor:  

 

Voto de reconhecimento e louvor 

COVID 19 

«Vivemos tempos excecionais de incerteza, de dor, sofrimento, luto, separação e confinamento. 

Importa mais do que nunca invocar os princípios da solidariedade e da união para derrotar esta 

pandemia. O tempo é de unidade e de reconhecimento que a ameaça é seria. Não se pretende 

unanimismo ideológico indesejado, mas unidade e cumplicidade como imperativo cívico 

estruturante do sucesso na luta contra esta pandemia.  

À incerteza do momento no plano sanitário, associa-se uma preocupante crise económica e social, 

de dimensões ainda difíceis de calcular. Para combater esta crise e minorar os seus efeitos o 

governo agiu com rapidez no domínio da saúde, melhorando os meios humanos e físicos e no 

domínio da economia, atribuindo novos apoios a empresas e cidadãos atingidos.  
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O nosso país tem respondido a esta ameaça usando mecanismos que não ultrapassam a 

legalidade constitucional, demostrando a todos a maturidade do nosso sistema democrático. Da 

cooperação entre governo e oposição ao sentido cívico da população, passando pela 

regularização dos imigrantes e refugiados para terem acesso ao SNS. A imprensa internacional 

de não poupa louvores ao país nestes tempos de difíceis de pandemia. Comparando o balanço 

de mortos nos países da Europa Ocidental, Portugal parece ser uma exceção. Ao ponto de alguns 

invocarem o milagre português. No entanto, a pandemia está longe de estar terminada, e por isso, 

devemos estar preparados para uma longa e difícil batalha.  

Atentos às informações chegadas de todo o lado, os portugueses autodisciplinaram-se. Confinara-

se nas suas casas, deixaram de ir aos cafés, bares e restaurantes e aceitaram que as escolas dos 

filhos encerrassem. A sociedade civil portuguesa teve uma reação onde imperou uma enorme 

consciência cívica, participando de forma exemplar na contenção e proliferação do inimigo 

invisível. Já no início de março o mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente Marcelo Rebelo 

de Sousa, se tinha tornado o primeiro chefe de Estado a entrar em quarentena voluntária. Tratou-

se de falso alarme, mas deu o exemplo e serviu de alerta a toda a população.  

A DGS, sob tutela do governo, seguiu no combate a esta ameaça epidemiológica todos os 

princípios e conhecimentos disponibilizados pela ciência. O SNS foi aprimorado e reequipado, 

mesmo com as dificuldades inerentes à dimensão global do problema, e hoje, podemos assinalar 

que estamos no bom caminho para ganhar esta batalha. Se duvidas houvesse, ficou agora 

inequivocamente demonstrado o quanto o SNS é imprescindível para os portugueses. 

Mas esta luta não se fez só a partir de Lisboa, em concelhos como o nosso, o papel dos autarcas 

tem sido importantíssimo e não pode por isso ser desvalorizado. Em Serpa o município atuou no 

apoio às IPSS´s do concelho, colaborou com a ULSBA na criação de uma estrutura de apoio para 

o combate à COVID 19 instalada no pavilhão Carlos Pinhão e procedeu à desinfeção de ruas e 

instituições afetadas. Importa ainda referir a importância do acionamento, em 3 de abril passado, 

do Plano Municipal de Emergência, permitindo responder aos munícipes atingidos com ganhos de 

eficácia e de forma integrada e coordenada.  Quanto às freguesias do concelho, mais uma vez, 

estiveram na primeira linha de resposta. O PS em Serpa tem tido uma postura de cooperação nos 

diferentes órgãos autárquicos onde está representado, valorizando o superior interesse da 

população, em detrimento do confronto politico que consideramos por esta altura inútil. Foi com 

este espírito que subscrevemos uma declaração publica do Sr.  Presidente da Assembleia 

Municipal. E pelas mesmas razões os nossos vereadores, todos sem pelouro, apresentaram várias 

propostas de grande utilidade para mitigar o impacto desta pandemia no nosso concelho. 

