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 ATA N.º 6/2020 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 17 DE 

DEZEMBRO 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, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a sessão ordinária 

da Assembleia Municipal de Serpa, no dia 17 de dezembro 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 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 

Silvia Maria Franco Murta, em substituição de José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

Carla Milene Flores 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 

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

Verde de Ficalho 

António Fernando Limpo Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
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Miguel da Graça Valadas, em substituição da Presidente da União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, nos termos do artigo 18.º 

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

 

Faltas 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) 

 

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 das atas n.º 4 e n.º 5/2020  

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.       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 

 

3.2. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

3.3. 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 5/2020  
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3.4. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem 

3.5. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

3.6. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

Nos termos da alínea j) do artigo 5.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa informou que se 
encontram justificadas as seguintes faltas: 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Braga, por motivos 
profissionais 

Substituído por Silvia Franco Murta 

Maria Manuela Pica, por motivos 
pessoais  

Representada por Miguel Graça Valadas 

António Lúcio Travessa, por motivos 
profissionais  

Representado por Carla Flores Serra 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS N.º 4 e N.º 5/2020 

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 4, respeitante à sessão 

realizada no dia 30 de setembro e a ata n.º 5, respeitante à sessão extraordinária, realizada no dia 

13 de outubro do corrente ano, as quais foram previamente enviadas a todos os eleitos.  

A ata da sessão de 30 de setembro foi aprovada, com a abstenção de todos os eleitos que não 

participaram nessa mesma sessão.  

Relativamente à ata n.º 5, interveio o Sr. João Batista para parabenizar a Assembleia pela sua 

capacidade de organizar aquele evento, tendo em conta todas as dificuldades face à pandemia, 

considera que todo o processo decorreu lindamente e num espaço muito bom para o efeito, que 

foi a Musibéria. O Sr. Presidente da Mesa agradece, em nome dos eleitos e dos funcionários da 

Câmara que colaboraram nesta eleição. A ata foi aprovada, com as abstenções de quem não 

participou na referida eleição. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre condições de 
abertura dos estabelecimentos de ensino no 

inicio do ano letivo 2020/2021 

2020.10.02 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Discussão da iniciativa do PEV sobre a 
requalificação urgente da Escola Secundária de 

Serpa 

2020.10.06 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre aceleração da 
implementação da Estratégia nacional para a 

Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, em 
contexto de descarbonização do País 

2020.10.07 

Câmara Municipal de Serpa Medidas preventivas em vigor – Atualização do 
Plano de Contingência 

2020.10.16 

Câmara Municipal de Serpa Medidas preventivas em vigor – Atualização do 
Plano de Contingência 

2020.11.04 

Câmara Municipal de Serpa Na sequência de uma sugestão do eleito José 
Madeira, numa sessão da Assembleia Municipal, 

para se verificar a possibilidade de se colocar 
iluminação no arruamento/passagem existente entre 

a Caixa de Crédito Agrícola e a Biblioteca Abade 
Correia da Serra, informou-se que se encontram 

colocadas 4 luminárias fotovoltaicas, desde o dia 29 

de setembro do corrente ano.  

 
 

2020.11.04 

Grupo Parlamentar do PCP Propostas de alteração ao OE 2021 (Autarquias) 2020.11.17 

CIMBAL Nota de Imprensa – Covid 19 – Municípios do 
Baixo Alentejo reúnem com Secretários de 
Estado Adjunto e da Saúde e Adjunto e da 

Defesa Nacional 

 
2020.12.02 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Covid 19 – Municípios do 
Baixo Alentejo reúnem com Ministra da 

Modernização do Estado e da Administração 
Pública e Secretário de Estado da 

Descentralização e da Administração Local 

 
 

2020.12.02 

 

 

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 14 e 28 de outubro, 11 e 25 de novembro e 2 de dezembro 
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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. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez ainda referência à sua participação na reunião do 

Conselho Municipal de Educação e também a participação nas comemorações do Cante 

Alentejano como Património Imaterial da Humanidade. Antes de prosseguir com a sessão, deixa 

também uma palavra de solidariedade para os familiares das vitimas do surto de Covid que está 

a afetar o lar de Serpa e para os doentes, mas também uma palavra de apreço para todos aqueles, 

sem exceção, de alguma maneira estão a trabalhar para que a situação se resolva da melhor 

forma possível. Todos tínhamos receio que isto viesse a acontecer, cada um de nós terá as suas 

ideias sobre o motivo pelo qual aconteceu, mas este não é momento para pensar nisso, neste 

momento impõe-se a solidariedade e o agradecimento a todos aqueles que estão a trabalhar, 

desde os funcionários do lar, aos funcionários da autarquia, os profissionais de saúde, e todos 

aqueles que se empenharam para que os efeitos sejam os menores possíveis.  

Faz ainda uma saudação especial ao cavaleiro João Torrão, que é sempre um orgulho quando 

alguém da nossa terra se destaca a nível nacional e internacional. 

Refere ainda a constituição do Meteoalentejo como associação, que começou como um projeto 

individual, de uma pessoa interessada por meteorologia e que, neste momento, com a 

formalização da associação, irá contribuir para o seu desenvolvimento e dessa forma lhe permitiu 

celebrar um protocolo com a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e com a Associação dos 

Bombeiros Voluntários, para a instalação de uma estação meteorológica. ------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Feitas as inscrições, começou por usar da palavra o eleito José Madeira para fazer referência a 

uma moção que foi apresentada pela CDU na sessão de 30 de setembro, que dizia respeito ao 

direito à saúde, mais concretamente sobre o serviço de urgência do Hospital de S.Paulo. Diz que, 

depois dessa sessão da assembleia, teve uma reunião no hospital, com o Provedor António 

Sargento, a Vice-Provedora Isabel Estevens e outros representantes do PSD. Quanto ao 

atendimento dos utentes das 00h00 às 8h00, foi esclarecido que não existia qualquer 

encerramento do serviço, mas sim uma reorganização do serviço de atendimento, atendendo a 

vários fatores, entre eles, também a segurança da pessoa que está na receção e também devido 

à pandemia, por isso, todo o atendimento continuou a efetuar-se. Refere ainda que, durante essa 

reunião, chegou ainda uma informação da Câmara, na sequência de um pedido de apoio da Santa 

Casa da Misericórdia de Serpa sobre os arruamentos de acesso à nova unidade médico-cirúrgica, 

pedido esse que a autarquia recusou.  Gostaria de saber os fundamentos desta recusa, por parte 

da Câmara. Também lhe foi dito que tem havido dificuldade nos pedidos de audiência que a Santa 

Casa tem feito, pelo que gostaria de saber se já foram recebidos pela Câmara Municipal.  

Questiona ainda sobre a situação da barragem do Monte do Sr. José Damião, que continua ainda 

por limpar e pergunta se já existe alguma calendarização para a realização desses trabalhos.  
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Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara que, em relação à barragem, disse que já está adjudicada 

a uma empresa de Serpa a primeira fase da limpeza, que começa junto à estação de tratamento 

de águas residuais e iniciou-se já o procedimento para a limpeza da barragem, propriamente dita.  

Relativamente à Santa Casa e ao funcionamento do serviço de urgências, que há alguns dias se 

colocou a possibilidade de encerramento da porta desse serviço, entre as 00h00 e as 08h00 e 

independentemente disso ter acontecido, há documentos internos que referem que o atendimento 

nesse horário iria ser feito através de uma campainha e que chegou a ser instalada, segundo 

informação que temos, e só não houve encerramento da porta porque um conjunto de entidades 

e a população se manifestou e na altura, a justificação seria a redução de custos, mas não seria 

o vencimento de uma pessoa que estaria na portaria, que iria interferir assim tanto na gestão 

financeira da instituição e quanto à questão de segurança, se diz respeito à situação de pandemia, 

a pessoa teria indicações para saber como agir e se se trata de outro tipo de segurança, o assunto 

deveria ser colocado à GNR ou ao Ministério da Administração Interna. 

Quanto à questão das dificuldades de audiência, não percebe a que audiências se referem, pois 

sempre que a Santa Casa contacta a autarquia, quer seja por telefone, email ou outro meio, tem 

tido sempre resposta, estamos sempre disponíveis, mas se está em causa uma audiência que se 

realizou em Évora, com a Direção Regional de Saúde, foi de facto uma audiência em que a Câmara 

não participou, porque em simultâneo decorreu uma reunião importante sobre a Escola Secundária 

de Serpa. Ainda em relação às reuniões com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, diz que 

recentemente e infelizmente, devido à situação que estamos a viver, com o surto que surgiu, tem 

sido necessário a Câmara tomar a iniciativa de marcar reuniões, algumas até no edifício da 

Câmara, e no inicio deste mês, houve reuniões com a Santa Casa, na sexta-feira, sábado, 

domingo, segunda, com algumas entidades e em todas essas reuniões, a Câmara Municipal fez-

se sempre representar pelo Presidente e a Santa Casa pela Vice-Provedora, porque o Provedor 

nunca esteve presente nestas reuniões.  

Em relação aos arruamentos de acesso ao Bloco Operatório, que foram negados, é um facto, e a 

Santa Casa ao informar os representantes do PSD sobre o assunto, também deveria ter informado 

sobre os motivos, que estavam expostos na mesma informação que receberam da Câmara.  