Reconhecemos e louvamos o empenho de todos aqueles que tudo tem feito para vencermos esta 

batalha. Não seria, porém, de todo justo, se não reconhecêssemos e agradecêssemos 

particularmente o empenho e o esforço, daqueles que tratam e protegem os nossos idosos e de 

todos os profissionais de saúde que trabalham se tréguas para salvar vidas. 

Que a luz da esperança nos guie para enfrentarmos o futuro!»  

 

Seguiu-se um intervalo de cinco minutos, solicitado pelos eleitos da CDU para análise da Moção 

e Voto de Reconhecimento e Louvor apresentados pelo PS. 



 

                                                         Ata n.º 2 – 30/04 

 
 
2020 

 

 12 

 

Retomada a sessão, começou por usar da palavra o Sr. António Moita, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias, que começou por dizer que, depois de analisada a Moção e o Voto apresentado 

pelo PS, irão votar no sentido da abstenção. Na generalidade, até acompanham muito do que a 

Moção e o Voto contêm, no entanto, há uma determinada terminologia que implicitamente os leva 

a optar por este sentido de voto, nomeadamente, na questão do 25 de Abril, onde mencionam, e 

não sabe com que intenção, uma ditadura de esquerda, coisa que nunca existiu em Portugal, o 

que existiu foi um regime fascista, durante 48 anos e esse era de direita, por isso, não percebem 

o sentido de uma declaração daquelas, que, de uma forma genérica e sem grande conteúdo que 

pudesse ser ofensivo, no entanto, no texto aparece aquela terminologia, o que nos leva a optar 

por esta votação. Em relação ao Voto de Reconhecimento, é de facto um voto de reconhecimento 

ao Governo do Partido Socialista, na sua base, a enaltecer o trabalho que tem sido feito e com 

isto não estamos a desconsiderar o trabalho que tem sido feito, porque tem sido um trabalho 

Herculiano e nalgumas coisas até acompanhamos o sentido de voto, no entanto, parece-lhes que 

é mais um voto de louvor, no sentido de promoção, do que propriamente um voto de louvor, que 

a CDU pudesse embarcar num sentido de voto favorável. Se o PS achar que pode haver algum 

tipo de alteração, estamos dispostos a ouvir como é lógico, mas mantendo-se o texto neste 

sentido, o voto da bancada da CDU será de abstenção. ----------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Manuel Baiôa para esclarecer que, em relação à Moção sobre o 25 de Abril, o texto 

diz claramente que conseguimos edificar o regime atual, um regime democrático, afastado de 

qualquer ditadura de esquerda ou direita, não se está a falar do passado, estão a falar do presente 

e como toda a gente sabe, há ditaduras de esquerda e ditaduras de direita e o nosso regime, 

conseguiu durante estes anos, estar afastado de qualquer tipo de ditadura, pelo que, é uma 

celebração da democracia. Não se está a falar do Estado Novo, está-se a falar do regime atual 

democrático que conseguiu estar afastado de uma ditadura. ------------------------------------------------  

 

O Sr. Noel Farinho disse que houve um esforço no sentido de apresentar duas propostas, dois 

documentos que pudessem ser votados favoravelmente por todos, mas a democracia tem destas 

coisas, as opiniões e pontos de vista são diferentes e como democratas, respeitam isso, mas tendo 

em conta a posição da CDU, particularmente no caso do Voto de Louvor, que engloba toda a 

sociedade civil e politica, é transversal a todos, faz elogios e constatações a todos e que são 

factos, acalentou esperança de que fosse votado favoravelmente por todos e propõe que 

repensem, porque não está nada em causa que possa, na sua perspetiva, magoar ou trilhar 

alguém, pois está completamente despido de conteúdo politico. -------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. António Moita que, em relação à possibilidade de alteração do sentido de 

voto, diz que se vive num regime democrático e percebe-se o sentido do PS de colocar a ditadura 

de esquerda, mas em relação ao sentido de voto, mantém-se. O Sr. Noel Farinho diz que há 

constatações da realidade e que são factos, mas eu não diria tanto, realmente há factos que são 

ali apresentados, mas há outros que são o enaltecer de uma coisa que não se sabe, à partida, se 
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é assim, e sem querer entrar em pormenores, mas há uma coisa que me chamou a atenção, que 

é a questão dos refugiados e do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Em Pias estamos a tentar 

resolver a situação de dois cidadãos romenos, que tiveram um filho há aproximadamente um mês 

e que não conseguiram fazer o registo do nascimento e nem tiveram acesso ao SNS e estamos a 

tentar resolver essa situação. Por isso, nem tudo é um mar de rosas e também nem tudo foi mal 

feito, muito pelo contrário, enalteço o esforço do Governos e sei que, numa pequena escala como 

é uma Junta de Freguesia, as dificuldades são muitas, a nível nacional é muito pior, e admito que 

se está a fazer um bom trabalho, mas daí a querer passar isto como um milagre português, vai 

muita diferença. Vamos ver como será o futuro e todos cá estaremos para dar a mão à palmatória, 

de for esse o caso, mas agora parece-me ser um bocado prematuro estar a enaltecer o “milagre 

português” e sendo ateu, ainda mais dificilmente consigo acreditar nisso. ------------------------------ 

 

Seguiu-se a votação dos documentos apresentados pelo PS, em primeiro lugar a Moção 

sobre o 25 de Abril e 1.º de Maio, a qual foi aprovada, por maioria, com os votos a favor dos 

eleitos do PS e Coligação PSD-CDS e a abstenção dos eleitos da CDU.  

 

O Voto de Louvor e Reconhecimento foi aprovado, com os votos a favor do PS e a 

abstenção dos eleitos da CDU e Coligação PSD-CDS.  

 

Sobre o Voto de Louvor e Reconhecimento, o Sr. José Madeira faz uma declaração de voto, para 

dizer que, não querendo tirar todo o louvor e mérito às entidades que se têm envolvido no combate 

a esta epidemia, mas considera prematuro que, neste momento que ainda não ultrapassámos este 

combate à epidemia, estarmos a fazer um voto de louvor, o que não quer dizer que, o trabalho no 

seu essencial, não esteja a ser positivo, mas ainda não sabemos como iremos evoluir e quais 

serão as consequências e só por essa razão é que se absteve. ------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida a Sr.ª Ana Luísa Travessa para apresentar em nome dos eleitos da CDU, 

uma Moção sobre o 1.º de Maio, cuja leitura se seguiu: 

 

Moção sobre o 1º de Maio 
«Neste 1º de Maio assinalamos mais um aniversário dos acontecimentos de Chicago, que 

estiveram na origem do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Uma jornada de luta pela 

redução da jornada de trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos 

Estados Unidos da América, que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca 

dirigentes sindicais. 

 

Uma data que homenageia também as mulheres e homens deste país que, durante a ditadura 

fascista, lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por emprego com 

direitos, salários e horários dignos. 

 



 

                                                         Ata n.º 2 – 30/04 

 
 
2020 

 

 14 

Nos últimos anos, o papel de milhares de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, foi 

determinante para combater e condicionar a política de direita, de austeridade a qualquer custo e 

decisiva para a derrota eleitoral destas políticas. 

 

Hoje, num quadro político nacional diferente e dada a situação dramática e excecional que se vive 

por força da pandemia que a todos assola, mais uma vez, os trabalhadores, um pouco por todo o 

mundo, estão a dar uma grande prova da sua força e competência, sendo que Portugal está a dar 

um grande exemplo, dispondo de excelentes profissionais nas diferentes áreas de intervenção, na 

luta contra o Covid-19. 