Apoiamos as IPSS’s do concelho naquilo que é o seu domínio na área social, mas o que está em 

causa é na área da saúde, que é responsabilidade do Ministério da Saúde e se a Santa Casa da 

Misericórdia decidiu fazer por sua conta, um bloco operatório, que são serviços prestados à 

população pelo SNS ou por privados, além disso, nesta fase que vivemos em que a Câmara tem 

prestados apoios muito para além daquilo que são as suas competências, também não tem 

disponibilidade para apoiar tudo aquilo que é pedido.  

Outra coisa que poderia ter sido dito aos representantes do PSD é que, alguns dias antes, 

tínhamos concretizado um negócio com a Santa Casa, no valor de 85.000€ respeitante à aquisição 

de um edifício que era propriedade da Santa Casa e que, tal como nos solicitaram, foi logo pago 

na hora.  

Também poderiam ter dito, que foi necessário montar uma Zona de Concentração de Apoio à 

População, no âmbito da pandemia, em que a Câmara fez essa montagem em 24h00 e que a 

responsabilidade do seu funcionamento recaiu na totalidade, na Câmara Municipal e estamos a 
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falar de mais de 7.000€. Por isso, nesta fase temos que estar preparados para situações que 

surjam, e se, numa altura normal, poderíamos equacionar apoios que não são da nossa 

responsabilidade, neste atual período mais complicado, logicamente que isso é mais difícil e 

lembra que recentemente, uma IPSS decidiu avançar para a candidatura para construção de um 

lar e numa das últimas reuniões da Câmara, foi aprovado um apoio de 100.000€, porque se trata 

de uma atividade na área social, diretamente ligada à atividade de uma IPSS local. 

 

Interveio em seguida o eleito Noel Farinho que começou por comentar aquilo que ouviu com 

alguma preocupação. Nesta fase da nossa vida histórica, neste momento duro que estamos a 

atravessar no nosso concelho e no País, é forçoso que nos entendamos uns aos outros, 

minimamente, e que todos estejamos a fazer força para o mesmo lado, é inaceitável qualquer tipo 

de colisão desnecessária, qualquer tipo de ação que não seja unir esforços para resolver este 

problema. 

Expressa também a solidariedade dos eleitos do PS para com as vitimas e as pessoas atingidas 

pela Covid no nosso concelho e no país e em particular aqueles que sofrem na pele, os doentes 

e num segundo plano, mas não menos importante, aqueles que acodem a esses doentes 

diariamente e também ao município, às freguesias, aos bombeiros e a todos aqueles que direta 

ou indiretamente, dão a cara para minimizar este problema enorme que todos estamos a viver.  

Solicita ainda ao Presidente da Assembleia, num ato de profundo respeito pelas muitas vitimas de 

Covid-19 no concelho de Serpa, que prestasse uma homenagem simbólica, parando os trabalhos 

durante um minuto e diz que os eleitos do PS gostariam que o responsável máximo da Proteção 

Civil no concelho, nos fizesse um ponto de situação sobre o estado atual da pandemia no nosso 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia, diz que a Mesa concorda plenamente com o minuto de silêncio 

e com a concordância de todos os eleitos, seguiu-se um minuto de silêncio pelas vitimas de Covid. 

 

Retomada a sessão, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara e em relação ao ponto de 

situação da Covid-19 diz que, neste momento, existem 139 casos ativos, 146 recuperados, 12 

óbitos e 141 pessoas em vigilância. Em relação ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

diz que, até ao momento já há a lamentar 10 óbitos e infelizmente é um número que está dentro 

daquilo que é normal nestas situações, em que costuma ocorrer uma média de 10% de óbitos 

neste tipo de surtos. Nesta situação do Lar de S. Francisco, foram desenvolvidas várias ações de 

apoio, quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista do funcionamento e no conjunto de 

reuniões que houve, muitas delas importantes para as tomadas de decisões, sempre sugeridas 

pela autoridade local de saúde e houve de facto um grande trabalho da proteção civil municipal, 

principalmente no transporte de utentes do Lar de S. Francisco para o pavilhão Carlos Pinhão, 

onde foi instalada a zona de concentração de apoio à população, acompanhados também pelos 

bombeiros e temos continuado a dar apoio, quer no transporte de alimentação, quer de roupa e 

apoio também na cedência de várias instalações que servem para que as pessoas que estão a 

trabalhar no lar, quer os trabalhadores da Santa Casa, quer aqueles que vieram  através das 
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brigadas da Cruz Vermelha e as que foram contratualizadas pela Santa Casa, através de empresa 

da especialidade, para que possam pernoitar nessas habitações e descansar em segurança. Diz 

ainda que houve sempre um acompanhamento da Segurança Social e até do próprio Diretor, Dr. 

Sérgio Fernandes, que se deslocou várias vezes a Serpa para participar nas diversas reuniões. 

Na última reunião que decorreu no centro de saúde e que foi promovida pela ULSBA, esteve 

presente a Presidente do Conselho de Administração, Dr.ª Conceição Margalha e onde foram 

também clarificados todos os apoios que a ULSBA estava a dar no acompanhamento aos utentes 

do lar, que estão numa situação mais complicada e que o lar não tinha condições de prestar esse 

apoio na vigilância dos utentes. 

Refere ainda que, ontem à noite, fomos informados pelo Secretário de Estado, de uma forma 

oficiosa, que Serpa iria manter-se no nível em que está, nas próximas duas semanas, que é o 

segundo nível mais elevado de grau de risco, o que significa que temos que, também 

individualmente, fazer aquilo que nos compete para evitar a propagação do vírus e a Câmara irá 

continuar a estar atenta às IPSS’s, nomeadamente as que têm a vertente de lar que são as 

situações mais preocupantes e acompanhar de perto as escolas do concelho. 

A situação atual não está fácil, mas já tivemos momentos mais complicados, nomeadamente com 

a situação do lar de S. Francisco e esperemos que não volte a acontecer, nem aqui nem em 

nenhum outro concelho, mas ao mesmo tempo, temos que estar preparados para intervir, como 

fizemos agora no Lar de S. Francisco. Foram dias muito complicados, porque tivemos alturas que 

corríamos o risco de não ter pessoas suficientes para tratar das pessoas que tínhamos no lar, foi 

necessário tomar decisões rápidas, nesses momentos aflitivos, mas claro que os trabalhadores da 

Santa Casa deram uma resposta positiva e todos os que puderam colaboraram, mas muitos 

tiveram que ficar em casa, em isolamento, e o número de trabalhadores ficou muito reduzido, mas 

com um trabalho precioso dos técnicos da Segurança Social que ajudaram a Santa Casa a gerir 

os recursos que tinham disponíveis, o resultado acabou por ser positivo. -------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho que agradeceu as informações prestadas pelo Sr. Presidente da 

Câmara e em nome da bancada do PS, solicita informação sobre o prosseguimento do processo 

da Escola Secundária de Serpa e relacionando este assunto com as grandes opções do plano, 

dado que existe uma previsão da requalificação da escola nas GOP. ------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara, sobre a escola secundária e como tinha sido manifestado interesse 

por parte dos vereadores do PS em participarem nas reuniões, diz que foram convidados e 

participou na reunião com o Ministério da Educação, o Vereador Manuel Soares, na qual a Câmara 

voltou a manifestar o interesse e a disponibilidade de participar no processo e de uma forma 

continuada, temos vindo a aumentar essa disponibilidade e nesta fase a proposta foi da Câmara 

pagar a comparticipação nacional, desde que ela posteriormente nos seja restituída, pois 

entendemos que não é competência da Câmara esse pagamento, mas se isso facilitar, avançamos 

com esse pagamento, mas no acordo que se fizer por escrito, deve constar que posteriormente 

esse valor será restituído ao município. Da parte da Senhora Secretária de Estado disse que iria 

analisar a possibilidade de se avançar para o processo dessa forma, mas que não seria fácil e fez 
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uma proposta de se avançar já com o projeto, para não atrasar o processo, mediante a 

apresentação de um protocolo especifico, só para o projeto e dissemos logo que sim, mesmo 

sabendo que vamos já avançar para um projeto, sem saber se terá financiamento, correndo o risco 

de pagar um projeto e depois a obra da escola não avançar, mas ainda assim, para não atrasar o 

processo, dissemos logo que sim. Disseram que iam enviar uma proposta, mas até hoje ainda não 

chegou.  

Diz ainda que, já foi aprovado na Assembleia da República, o texto final que resultou das várias 

propostas apresentadas por alguns grupos parlamentares e no ponto 4 desse texto conjunto, é 

bem claro aquilo que foi recomendado ao Governo, de que deve assegurar os meios financeiros 

para avançar para a requalificação desta escola, incluindo a possibilidade de recorrer a fundos 

europeus, por isso, tendo em conta também esta recomendação, temos esperança que este 

problema seja resolvido, mas gostaríamos que fosse a curto prazo e que fosse aceite a proposta 

da Câmara de se avançar já com o pagamento da comparticipação nacional, mas que no futuro 

essa verba fosse restituída ao município, porque não cabe ao município pagar a requalificação de 

uma escola secundária. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a eleita Maria José Borralho para, em nome dos eleitos da CDU, apresentar a seguinte 

moção, que se transcreve:  

 

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. 
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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.  

A Assembleia Municipal se 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.» ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Os eleitos do Partido Socialista solicitaram um intervalo de cinco minutos para análise da moção 

apresentada.  

 

Retomada a sessão, o eleito Noel Farinho começou por dizer que, ainda que os eleitos do PS 

pudessem ter escrito esta moção de outra forma, mas sentem na pele o problema dos CTT, 

particularmente aqui no interior e as suas insuficiências e por isso, concordam com a moção nos 

seus aspetos mais gerais, por isso, acompanham a CDU e irão votar favoravelmente a moção.  

O eleito José Madeira disse que também estava de acordo com a Moção na sua generalidade e 

apenas não subscreve a última parte, de voltar à esfera pública, porque considera que há serviços 

privados tão bons como os públicos e neste caso concreto dos CTT, tem a ver com a capacidade 

de resposta desse serviço às populações, mas como no geral, está de acordo com a moção, irá 

votar favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Face ao exposto, a moção apresentada pela CDU foi aprovada, por unanimidade. ------------ 

 

Interveio em seguida a eleita Ana Camilo para abordar novamente o assunto do Lar de S. 

Francisco, dizendo que a bancada da CDU quer deixar a sua solidariedade para com os utentes 

e os funcionários que foram afetados pelo surto de Covid na Santa Casa, mas também às suas 

famílias e aos órgãos sociais da Santa Casa, pelo esforço que está a ser feito e enaltecer o papel 
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da Câmara Municipal neste processo. Temos consciência e conhecimento de que a situação tem 

sido bastante complicada e todos os esforços que estão a ser feitos, têm sido necessários para 

que se consiga controlar este foco.  

Faz ainda referência aos apoios que se têm que dar a estas instituições, o quanto é necessário 

existir sempre este tipo de apoio, não apenas em tempos de pandemia ou quando existem outros 

tipos de problemas, e enaltece o papel do terceiro setor na sociedade civil, o quanto é importante 

o papel que estas instituições prestam e por isso, é necessária uma ajuda significativa e contínua 

ao terceiro setor, pela sua natureza e porque acompanha sempre o setor privado e o setor público 

e tem um papel complementar, sendo a solução quando os outros falham, principalmente quando 

o Estado falha e não exista uma politica de proteção na terceira idade e é aí que as autarquias 

são um importante pilar de apoio e no caso de Serpa, é notório o apoio que têm dado a todas as 

IPSS’s nesta fase tão complicada e gostaria que o Sr. Presidente da Câmara prestasse essa 

informação, sobre o apoio que a autarquia tem dado às IPSS’s, o esforço que tem feito no sentido 

de estar ao lado destas instituições e de cumprir o seu papel de pilar estruturante no setor social 

do concelho. 

Prossegue, dizendo que as respostas que as IPSS’s dão, na área da saúde e da proteção social 

e nas respostas socias, tais como as estruturas residenciais para idosos, os centros de dia, as 

creches e o apoio domiciliário e sendo o Estado o principal beneficiário destas organizações que 

nascem no seio da sociedade civil e este papel de setor complementar faz com que sejam a 

solução, na maior parte das vezes, visto que o Estado não consegue, de uma maneira direta e 

universal dar essas respostas. 

Aborda ainda outra situação que tem a ver com a saúde no nosso concelho, a falta de médicos, a 

falta de administrativos (há administrativos do centro de saúde de Serpa, que estão de baixa há 

mais de um ano e que não são substituídos), manifestando a sua preocupação com aquilo que se 

está a passar em todas as localidades do concelho, não conseguindo os utentes ter a devida 

assistência e levando semanas a aguardar pelas suas receitas. -------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara, sobre a questão da falta de recursos na área da saúde, na esfera 

pública, no nosso centro de saúde e nas extensões de saúde, acompanha aquilo que é a posição 

do município, em que diversas vezes se tem chamado a atenção para essa situação que é a 

diminuição continuada de respostas nesta área. Os serviços não estão de portas fechadas, mas 

há diminuição do tempo de prestação dos serviços que, se antes eram de cinco dias, passam a 

um ou dois dias e numa altura de pandemia, em que ainda faz mais sentido prestar esses cuidados 

e haver uma resposta mais eficaz.  

Em relação às IPSS’s diz que, desde o inicio da pandemia que a autarquia tem estado muito 

próxima, quer no apoio logístico em algumas situações que foi solicitado, quer também no apoio 

financeiro e em que partiu da iniciativa do município, questionar as IPSS’s que têm valência de lar, 

numa primeira fase e numa segunda fase, as que têm valência de creche, sobre o valor que já 

tinham investido em situações diretamente ligadas à pandemia, quer em EPI’s quer noutro tipo de 

consumíveis e até agora, a Câmara já prestou um apoio superior a 40.000€ que representa 50% 

do valor que as entidades têm investido. Devido à gravidade da situação, a IPSS que mereceu 
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maior apoio, foi a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e só a estrutura de acompanhamento que 

foi montada no pavilhão Carlos Pinhão, teve um custo de cerca de 7.000€ por mês. 

Existe ainda um apoio às escolas, para além dos apoios logísticos, foi também solicitado pelos 

agrupamentos, o fornecimento de tendas para as diversas escolas, para aumentar a área coberta, 

para que os alunos no intervalo, não ficassem todos no mesmo local e tivessem mais espaço e 

essas tendas rondaram o valor de 70.000€ e até agora não há qualquer informação de que os 

municípios possam vir a ser apoiados nos valores que já despenderam e para além disso, há 

outras despesas que vão surgindo, como por exemplo, com os surtos que têm surgido em casas 

de trabalhadores estrangeiros a residir no nosso concelho, em casas superlotadas, sem condições 

e quando os surtos são em casas com 40 e outras vezes mais de 50 pessoas, a solução que 

temos é transferir essas pessoas para equipamentos da autarquia, quer os que estão positivos, 

quer os negativos, e todas essas despesas, tirando a alimentação que algumas vezes tem sido 

paga pela segurança social, mas toda a logística, desde a preparação dos equipamentos, o 

transporte da alimentação, a desinfeção da casa que eles habitam e dos equipamentos depois de 

utilizados, todas essas despesas são suportadas pela Câmara. -------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Dos munícipes que assistiram à sessão, usou da palavra o Sr. Hélio Pacheco para colocar uma 

questão sobre a rede de abastecimento de água em Serpa, devido às frequentes roturas e gostaria 

de saber o que está a ser feito sobre o assunto, se está prevista a renovação da rede. 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que a rede de distribuição é um assunto importante e está a 

ser feito um trabalho de renovação da rede, não só em Serpa, mas também em todo o concelho. 

Nos últimos três ou quatro anos, sempre que se faz a requalificação de uma rua, tem sido 

substituída também a conduta e os respetivos ramais para cada casa e ao mesmo tempo, tem 

sido feito o trabalho de seccionamento da rede para que, quando houver uma rotura em 

determinada zona, não tenha que ser fechada toda a rede. É um investimento grande e já temos 

muito trabalho feito em Brinches e Vale de Vargo, porque eram duas localidades problemáticas, 

mas em Serpa ainda temos uma parte da rede antiga, o que nos causa grande transtorno, dado 

que, sempre que há uma rotura na conduta, verificam-se os cortes de água. A velocidade a que o 

trabalho de renovação da rede vai sendo feita, tem a ver também com as possibilidades que temos 

de candidaturas, porque é um investimento muito grande que as autarquias não conseguem 

suportar sozinhas, sem algum apoio. De facto, existe a possibilidade de apoio para as autarquias 

que queiram fazer essa substituição de toda a rede de distribuição, mas é um processo que está 

inquinado logo à partida, porque só é permitido que os municípios se candidatem, quando têm 

determinado grau de recuperação, ou seja, que o preço da água seja um valor que se enquadra 

na percentagem estipulada e regulada pela ERSAR. Se cobrássemos aos munícipes uma 

percentagem na ordem dos 90% daquilo que a Câmara investe nessa área, poderíamos fazer a 

candidatura à requalificação da rede, mas como no nosso caso, só recuperamos na ordem dos 

50% a 60% daquilo que a Câmara paga à Águas do Alentejo, se nos candidatássemos, a 

candidatura não seria aprovada, dado que, segundo a ERSAR, deveríamos cobrar valores mais 
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elevados aos nossos consumidores. Acrescenta ainda que há um estudo, feito por uma empresa 

que está a dar assessoria nessa área e que irá definir, em função das nossas necessidades, todas 

as intervenções na rede, nos próximos cinco anos e iremos fazer essa reestruturação da rede 

numa média de 250.000€ por ano, sendo que, se houver possibilidade de financiamento, poderá 

ser feito em dois anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. 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 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, na reunião 

extraordinária realizada no dia 2 do corrente mês de dezembro: 

 

1. «Nota Introdutória 

Os documentos previsionais que agora se apresentam foram feitos num momento de particular 

exigência, em que as principais preocupações se prendem com a capacidade de manter a atividade 

regular e assegurar a concretização dos projetos essenciais para o desenvolvimento do concelho em 

simultâneo com as necessidades permanentes e diárias de dar resposta aos problemas decorrentes da 

atual situação de pandemia.  

Estes são tempos novos, que exigem respostas novas. A COVID 19 coloca-nos à prova, exigindo 

uma prontidão de resposta e uma responsabilidade acrescida. Se, neste ano de 2020, houve a 

necessidade de alterar a calendarização das atividades e dos projetos, de redesenhar algumas 

iniciativas e de suspender ou adiar de outras, na elaboração do Plano e Orçamento para 2021 tivemos 

em conta toda esta situação, criando as respostas que se impõem e salvaguardando aquilo que, neste 

momento, ainda é uma incógnita.  

O fundamental é olharmos para os desafios do presente, deste novo presente, e para um futuro que 

esperamos normalizado com a maior brevidade. Por isso, estes documentos refletem igualmente uma 

visão otimista, corporizando um conjunto de projetos que certamente contribuem para que o concelho 

de Serpa siga no caminho do desenvolvimento equilibrado e sustentável, no quadro da estratégia 

traçada e que está assente nos recursos terra e património. 