 

Por estas razões, a Assembleia Municipal de Serpa, reunida a 30 de abril de 2020, delibera:  

 

1. Manifestar a nossa inteira solidariedade para com todos os trabalhadores que direta ou 

indiretamente batalham diariamente contra este vírus. Por um lado, são eles a peça 

fundamental para continuar a dar resposta às necessidades básicas e imprescindíveis da 

população, lutando todos os dias, pondo em risco a sua própria saúde e a dos seus 

familiares, para que possamos ter cuidados de saúde, higiene e limpeza urbana, 

segurança de pessoas e bens, assistência aos nossos idosos e população mais 

vulnerável, bens de primeira necessidade disponíveis para compra, entre outras tarefas 

igualmente fundamentais.  

2. Manifestar solidariedade para com todos os trabalhadores colocados em regime de “lay 

off” e para com os que não viram os seus contratos renovados e com os que se veem 

confrontados com uma situação de desemprego ou redução de rendimentos; 

3. Agradecer aos trabalhadores do concelho de Serpa que se mantêm em funções para 

continuar a prestar serviços imprescindíveis à nossa população, nomeadamente os 

profissionais que trabalham nos lares e centros de dia das IPSS do concelho, os 

Bombeiros Voluntários de Serpa, os profissionais de saúde e das forças de segurança a 

atuar no nosso município; agradecer aos trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas 

e Uniões de Freguesia que continuam no terreno, todos os dias, garantindo a fundamental 

higienização urbana, desinfeção, recolha de lixo e demais serviços municipais que 

continuam ao serviço dos nossos munícipes; por último, saudar os trabalhadores do 

Serviço Nacional de Saúde, peças fundamentais para travar o avanço da Covid-19. 

 

Esta Moção deverá ser enviada para: Presidente da República; Presidente da Assembleia da 

República; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Governo; CGTP-IN; UGT; STIM; 

STAL e aos órgãos de comunicação social.»  

 

Usou da palavra o Sr. Noel Farinho e começou por dizer que, como é norma, na bancada do PS 

existe liberdade de voto, porque não têm nenhum espartilho ideológico e têm na sua bancada 

muitas pessoas independentes, que respeitam e têm que saber deixa-las pensar por elas próprias 

e refere que se associa a boa parte do que está escrito na Moção e irá votar favoravelmente, mas 
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gostaria de fazer um reparo, pois acha que falta referência a uma tipologia de trabalhadores que 

são fundamentais para o País e que são as empresas, os empresários, os pequenos empresários.  

 

Não se registando mais intervenções, foi colocada a votação a Moção sobre o 1.º de Maio, 

apresentada pela CDU, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------- 

 

Usou da palavra em seguida, o Sr. Carlos Carvalho que apresentou, em nome dos eleitos da CDU, 

a seguinte Saudação:  

 

Saudação  

COVID-19 
«O cumprimento generalizado "das exigências de confinamento e isolamento social" motivadas 

pela Covid-19 motiva esta moção de saudação especial pelo "esforço e dedicação de todas e de 

todos os que, com risco da própria vida têm trabalhado, no nosso concelho, para o bem comum". 

Cabem nesta referência, louvando, naturalmente, a sua coragem e dedicação, todos os 

profissionais do Serviço Nacional de Saúde, forças de segurança, proteção civil, bombeiros, 

serviços municipais, freguesias e eleitos, instituições e voluntários que, no concelho de Serpa 

estão na linha da frente do combate contra este inimigo invisível, mas implacável. 

 Realçamos, também, o comportamento cívico da população que tem contribuído para manter a 

salubridade e limpeza do nosso território, respeitando as regras de deposição de resíduos sólidos 

urbanos nos contentores e os horários de recolha. 

Gestos distintivos, na defesa do bem comum, por uma sociedade mais justa, mais solidária, 

inovadora, criativa e corajosa.» 