Neste contexto, consideramos prioritário continuar o trabalho no quadro do planeamento definido 

para o mandato, concretizando as ações previstas e mantendo a atenção imprescindível no combate à 

pandemia em todas as áreas. A estruturação do trabalho do município para 2021 está delineada no 

documento agora apresentado, quer na definição dos eixos estratégicos de atuação e atividades 

principais, quer nos documentos de gestão orçamental e mapa de pessoal, dando continuidade à 

estratégia seguida no quadro deste ciclo autárquico. 

 

Por conseguinte, definimos como principais frentes de trabalho: 
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- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação 

de serviços, bem como manter a capacidade de utilizar todos os recursos para executar as ações 

e aproveitar até ao limite os apoios nacionais e comunitários; 

- Reforçar o investimento público no concelho, com a concretização do plano de intervenções do 

município até ao final de 2021, nomeadamente as obras e intervenções com candidaturas 

aprovadas no âmbito do Portugal 2020, garantindo que parte considerável das obras sejam feitas 

por empresas do concelho, com a manutenção da redução os prazos de pagamento, como forma 

de contribuir para a recuperação do emprego e da economia; 

- Apoiar e revitalizar o tecido empresarial local – para além das medidas atrás indicadas, salienta-

se o reforço da informação, sensibilização e formação empresarial, nomeadamente no quadro do 

protocolo com a Confederação das Micro Pequenas e Médias Empresas, o apoio às produções 

locais, nomeadamente com promoção dos produtos endógenos, a criação da rede de mercados do 

concelho e a entrada em funcionamento do Mercado Municipal de Serpa, o reforço da promoção 

do concelho enquanto destino turístico, com ações direcionadas para os estabelecimentos 

hoteleiros e restauração e com as diversas atividades culturais e de valorização do património e 

dos recursos endógenos. Isto a par com a continuidade de medidas para atração de investimentos 

que promovam o crescimento económico e a criação de emprego, como é o caso da expansão e 

melhoria das condições das áreas de acolhimento empresarial e da criação do CETAA – Centro de 

Transformação Agroalimentar do Alentejo.  

- Trabalhar na consolidação do Plano de Revitalização Económica do Concelho – PREC Serpa, 

transversal a toda a estratégia municipal e cujas ações começamos a definir e a concretizar ao 

longo de 2020, com o objetivo de apoiar e dinamizar o comércio e o tecido empresarial local e 

reforçar o investimento público no concelho. Este Plano assume-se como uma ferramenta de apoio, 

em permanente monitorização e adaptação, tendo em conta o desenvolvimento da situação de 

pandemia e das medidas decorrentes dos vários estados de emergência e em complementaridade 

com a exigência de políticas nacionais adequadas e eficazes no quadro da necessária recuperação 

económica nacional.  

- Continuar a promover a valorização e qualificação do concelho, nomeadamente através da 

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

o património cultural e natural, no respeito pela salvaguarda do ambiente e da biodiversidade. 

- 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 do desenvolvimento social e da educação procurando 

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

públicos, nomeadamente os serviços públicos de saúde, de segurança. Na área da educação, 

assegurar as competências municipais, mantendo a estreita colaboração com os estabelecimentos 

de ensino. A requalificação de recintos escolares continua a ser uma prioridade, pelo que estão 

previstos um conjunto grande de intervenções de melhoria no quadro das atribuições e 

competências do município, salientando a colaboração com o Ministério da Educação no âmbito 

da remoção do fibrocimento nas Escolas Básicas Abade Correia da Serra e de Vila Nova de S. 

Bento e reforçando que a exigência da requalificação urgente da Escola Secundária de Serpa e da 

Escola Básica de Vila Nova de S. Bento continuará a ser uma prioridade. 

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

fomentando as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online e promover 
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a melhoria contínua da prestação dos serviços à população e do funcionamento dos serviços 

municipais, valorizando e dignificando os trabalhadores do município. 

- E em simultâneo, combater e atenuar o impacto da pandemia com atenção particular aos mais 

vulneráveis, o apoio às instituições e a toda a população, bem como a disponibilidade para as 

parcerias que vierem a ser necessárias nesta matéria. A nível dos serviços do município, importa 

salientar a continuidade do trabalho de acompanhamento de todas as situações, reforçando a 

capacidade de resposta dos serviços, com as adaptações permanentes que decorrem da evolução 

da pandemia, em estreita articulação com as autoridades de saúde, de segurança, Juntas e Uniões 

de Freguesia e todos os restantes intervenientes.  

  

São muitos os desafios que temos pela frente, são demasiadas as incertezas, neste tempo 

excecional e em permanente mudança. Mas a incerteza também se gere e, porque sabemos que 

o caminho que percorremos cria as condições para um futuro melhor, continuaremos com mesma 

coerência e persistência a trabalhar para o bem-estar da população e do desenvolvimento do 

concelho.  

  

Serpa, novembro de 2020  

Tomé Pires 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

2. Enquadramento legal 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2021 são os principais documentos que 

fundamentam e estruturam a atividade global do município, seguindo as regras definidas na Lei 

73/2015 de 3 de setembro e da lei 75/2013 de 12 setembro, na sua redação atual, articuladas com o 

quadro normativo complementar.  

Este documento contem 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.  

Fazem parte do documento:  

a) As Grandes Opções do Plano, que integram: 

- O Plano de Atividades para 2021, documento que se constitui como um 

instrumento fundamental de planeamento, esclarecimento e transparência, 

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

Investimentos  

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

financeira dos investimentos. 

b) O Orçamento do Município para 2021, que prevê os fluxos financeiros de entradas a saídas 

neste ano, resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2020 e respetivos 

pagamentos, bem como de novas ações e investimentos propostos. 

c) O Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental para 2021 

d) O Mapa de Pessoal para 2021 
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3. Matriz Estratégica 

Estão definidos três grandes eixos de intervenção, orientados para a melhoria da qualidade de 

vida, o desenvolvimento económico e social e para uma gestão experiente, eficiente e inovadora. 

Cada Eixo Estratégico (E) é constituído por grandes áreas de intervenção (A). A matriz 

estratégica apresenta-se no quadro seguinte e no ponto 4. Plano de atividades para 2021 são 

indicadas as atividades principais a realizar durante o ano.  

Eixos Áreas de intervenção 

 

 

E1- Um concelho de qualidade de vida e 

de coesão social e territorial 

 

 

A1. Planeamento estratégico e intervenção 

urbana 

 

A2. Ambiente e serviços urbanos 

 

A3. Mobilidade 

 

A4. Proteção Civil e segurança 

 

A5. Intervenção social 

 

A6. Educação 

 

A7. Juventude, movimento associativo e 

desporto 

 

 

E2. Um concelho de forte identidade, 

dinâmico e atrativo 

 

 

A1. Cultura e património 

 

A2. Turismo 

 

A3. Setor produtivo, dinamização empresarial e 

apoio ao investimento 

 

E3. Um município ao serviço da 

população 

 

 

 

A1. Uma gestão eficiente e de proximidade 

 

A2. Em defesa da população 
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4.  Plano de Atividades para 2021   
 EIXO 1- UM CONCELHO DE QUALIDADE DE VIDA E DE COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL 

E1.A1 – Planeamento estratégico e intervenção urbana 

1. Elaboração e revisão de 

planos 

Plano Estratégico Serpa 2030 - conclusão 

Plano Diretor Municipal – conclusão  

Plano de Urbanização de Serpa – conclusão  

Plano de Pormenor do Centro Histórico de Serpa 

2.  Requalificar espaços 

urbanos 

Zona da Creche – Serpa - arranjos exteriores  

Zona Poente – Encosta (do Moinho de Vento até à Rotunda 

dos Silos) – Serpa  (1ª fase) 

Bairro de S. Francisco – Serpa (2) 

Largo 5 de Outubro – Brinches  

Largo do Bairro 1º de Maio – Vila Nova de S. Bento  

Largo da Bica – VV Ficalho  

Largo do Ribeirinho – Pias  

Parque da Cidade – Serpa – aquisição de terrenos e 

conclusão do projeto 

3. Requalificar Ruas Rua das Amendoeiras – Serpa (2)  

Rua Manuel Dias Nunes – Serpa – conclusão do projeto (2) 

Rua de S. Brás – Serpa  

Ruas adjacentes à Rua Jogo dos Paus (Rua 1º de 

Dezembro e Rua Pedro Alvares Cabral) - Pias  

Rua das Piçarrinhas  – Santa Iria - conclusão  

Rua Larga – Vales Mortos   

Rua da Liberdade – A-do-Pinto 

Rua do Outeiro/Bica – Vila Verde de Ficalho - conclusão 

3.  Qualificar espaços em 

parceria com as freguesias 

 

Sociedade 1º de Junho – Brinches (2)  

Antiga Escola da Rua do Jogo dos Paus – Pias (2)  

Centro Cultural – Vale de Vargo – elaboração do projeto 

para o 1º piso (2)  

Ex Cooperativa de Consumo junto ao Cineteatro – Vila 

Nova de S. Bento (2)  

Antiga Casa do Povo – Vila Verde de Ficalho (2)  

Salão Polivalente – Vila Verde de Ficalho  

Ex Cooperativa de Consumo – A do Pinto – estudo prévio  

Serpa – conclusão do projeto e instalação de ossários 
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4. Intervenções em 

cemitérios 

 

Pias – acesso (fase 2)  

Vila Nova de S. Bento – acesso  

E1. A2 – Ambiente e Serviços Urbanos 

1. Ações no âmbito da 

sustentabilidade ambiental e 

eficiência energética 

Parque Florestal Urbano (em parceria com o Instituto de 

Conservação da Natureza)  

Estações de biodiversidade – criação  

Dia do Ambiente  

Jornadas da Biodiversidade 

Alteração do sistema de abastecimento de rega para 

utilização de águas subterrâneas no Campo de 

futebol/Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento  ( 

Serpa Terra Forte no Ambiente – Adaptação às 

alterações Climáticas) (1) 

Sistemas de Iluminação Publica – Reformular e otimizar 

com substituição das luminárias por sistema LED no 

concelho (no âmbito do contrato com a EDP) – dar 

continuidade ao processo  

Eficiência Energética em equipamentos: 

- Biblioteca Abade Correia da Serra 

- Musibéria 

2. Melhorar e otimizar as redes de 

saneamento básico e 

abastecimento de água 

 

 

 

Rede de saneamento no concelho: 

- ETAR de Santa Iria – requalificação 

- Estação elevatória do “Fandanguinho”– Pias – 

execução 

Rede de abastecimento de água no concelho – 

continuar o processo de requalificação, nomeadamente 

na substituição da conduta e dos ramais nas ruas a 

intervencionar e no seccionamento das redes. 

Medidas de eficiência e redução de consumo de água, 

com instalação de redutores de caudal nos 

equipamentos municipais e de sistemas de rega gota a 

gota 

Projetos de reabilitação da rede e estudo das ZMC 

(Zonas de Medição e Controlo) para as localidades de 

Serpa, Vale de Vargo, A do Pinto - conclusão 

ZMC em Brinches e Vila Verde de Ficalho - execução 



 

                                                       Ata n.º 6 – 17/12 

 
 
2020 

 

 20 

Rede de pluviais no concelho – continuar o processo de 

requalificação, nomeadamente em Vila Nova de S. 

Bento e Vales Mortos 

3. Reforçar os sistemas de 

limpeza urbana e de recolha e 

gestão de resíduos 

Sistema Payt (recolha de RSU porta-a-porta) no Centro 

Histórico – continuação (1)   

Aquisição de um veículo elétrico para ações de 

fiscalização e sensibilização (1) 

Aquisição de um veículo elétrico para limpeza urbana no 

Centro Histórico de Serpa (2) 

Dar continuidade ao processo de substituição de 

contentores e ecopontos  

Reforço da recolha de monos e recicláveis nas 

freguesias  

Realizar ações de sensibilização junto da população, da 

comunidade educativa e das empresas sobre reciclagem 

e acondicionamento e deposição de resíduos – 

continuação 

4. Apoiar e promover ações no 

âmbito da proteção de animais 

domésticos e de companhia 

Ações no âmbito do protocolo com a Resialentejo: 

vacinação, esterilização e adoção  

Estabelecer outras parcerias e apoiar entidades e 

associações no âmbito da proteção de animais 

Continuar o Programa de esterilização e criação de 

melhores condições de abrigo para colónias de animais 

errantes 

 

E1.A3 – Mobilidade 

1. Melhoria da Rede Viária – 

Requalificação de Estradas e 

Caminhos Municipais 

EM 517 – Serpa-Belmeque- Pias 

CM 1048 (EN 265 Estação Serpa/Brinches – EN 260 apeadeiro) - 

conclusão 

CM 1014 (Pias – Pipa) - conclusão 

CM 1069 (Serpa – Rio Guadiana)  

2. Promover ações no âmbito da 

mobilidade sustentável 

Plano Municipal de Mobilidade – executar ações para promover os 

modos suaves (a pé e bicicleta), melhorar as condições de 

acessibilidade aos edifícios e espaços públicos e o trânsito no 

concelho 

Alargar e melhorar a rede municipal de ciclovias  
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Ações no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu 

sem carros, entre outras 

 

E1.A4 – Proteção Civil e Segurança 

1. Ações de prevenção e 

segurança no âmbito do Plano 

Municipal de Emergência de 

Proteção Civil e do Plano 

Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios 

Dar continuidade às ações de sensibilização junto da população e 

comunidade educativa – continuação 

Dar continuidade à elaboração de medidas de autoproteção para 

equipamentos e eventos municipais (planeamento e gestão de 

emergência) 

Plano Especial de Emergência para o Centro Histórico de Serpa – 

conclusão 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios: 

- Atualização do Plano (novo quinquénio) 

- Dar continuidade às ações previstas: manutenção da rede viária 

florestal, monitorização de pontos de água, execução de faixas 

de gestão de combustíveis, aquisição de equipamento mecânico 

para apoio às ações de manutenção das faixas de gestão de 

combustível no concelho, entre outras ações. 

2. Parcerias com as diferentes 

entidades 

Continuar a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa, de acordo com o Protocolo existente, bem 

como outras entidades envolvidas na proteção civil 

3.  Ações de prevenção e 

segurança no âmbito da COVID 

19  

- Elaboração de procedimentos de trabalho; 

- Elaboração de Planos de Contingência para equipamentos e 

eventos; 

- Apoio às Juntas e Uniões de Freguesia sobre as sucessivas 

introduções legislativas; 

- Análise e enquadramento de eventos, face à legislação sobre a 

matéria e as orientações da DGS; 

- Apoio a entidades externas e vários serviços da autarquia sobre 

as alterações a introduzir para a prevenção da disseminação da 

doença; 

- Verificação de necessidades e elaboração de propostas de 

aquisição; 

- Formação de pessoal. 

- Articulação e acompanhamento com as Estruturas Residenciais 

Para Idosos (ERPI) dos concelhos. 

- Continuar a apoiar as IPSS do concelho em medidas de 

prevenção e segurança  
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E1.A5 – Intervenção Social 

1. Consolidar a estratégia 

municipal de intervenção 

social 

Continuar a apoiar o associativismo como forte estrutura de 

desenvolvimento social 

Continuar a desenvolver ações que promovam a igualdade e a 

inclusão 

Programa Oficina Solidária – início do funcionamento 

Projeto “ Mediadores Interculturais” – continuação  

Reforçar os serviços do Gabinete Municipal de Apoio Social – 

consolidar o Plano de Atendimento nas Freguesias 

Criar a Estratégia Local de Habitação para reforçar o Programa de 

Apoio à Reabilitação da Habitação do Concelho de Serpa e criação do 

Programa de Arrendamento Social 

2. Consolidar os programas no 

âmbito do apoio à população 

idosa e de envelhecimento 

ativo 

Reforço das ações da Academia Sénior e do Programa Gente em 

Movimento  em parceria com as juntas de freguesia 

Oficinas Sénior – continuação do programa em parceria com as Juntas 

de freguesia 

Aquisição de viatura para a execução das atividades da Oficinas 

Sénior 

Jornadas Sénior -  dar continuidade, com ações descentralizadas 

Programa Teleassistência Domiciliária – dar continuidade 

3. Promover o trabalho em 

parceria e os apoios às 

instituições 

Dar continuidade ao processo de melhoria e articulação das diferentes 

respostas sociais, fomentando o trabalho em rede, com destaque para 

a Rede Social do Concelho e para a concretização das ações do Plano 

de Desenvolvimento Social 

Continuação da parceria para a execução do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social 

Continuar as ações de parceria para aprofundar a rede de respostas 

institucionais relativamente aos fluxos migratórios, nomeadamente 

através do Programa Serpa Interculturalidades e do Centro de Apoio 

ao Migrante 

Dar continuidade à parceria com a Rede Portuguesa de Municípios 

Saudáveis e ao compromisso de Governação Local para a Saúde 

Continuar as parcerias para o Programa Municipal de Educação para 

a Saúde, fomentando nas crianças e jovens hábitos de vida saudável 
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Continuar a apoiar a atividade das IPSS e outras instituições sociais 

do concelho 

Continuar a apoiar a Associação Flor do Enxoé no processo de 

construção do Lar de Vale de Vargo         

 

E1.A6 – Educação 

1. Requalificar a Rede Municipal 

de Edifícios e Equipamentos 

Escolares 

Centro Escolar de Serpa: parque radical, campo de jogos, parque de 

calistenia e arranjos paisagísticos (2) 

EBI Pias: sombreamento do parque infantil e criação de parque de 

calistenia (2) 

EB Brinches: sombreamento do parque infantil (2) 

EB Vale de Vargo: sombreamento do parque infantil e vedação (2) 

EB Vila Nova de S. Bento: parque de calistenia (2) 

Pré-escolar de Vila Nova de S. Bento: parque infantil com 

sombreamento (2) e reabilitação do edifício  

EB A do Pinto: Parque infantil com sombreamento (2) 

EB Vales Mortos: Parque infantil com sombreamento e minicampo 

desportivo (2) 

Pré-escolar V.V. Ficalho: parque infantil e sombreamento (2) e 

reabilitação do edifício 

EB Ficalho: sombreamento do parque infantil (2)  

Remoção de fibrocimento nos Edifícios Escolares ( 2): 