 

O Sr. Duarte Lobo disse que gostaria de intervir, na qualidade de microempresário, para fazer a 

análise daquilo que foi o suporte e a resposta à economia e fundamentalmente aos médios, 

pequenos e microempresários, que até agora, foi nula. Diz que compreende que fosse inesperada 

uma pandemia desta dimensão no continente mais desenvolvido e com maior número de recursos, 

que é a Europa, no entanto, estamos a pagar a fatura daquilo que tem sido a aposta na 

precariedade da investigação e do conhecimento, em grande medida, estamos a ver uma falta de 

solidariedade nos mecanismos europeus, numa resposta conjunta do ponto de vista sanitário e a 

isto soma-se uma falta de resposta concreta aos micro, pequenos e médios empresários. A 

preocupação durante muito tempo, foi de que teria que haver ventiladores no sistema nacional de 

saúde, que concorda, mas considera que faltou o ventilador aos micro, pequenos e médios 

empresários. Diz que hoje falou-se muito em louvor, mas possivelmente, para os donos de cafés, 

de restaurantes, os cabeleireiros, os produtores e agentes culturais e os trabalhadores 

independentes, o facto deste mês, grande parte deles não poderem ter apoios ou ter os seus 

salários, não é um sucesso, certamente. 

Apesar das noticias que chegam, sobre a reabertura da quase totalidade do pequeno comércio, 

no próximo dia 4, para as áreas até 200 met2, os restaurantes, pastelarias e esplanadas só 

poderão reabrir no dia 18 e no caso dos restaurantes com limitações até aos 50%, valoriza 
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sobremaneira a defesa da vida humana, mas estes comerciantes são quase 90% do tecido 

empresarial e industrial do País, viram-se muito afetados e sem saída e do ponto de vista do 

Governo, a saída proposta foi de mais endividamento, sem se estar a produzir, por isso, é 

importante que as autarquias, as Juntas de Freguesias promovam o comercio local e circuitos 

alternativos de produtos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Isabel Sevinate para, relativamente à Moção e Voto de Louvor apresentados pelo 

PS, solicitar que sejam publicitados nos órgãos de comunicação social do município e enviadas 

às rádios locais e ao Jornal Diário do Alentejo e na página oficial da Câmara Municipal de Serpa.  

Diz ainda que gostaria de elucidar o Sr. António Moita, quando comentou a moção do PS, referiu 

a situação de um casal residente em Pias e que está tentando a sua legalização e que não têm 

conseguido acesso ao Serviço Nacional de Saúde, refere que o Governo fez sair um pacote de 

legislação no âmbito do estado de emergência, que prevê, entre muitas outras coisas, o acesso à 

saúde, de todos os cidadãos estrangeiros, mesmo aqueles que estão em situação irregular e 

manifesta a sua disponibilidade para prestar o seu apoio se assim for necessário, não apenas 

enquanto assistentes social do Centro de Saúde, mas também enquanto representante da saúde 

no Contrato Local de Segurança de Serpa. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PERÍODO DE INTERVENAÇÃO DO PÚBLICO 

O Sr. Presidente da Mesa informa que foi disponibilizado o link para quem manifestou interesse 

em participar ou acompanhar a sessão. Houve dois pedidos de acesso à sessão, sendo um deles 

com intervenção e outro apenas para assistir à sessão. 

Sobre o pedido de intervenção, deu a palavra ao Sr. Miguel Oliveira, natural de Serpa que, neste 

momento, está a trabalhar na Dinamarca, em Aalborg, numa área relacionada com o 

empreendedorismo. 

 

O Sr. Miguel Oliveira começa por agradecer a possibilidade de participação na sessão da 

Assembleia Municipal, manifestando o seu agrado pelo sistema de informática, modernização e 

de qualidade da Câmara Municipal permitir a participação e que estas novas rotinas tecnológicas 

possam vir a dar um novo significado do projeto de digitalização dos serviços da câmara.  

Prossegue, manifestando a sua solidariedade para com o Executivo, que estão ativamente a 

trabalhar para a segurança da população, desejando que o mais rápido possível se possa 

regressar à normalidade. Gostaria de dar a sua perspetiva para o que será o futuro do município, 

existindo agora prioridade no combate à Covid, mas é necessário pensar no futuro económico e 

estratégico do nosso município e apresenta algumas sugestões, que possam ser benéficas e dar 

valor e dinamizar o concelho para que possamos prosperar no futuro.  