- Escola Básica de Abade Correia da Serra, Serpa 

- Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S. Bento, Serpa 

Continuação do Plano de Manutenção dos edifícios de pré-escolar e 

1º ciclo 

2.  Promover a melhoria da 

qualidade das aprendizagens e 

dos níveis de sucesso 

educativo, dando continuidade 

aos programas municipais 

Plano Municipal de Apoio ao funcionamento do Pré-escolar e 1º ciclo 

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar (2) - continuação 

Consolidação do Plano de Atividades do Município para a Comunidade 

Escolar 

Continuar com o Programa Municipal de Oferta dos Livros de Fichas 

aos alunos do 1º ciclo  

Continuar a melhorar o Programa de Componente de Apoio à Família 
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Continuar o Programa de Transportes Escolares, reforçando a 

resposta em contexto COVID 

Jornadas Municipais de Educação  

Programa “Oficinas de Verão”  

Programa de visitas de estudo 

Promoção e apoio a iniciativas em parceria com as escolas 

 

E1.A7 – Juventude, movimento associativo e desporto 

1.  Promover e apoiar ações no 

âmbito da juventude 

Plano Municipal Juventude Ativa 

Programa Municipal de Habitação Jovem 

Casa da Juventude – Serpa (antiga Escola do Forte) – reabilitação do 

edifício (2)  

Fórum Jovem- Formação e Emprego (3)  

Programa de OTL em articulação com as Juntas e Uniões de freguesia 

Estágios profissionais e outros programas de apoio à inserção no 

mercado de trabalho, nomeadamente com o PEPAL – Programa de 

Estágios Profissionais na Administração Local  

2. Apoiar o Movimento 

Associativo 

Programa de Apoio Municipal ao Movimento Associativo – 

concretização de ações, incluindo a realização de 3 formações para 

dirigentes associativos, inserção de Associações no Sistema Nacional 

de Informação Desportiva (SNID), entre outros 

Clubes da Saúde – promover a criação de clubes de atividade física, 

da saúde e bem-estar, obedecendo a linhas orientadoras do município 

( nº de sessões semanais-público alvo, monotorização dos 

participantes, divulgação de resultados), possibilidade de candidaturas 

a apoio a projetos como é o caso do Futebol para Todos da Federação 

Portuguesa de Futebol. 

3. Requalificar e valorizar a rede 

de equipamentos desportivos e 

de lazer 

Parque Desportivo de Serpa – Requalificação dos balneários e 

requalificação do court de ténis, entre outras intervenções de 

melhoria (4)    

Piscina Descoberta de Serpa – requalificação  

Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento – substituição da 

iluminação do Campo de Futebol por tecnologia LED (4)   

Parque Desportivo de Pias –aquisição de módulos (balneários) para 

o campo pelado   

Campo de Jogos de S. Iria – conclusão dos arranjos exteriores junto 

aos balneários   
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4. Promover e apoiar atividades 

desportivas  

Oferta Desportiva Municipal:  

- Jogos Municipais  

- Programa Gente em Movimento   – inovar a oferta de atividades, 

nomeadamente com aulas de natação sénior 

- Rota das Azenhas ( 2 ações em junho e agosto) 

- Programa de promoção de caminhadas no concelho- aumentar a 

oferta disponibilizada: Vamos conhecer o concelho a Pé  e 

caminhadas noturnas no verão  

- Verão Ativo - alargar o projeto a todo o concelho: aulas de 

hidroginástica; treino funcional; HIIT, Aeróbica; Ginástica 

Localizada; Zumba; Jogos Coletivos (crianças e adultos) 

- Promover o uso da bicicleta, com atividades estruturadas:  

- Organizar encontros de “ Pasteleiras” – Rotas 

Gastronómicas, Rotas Históricas; Rotas da Natureza 

etc. 

- Criação de evento velocipédico (Granfondo) filiado na 

Federação portuguesa de Ciclismo na vertente de “ 

Ciclismo Para Todos “, com a colaboração das 

secções de BTT do Concelho. 

- Promover um Trail Ibérico.: Vila Verde de Ficalho/Espanha  

- Promover encontro/passeio de Paddel Stand Up, utilizando as 

barragens do concelho   

- Elaborar plano para aumentar a prática da Atividade Física em 

todos os grupos etários, com igualdade de oportunidades de 

género, integrando a criação de Conselho Consultivo para a 

Promoção da Atividade Física, Saúde e Qualidade e Vida  e 

Programa de promoção de atividade física para todos(Ex: 

“Fitness Kids” e SUB 65 para população adulta) 

- Continuar a fazer parte da Rede de Municípios Amigos do 

Desporto 

- Promoção de ações no âmbito da integridade e ética desportiva 

(ações de formação, promoção do olimpismo, utilização de 

provas desportivas para a promoção de valores relacionados 

com racismo, género, violência doméstica, abuso sexual) 

- Domingos Desportivos 

- Promover o Desporto Feminino em articulação com os clubes e 

associações desportivas, com apoio específico para a criação de 

equipas femininas de âmbito concelhio (Futebol, Voleibol, 

Basquete e Andebol) 

- Estabelecer parcerias com municípios vizinhos no âmbito do 

Desporto e Atividade Física 

- Ações de promoção da sustentabilidade ecológica nos 

equipamentos e eventos desportivos: colocar ecopontos junto 
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das instalações, nas iniciativas municipais, nos trails e passeios 

BTT, estimular o uso do copo reutilizável)  

- Ecopista Inter concelhia 

- Captar para o concelho eventos regionais e nacionais de 

desporto   

Apoio a eventos e atividades desportivas: 

- trail da Ribeira de Limas - candidatar  ao circuito nacional (apoio 

à Associação Santa Iria Bike Team) 

- Regata ODIANA 

- Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa 

- Ultramaratona BTT ( ver) 

- Escalada S. Gens  

- Rota do Queijo 

- UP Again Sénior (IP Beja/Município Serpa) 

- Torneio de Futsal para alunos do 1º ciclo 

(CMS/Escolas/Associação Futebol de Beja) 

- Dias do atletismo 

- Torneio de freguesias em Atletismo  

- Dia Mundial da Atividade Física da saúde e da Luta Contra o 

Cancro 

- Dia Mundial do Coração 

- Corrida Sempre Mulher (Lisboa) 

 

 

EIXO 2. UM CONCELHO DE FORTE IDENTIDADE, DINÂMICO E ATRATIVO 

E2.A1 – Cultura e Património  

1. Casa do Cante:  

Dar continuidade ao Plano de 

Salvaguarda do Cante 

Alentejano 

Continuar as ações de apoio aos grupos corais  

Apresentação do documentário “ No cabelo um lenço branco”,  

resultado do Protocolo com a Música Portuguesa A Gostar Dela 

Própria, sobre o Cante no Concelho de Serpa, nomeadamente Cante 

aos Reis, Santas Cruzes, ciclo da Páscoa, Aleluias, Jordões, 1º de 

Dezembro e ciclo de Natal 

Apresentação do documentário “Serpa-Paris” de David Mira 

Rota do Cante  – consolidação, nomeadamente na melhoria dos 

espaços dos grupos corais  

Museu do Cante – Centro Interpretativo do Cante Alentejano – 

conclusão (1) 
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Cante nas Escolas – continuar o programa enquanto estratégia 

fundamental para a salvaguarda do Património Cultural Imaterial 

Cant´Fest  

2. Consolidar e valorizar a 

rede museológica do concelho 

Rede Municipal de Arte Contemporânea   

Museu Municipal de Etnografia – Serpa – conclusão da requalificação 

(1) 

Casão do Cante – Vila Nova de S. Bento (2)  

Casa das Artes – Ficalho (2) 

Casa da Memória – Pias  (2) 

Casa da Resistência – Vale de Vargo (2) 

Casa do Rio – Brinches – (2) 

Lagar de Azeite –Vila Nova de S. Bento (2) 

Taberna dos Camponeses – Pias (2) 

3. Regeneração urbana do Núcleo 

Histórico da cidade de Serpa 

 

Largo do Salvador – Serpa (2)– conclusão do projeto 

Rua dos Fidalgos – Serpa (2)  

Rua das Portas de Beja – Serpa (2)  

Projeto Serpa Terra Forte no Ambiente- adaptação às alterações 

Climáticas (1):  

- Criação de estruturas de sombreamento sazonal e de planos de 

água e fontes na Praça da Republica 

- Nebulização nos corredores de ventilação: Rua dos Cavalos, rua 

do Calvário, Rua dos Fidalgos, Rua das Portas de Beja e Praça 

da Republica 

4. Qualificar Equipamentos  Cineteatro Municipal – Serpa  (2) 

5. Concluir e consolidar projetos 

e ações no âmbito do 

património natural, geológico e 

arqueológico 

Passadiços do Pulo do Lobo – dinamização de atividades de 

promoção do património natural do Pulo do Lobo dirigidas ao publico 

escolar e dirigidas à comunidade , visitantes, comunicação social e 

operadores turísticos (1) 

Geoparque do Vale do Guadiana (1) – em parceria com os 

municípios de Mértola, Moura e Barrancos 

Sítio Arqueológico Cidade das Rosas – conclusão do processo de 

renovação do protocolo com os proprietários do terreno no âmbito da 

valorização  
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6. Promover e apoiar iniciativas 

culturais   

Continuar a promover a realização de iniciativas anuais: 