Em primeiro lugar, considera que é importante que o município de Serpa comece a olhar para os 

objetivos de desenvolvimento sustentável criados pelas Nações Unidas em 2015, que é uma 

agenda das Nações Unidas, muito ambiciosa que pretende garantir à humanidade, um 

desenvolvimento sustentável e uma visão comum para todos os setores da sociedade.  
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No seu dia-a-dia na Dinamarca, tem tido a possibilidade de se aperceber como esse País está a 

utilizar estes objetivos de desenvolvimento sustentável a seu favor, de uma forma impecável. A 

Dinamarca é o País que está com mais avanço nestes objetivos de desenvolvimento sustentável, 

nomeadamente Aalborg, que foi eleita como cidade piloto para testes a nível da transição 

energética e em Portugal tem sido feito um esforço excelente e está a ser valorizado a nível 

internacional, pelas nossas práticas a nível da sustentabilidade e transição energética.  

 

Considera que, as incorporações de alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nas 

diferentes estratégias do nosso município, podem ter um potencial enorme para o nosso futuro. 

Se a Câmara Municipal de Serpa pensar em integrar estes objetivos nas suas estratégias e nos 

seus planos de ação, podemos ter perspetivas de criar novos projetos, quer a nível local, regional 

e nacional, que podem gerar algum emprego, dinamizar a economia e que podem dar muitas 

oportunidades, especialmente inovadoras para muitas empresas. Não obstante disso, podemos 

experienciar muita competitividade e atratividade enquanto município e a Câmara de Serpa pode 

ter uma vantagem significativa relativamente aos outros municípios, se pensarmos 

estrategicamente a médio e longo prazo, ao integrar alguns destes objetivos nos seus planos de 

ações. Refere ainda alguns exemplos do que a Câmara de Serpa tem feito, como o projeto de 

eficiência energética do pavilhão Carlos Pinhão e a candidatura Serpa Terra Forte no Ambiente, 

são dois bons exemplos.  

 

Refere ainda que, algo muito critico na sua opinião, é a atração de investimento e de famílias e no 

futuro iremos assistir a um êxodo urbano, vai existir cada vez mais, a tendência de sair dos meios 

urbanos para o meio rural e nisto podemos ter uma vantagem decisiva e o município definir 

algumas estratégias de desenvolvimento rural sustentável e integrado. Temos que saber 

comunicar com a empresas nacionais e internacionais, as diferentes valências, as oportunidades 

que existem no concelho de Serpa e ter as infraestruturas necessárias para poder aceita-los no 

nosso concelho. 

Refere ainda que tem sido muito boa, a promoção do destino Serpa, tal como o projeto de 

valorização dos produtos endógenos e da produção local, mas tem que se começar a pensar como 

é que podemos atrair mais investimento, famílias e pessoas jovens. 

Diz ainda que considera estritamente necessário, pensarmos numa colaboração regional ou 

distrital, cada vez mais reforçada, pois sozinhos é muito complicado trabalhar e se tivermos 

possibilidades de criar estratégias que englobem os objetivos de desenvolvimento sustentável, 

podemos ser o pilar e uma referência a nível distrital ou até nacional e assim dar o exemplo de 

colaboração regional, pois não nos podemos esquecer que estamos a competir com outras regiões 

a  nível nacional, estamos a investir por empresas, por investimento e por população. 