- Comemorações do Dia Internacional da Mulher 

- Dia Mundial do Artesão 

- Assinalar a reabertura do Museu Municipal de Arqueologia 

- Arqueologia nas freguesias 

- Jornadas Europeias da Arqueologia 

- Cortejo Histórico e Etnográfico 

- Mercadinhos de Páscoa e Natal  

- Comemorações do 25 de Abril 

- FLIS – Festa do livro de Serpa  

- Dia Internacional dos Museus 

- Festival Musibéria - Encontro de Culturas 

- Noites de Rua Cheia 

- Feira Histórica 

- Festival Território Hospitalário 

- Jornadas Europeias do património 

- Dia Nacional dos Castelos 

- Programação de Natal 

Prémio Internacional do Álbum Ilustrado 2021/2022 

Concurso de Fotografia Património (I) material de Serpa – continuação 

Biblioteca Abade Correia de Serra – dinamização 

Apoio a iniciativas e eventos: 

- Noites na Nora – Festival Cultural 

- Rede de Museus do Distrito de Beja 

- Rede de Bibliotecas do Distrito de Beja 

- Cenas de Novembro 

- Outras ações 

7. MUSIBÉRIA - Criação e 

produção cultural e artística    

Educação Artística: Laboratórios de Dança e Música – continuação 

Criação Artística: Programa Residências Artísticas Musibéria (RAM) – 

continuação 

Programação de Espetáculos de Dança e Música – continuação  

Integração de ações do Musibéria no Plano de Atividades do 

Município para a Comunidade Escolar e para as Oficinas Sénior 

 

E2.A2 – Turismo  

1. Valorizar a rede de 

equipamentos e 

infraestruturas de apoio  

Parque de Autocaravanismo  de Serpa (1) 

- Programa de percursos pedestres – conclusão do circuito Vila 

Nova de  S. Bento- A do Pinto e criação de novos percursos, 

nomeadamente Via Pedonal Santa iria – Pulo do Lobo – Serpa 

Ecoparque do Guadiana - conclusão do projeto 
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2. Promoção do Destino Serpa  Campanhas Promocionais: 

- Vídeos para diferentes públicos 

- Campanhas digitais (redes sociais, jornais digitais, Google ads, 

influenciadores  

- Promover o visitserpa.pt , a app Serpatour e os slogans Serpa 

terra Forte e “Desperta os teus sentidos” 

- Valorizar os recursos patrimoniais, promover visitas com base 

em “o que fazer” , com guias específicos para visitas 

direcionadas: escapadinhas de 2, 3 4 ou 5 dias, pontos notáveis,  

eventos (Cant Fest, Feira do queijo, outros eventos). 

Semana Gastronómica do Queijo  

Participação com stand institucional em eventos ( dependendo da 

situação COVID 19) 

 

E2. A3 – Setor produtivo, dinamização empresarial e apoio ao investimento 

1. Consolidar e expandir a rede 

de equipamentos e os serviços 

de apoio à atividade económica 

e empresarial  

 

Zona Industrial Agroalimentar de Serpa (1) 

Parque de Feiras e Exposições de Serpa – Pavilhão Multiusos (2)  

Zona de Atividades Económica de Pias – expansão – aquisição de 

terrenos 

Parque Multiusos de Pias – continuação da obra 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento – 

expansão – continuação da obra 

Parque de Feiras Exposições de Vila Nova de S. Bento – início da 

obra 

Serpa – Mercados em Rede – plano de requalificação e dinamização 

dos mercados do concelho (2): 

- Mercado de Serpa 

- Mercado de Brinches 

- Mercado de Pias 

- Mercado de Vila Nova de. S. Bento 

- Mercado de Vila Verde de Ficalho 

- Mercado de Vale de Vargo 

Consolidar e aprofundar o trabalho do CADES -Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Economico  

Reforçar a informação, sensibilização e formação empresarial ( 

protocolo com CPPME e outras ações) 
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Elaborar  o “Diagnostico Empresarial do Concelho de Serpa” 

2. Valorizar e promover os 

recursos endógenos, as 

produções locais e o comércio 

local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira do Queijo do Alentejo 

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço  

Apoiar as feiras temáticas realizadas no concelho: 

- Feira do Azeite em Vale de Vargo  

- Feira do Enchido e do Presunto em Vila Nova de S. Bento  

- Festa do Rio em Brinches 

- Festival de Artes e Ofícios da Raia em Vila Verde de Ficalho  

- Mostra de Doçaria de A do Pinto 

- Mostra de Pias –Vinho, Gastronomia, e Cultura,  

Promover e apoiar ações de promoção e dinamização do comércio 

local:  

- Campanhas de compras no comercio local ( 3 ações: pascoa, 

Verão e Natal 

- Mercadinhos de produtores e artesanato 

- Apoio e incentivo às criação e melhoria de espaços para  

esplanadas 

3. Investigação, inovação, 

parcerias  

 

 

 

Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Serpa - Iniciar (1) 

Curso Técnico Superior Profissional de Inovação e Tecnologia 

Alimentar ( ano letivo 2020/2021) – parceria com o Instituto 

Politécnico de Beja 

Bio Região da Margem Esquerda do Guadiana - continuar o trabalho 

no âmbito da parceria e desenvolver as ações previstas 

Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em 

Modo de Produção Biológico – apoiar o funcionamento e a execução 

do plano de ação 

Centros de Competências dos Recursos Silvestres, da Lã, das 

Plantas Aromáticas e Medicinais – dar continuidade às parcerias 

 

E3. UM MUNICÍPIO AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO 

E3.A1 – Uma gestão eficiente e de proximidade - Aprofundar a relação com o munícipe, promovendo 

uma capacidade de resposta cada vez melhor 

Modernização e simplificação administrativa – consolidação das ações em curso 

Serpa wireless  –  rede sem fios no concelho: consolidação do projeto 

Reforçar a informação e comunicação institucional 
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Manter e consolidar o processo de gestão descentralizada e de democracia participativa, com reuniões de 

câmara e sessões de Assembleia Municipais nas freguesias, reuniões e encontros com a população e 

atendimento regular aos munícipes em Santa Iria, Vales Mortos, Vale do Poço e A-do-Pinto 

Assegurar o funcionamento do Gabinete Municipal de Apoio às Freguesias, fomentando a organização de 

grupos de trabalho que possam contribuir para a reflexão acerca das áreas de interesse estratégico para o 

concelho 

Dinamizar o funcionamento dos Conselhos Municipais: criação da Comissão Municipal de Toponímia, do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, da Comissão Municipal de Trânsito, do Conselho 

Municipal do Ambiente e Conselho Municipal da Juventude; dinamizar o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo.  

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Trabalhador: 

- Dar continuidade ao programa de formação interna, nomeadamente nas áreas da Segurança e Saúde 

no Trabalho e dos 1.ºs Socorros para funcionários do município, em colaboração com o Serviço de 

Saúde Ocupacional e as Divisões de Mobilidade e Obras Municipais e de  Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

- Dar continuidade aos Workshops de Ginástica Laboral, em colaboração com o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude 

- Desenvolver a proposta de concretização de projeto na área do reconhecimento de competências 

(RVCC) para os funcionários da Autarquia 

 

 

E3.A2 – Em defesa da população  

Exigir uma descentralização de competências para as autarquias locais com clara e transparente definição de 

responsabilidades entre os vários níveis de administração e tendo em consideração a capacidade financeira 

e dos meios humanos e organizacionais dos municípios 

Exigir a reposição das sete freguesias do concelho, extintas no quadro da Reorganização Administrativa do 

Território 

Continuar a lutar por investimentos públicos e obras estruturantes que contribuam para a economia regional 

e a criação de emprego 

Exigir políticas que defendam as regiões do interior e as suas populações e que promovam a fixação de 

pessoas, de serviços e de investimento 

Lutar pelo avanço do processo de regionalização, com a criação das regiões administrativas, nível de poder 

local eleito democraticamente, dotados de competências e poderes próprios e promotores de efetivo 

desenvolvimento e coesão territorial 

Lutar contra o encerramento e redução de serviços públicos essenciais às populações, nomeadamente na 

área da saúde e dos serviços de segurança, contra a privatização da água, dos resíduos e do saneamento 

Exigir a reposição do Hospital de S. Paulo no Serviço Nacional de Saúde e acompanhar o funcionamento 

dos serviços de saúde no concelho 
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Exigir ao Ministério da Educação a requalificação da Escola Secundária de Serpa e da Escola Básica de Vila 

Nova de S. Bento, mantendo a disponibilidade de encontrar as melhores soluções, no quadro das mútuas 

responsabilidades e competências legalmente definidas. 

Exigir a construção do IP8 e vias de comunicação fundamentais para a região, nomeadamente a 

requalificação da EN 265, no troço Serpa-Mértola  e a resolução dos cruzamentos de Vila Nova- Cruzeiro e 

Serpa-Vale de Vargo 

Continuar a reivindicar melhores serviços de transportes públicos no concelho e região  

Continuar a defender e a exigir uma eficaz estratégia agrícola, com um novo modelo para a agricultura e o 

mundo rural, baseada no modelo agro ecológico e no correto ordenamento do território, que valorize o Estatuto 

da Agricultura Familiar, privilegiando os pequenos agricultores, a diversidade de culturas e o equilíbrio dos 

vários modos de produção 

Continuar a defender e a exigir a fiscalização, o cumprimento das regras e monitorização da qualidade 

ambiental nas áreas de culturas intensivas, exigindo igualmente a divulgação dos resultados dos estudos até 

agora existentes em matéria de qualidade do ar e saúde pública 

 

 Notas: 

(1) Candidatura aprovada 

(2) Candidatura submetida 

(3) Candidatura a efetuar  

(4) Nova Candidatura  

 

 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começa por fazer uma apresentação genérica do documento, referindo que o 

valor é muito aproximado do valor de 2020, existindo uma pequena variação, sendo o orçamento 

total de 25.753.800 €. O Plano de atividades foi elaborado numa perspetiva otimista e dá conta da 

situação daquilo que são os investimentos, na receita de capital temos um valor de 8.668.500€, 

sendo que as transferências do FEF são de 1.226.000 € e do Quadro Comunitário de Apoio cerca 

de 5.000.000€, isto revela que, em primeiro lugar, existem possibilidades de financiamento no 

quadro comunitário e em segundo lugar, existe a capacidade do município de captar investimento. 