Por fim, deixa uma palavra de saudação e votos de bom trabalho para todos. ------------------------- 
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3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

3.1.RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 2/2020 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 2/2020, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se registaram intervenções sobre este assunto. ----------------------------------------------------------- 

 

 

3.2. RESIALENTEJO – REGULAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 

Foi analisada a seguinte deliberação, proferia pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 

18 de março do corrente ano, cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«Resialentejo – Regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, enviada pela Resialentejo, através de 

oficio datado de 27 de fevereiro do corrente ano, respeitante ao regulamento de serviço 

e gestão de resíduos urbanos:  
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 Deliberação 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, em reunião de 6 de 

fevereiro de 2019, foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o artigo 33º, n.º 1, 

alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento de Serviços 

da Resialentejo, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante e 

submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal.» ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 

Regulamento de Serviços da Resialentejo, que consta dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante (Anexo 3). ----------------------------------------------------------------------------- 
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3.3. UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERPA (SALVADOR E SANTA MARIA) – PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA O PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE APOIO 

ÀS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVAS DE VALES MORTOS 

Na sequência da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 26 de 

dezembro de 2019 e nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, na reunião de 18 de março último, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de atribuição de um subsidio à União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), no valor de 18.950,00€ + IVA à taxa de 23%, para pagamento do projeto 

de arquitetura do Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e Desportivas de Vales Mortos.  

 

Interveio o Sr. Presidente, ainda para se pronunciar sobre a intervenção do Sr. Miguel Oliveira, 

começando por dizer que muito valoriza essa intervenção e sobre a sua referência ao 

desenvolvimento sustentável, diz que a estratégia passa muito por aí, e muito do que se tem feito 

nos últimos anos, tem tido em conta esse objetivo maior, que é o desenvolvimento sustentável, 

como quando estamos a incentivar a produção em modo biológico e somos um dos principais 

atores do centro de competências da agricultura biológica e produção em modo biológico; quando 

avançamos para a criação de uma bioregião na margem esquerda do Guadiana e outros projetos 

sobre alterações climáticas, tudo isto tem como objetivo maior, o desenvolvimento sustentável.  

No que se refere à atração do investimento e famílias, diz que as famílias acabam por estar onde 

existem postos de trabalho, por isso, existindo mais postos de trabalho, mais famílias viriam para 

o interior do País, mas essa questão não está desligada dos serviços públicos, na escola, na 

saúde, na segurança, também faz com que as pessoas possam optar por viver longe das grandes 

cidades.  

 

Sobre a questão da atribuição de subsidio para a União de Freguesias de Serpa, diz que vem na 

sequência de outros que já foram atribuidos, nomeadamente a Brinches, Vila Verde de Ficalho e 

União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo e de futuro será para Pias. --------- 

 

Interveio também a Sr.ª Maria João Palma para informar que se irá abster na votação deste 

assunto, uma vez que exerce o cargo de Tesoureiro nesta União de Freguesias de Serpa (Salvador 

e União de Freguesias). 

O Sr. Daniel Veiga informou também que irá optar pela abstenção, uma vez que faz parte da 

empresa que ganhou o concurso, em parceria com uma outra empresa (a Centímetro Quadrado).  

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013, a Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, com duas abstenções dos eleitos do PS (Maria João Palma e Daniel Veiga) e 

os votos favoráveis da CDU e Coligação PSD/CDS, aprovar a proposta de atribuição de um 

subsidio à União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), no valor de 18.950,00€ 

(dezoito mil, novecentos e cinquenta euros), a acrescer o IVA à taxa de 23%, para 

pagamento do projeto de arquitetura do Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas de Vales Mortos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 sessão, foram aprovados em minuta, por 

unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 RESIALENTEJO – Regulamento de serviços de gestão de resíduos urbanos 

 União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Proposta de atribuição de 

subsidio para o projeto de arquitetura do Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas de Vales Mortos 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 20h00 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 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------------------- 

 

 

 

 

       O Presidente da Assembleia Municipal                       A Secretária 

                                 
           __________________________________ ________________________________ 

                       (João Francisco Efigénio Palma)                                    (Anabela Baleizão Cataluna) 
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL 

DE 2020 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 - RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 2/2020 

 

ANEXO 3 – RESIALENTEJO - REGULAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS URBANOS  

 

 