 

Há uma rubrica, que costuma colocar algumas questões, na receita de capital, denominada 

OUTRAS, em que normalmente são incluídas coisas que não se encaixam nas outras rubricas, 

que não estão definidas, sendo que, em tempos passados e não muito distantes, tinha um valor 

significativo, agora tem um valor de cerca de 1.800.000€, e aqui cabem os empréstimos que estão 

iniciados e cujos processos não estão concluídos e outras candidaturas feitas e que não estão 

aprovadas.  

 

Em relação ao Mapa de Pessoal, em termos comparativos com 2020, há poucas variações, com 

um ligeiro aumento dos lugares ocupados por tempo indeterminados e os ocupados a termo certo. 
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A base de recrutamento tem pequenas variações, que tem a ver com o reforço dos operacionais 

na limpeza e também nos espaços verdes e por isso temos essa variação.   

 

Em relação ao Plano de Atividades, diz que continua a ser ambicioso, é quase 100% do que estava 

no programa eleitoral, com o intuito de cumprir, senão na íntegra, pelo menos, grande parte do 

que foi o compromisso eleitoral da CDU.  

Prevê-se que durante o próximo ano, nas freguesias fora de Serpa, se iniciem cerca de 30 

intervenções e pelo menos, metade estejam concluídas. 

No que respeita à consolidação e valorização da rede museológica do concelho, refere a Taberna 

dos Camponeses em Pias e o Lagar de Azeite em Vila Nova de S.Bento. 

Outra área onde se pretende intervir é nos mercados municipais das freguesias, prevendo-se a 

requalificação dos mercados de Brinches, Pias, Vila Nova de S.Bento, Vila Verde de Ficalho e 

Vale de Vargo. 

Outro grande conjunto de intervenções será na requalificação da rede municipal de edifícios e 

equipamentos escolares, com cerca de 18 intervenções, sendo as mais pequenas, o 

sombreamento dos parques infantis e noutras será também a construção do parque infantil, com 

respetivo sombreamento, como são o caso do pré-escolar de Vila Nova de S.Bento, Escola Básica 

de A-do-Pinto, Escola Básica de Vales Mortos (e neste caso, também com mini campo desportivo) 

e pré-escolar de Vila Verde de Ficalho.  

 

Na área da requalificação das ruas, refere a conclusão da Rua do Outeiro/Bica, em Vila Verde de 

Ficalho e a Rua das Piçarrinhas em Santa Iria. Será ainda intervencionada a Rua das Amendoeiras 

e Rua de S.Brás, em Serpa, Rua da Liberdade em A-do-Pinto, Rua Larga em Vales Mortos e ruas 

adjacentes à Rua Jogo dos Paus (Rua 1.º de Dezembro e Rua Pedro Alvares Cabral), em Pias.  

Fez ainda referência a outras intervenções de requalificação de espaços urbanos, num total de 

cerca de trinta intervenções, a iniciar todas em 2021 e cerca de metade para concluir. 

Aproximadamente 75% são financiadas através do Pacto da CIM, cujas candidaturas foram 

abertas neste verão, e ainda não temos a aprovação definitiva, mas a verba está reservada.  

No âmbito das obras dos mercados, diz que as candidaturas foram efetuadas há dois anos, na 

área do turismo e ainda não temos a decisão final, mas cremos que irão ser aprovadas.  

Em Serpa, pretende-se fazer a abertura do Museu Etnográfico e Mercado Municipal e haverá mais 

intervenções que queremos começar, como o parque de autocaravismo .-------------------------------- 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares que começou por dizer que, das 

propostas apresentadas, em nenhuma se vislumbra a possibilidade de atração de investimento 

externo e das poucas propostas do PS que no passado tiveram acolhimento, nenhuma consta 

agora do Plano de Atividades, tais como o “Embaixador da Juventude”, o “Banco de Ajudas 

Técnicas” e o Conselho Municipal de Segurança.  

 

Os orçamentos participativos continuam a ficar de fora, há uma serie de obras de 2019 que ainda 

não estão acabadas, como o Mercado, os Passadiços do Pulo do Lobo, e outras que já tinham 
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financiamento aprovado e que continuam sem desenvolvimentos, como é o caso do Centro 

Tecnológico e da zona industrial. 

Termina, dizendo que os eleitos do PS irão abster-se na votação do documento e apresentar uma 

declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio ainda o Sr. Vereador António Mariano que levantou algumas questões relacionadas com 

a criação de parques de calistenia nalgumas escolas e com os balneários no campo de treino do 

Piense. 

Voltou a intervir o Sr. Presidente que respondeu às questões levantadas pelo Sr. Vereador 

Mariano, referindo que, em relação aos parques de calistenia, são obras financiadas e na 

sequência da intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares, disse que, o Centro Tecnológico e a 

Zona Industrial de Serpa são investimentos grandes, em que tem existido demora na aprovação 

dos respetivos empréstimos, não tendo havido ainda decisão por parte do Tribunal de Contas. 

Contudo, se até final do ano não houver prosseguimento dos processos de empréstimo, pretende-

se abrir os respetivos concursos no inicio do próximo ano.  

Em relação à atração de investimento externo, diz que o projeto que mais conseguirá atrair 

investimento será a ampliação da zona industrial, ligada à área agro alimentar, onde poderão vir 

a instalar-se 30 empresas e lembra o apoio logístico e contactos diretos da Câmara para ajudar a 

captar apoios nos investimentos/projetos privados, como seja na área do turismo, a pista de 

karting, a unidade de alojamento local na Estrada de S.Brás, o melhoramento da Residencial 

Beatriz e o novo projeto da Residencial que está em construção, ao lado da piscina descoberta de 

Serpa.  

Tem-se feito muito trabalho para a captação de investimento e ainda sobre a zona industrial, diz 

que teria mais resultados, se houvesse uma estrada em condições que permitisse às empresas 

instalarem a sua sede em Serpa.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que o Centro Tecnológico é um elemento chave para a 

atração de investimento, mas desconhece quais têm sido as diligências junto do Tribunal de 

Contas e Caixa Geral de Depósitos para resolver este assunto e quanto às acessibilidades 

também estão de acordo com o Presidente e em todas as sedes onde têm tido oportunidade, os 

vereadores do PS têm expressado essa necessidade e ainda recentemente, em setembro, quando 

se realizou em Serpa, um Encontro de autarcas do PS, falaram sobre o assunto, com os 

Secretários de Estado que estavam presentes. ----------------------------------------------------------------- 

 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 três abstenções dos eleitos do PS e três votos a favor dos eleitos 

da CDU, submeter à Assembleia Municipal: 
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- A aprovação do 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, 

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; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6.º, 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 2021. 

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

integrante.» 
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 Intervenções  

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara e sobre o plano de atividades, que considera 

ambicioso, diz que foi elaborado sobre uma perspetiva otimista, porque embora estejamos a viver 

momentos complicados, não podemos deixar de projetar o futuro, da forma que consideramos que 

é a melhor e trabalhar para isso, e depois se houver de facto impedimentos, que não nos deixem 

fazer dessa forma, pelo menos, que nos aproximemos dela.  

Do grande conjunto de intervenções, destaca algumas, como sejam aquelas que estão previstas 

para as escolas e, mais uma vez, avançamos com intervenções em todas as escolas do pré-
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escolar e do 1.º ciclo, aquelas que são da competência do município, em Brinches, Pias, Vale de 

Vargo, Vila Nova de S.Bento, Vila Verde de Ficalho, A-do-Pinto e Vales Mortos, desde 

sombreamento de parques infantis, a construção de parques de jogos e de um novo parque infantil 

e melhoria de alguns edifícios.  

No mercados municipais, de Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de 

Ficalho, estão previstas intervenções.  

Noutro setor de intervenções, que tem a ver com a rede museológica, estão previstas sete 

intervenções, sendo uma em Brinches, duas em Pias, uma em Vale de Vargo, duas em Vila Nova 

de S.Bento e uma em Vila Verde de Ficalho. Todos estes espaços, além de serem polivalentes, 

terão alguns apontamentos que lhes irão permitir entrar na ampliação e remodelação da rede 

museológica do concelho. 

No que diz respeito às redes, será dado continuidade ao plano que existe desde o inicio do 

mandato, com o objetivo de intervir em todas as localidades. Nas freguesias também estão 

previstos arranjos urbanísticos em pequenos largos. Em Serpa, também estão previstas 

intervenções, nomeadamente, o inicio do parque de autocaravanismo, que é uma empreitada que 

está orçada em cerca de 200.000€ e que irá avançar no inicio do próximo ano, a abertura do 

procedimento público; empreitada da Casa da Juventude, no antigo edifício do Polo 2 (nas 

traseiras do cine teatro); bem como a intervenção na Rua das Amendoeiras, Rua dos Fidalgos e 

Rua das Portas de Beja. Prevê-se também a intervenção no Centro Escolar, com a construção do 

campo de jogos e zona de desportos radicais.  

Para dar condições para a execução deste grande conjunto de iniciativas, tem que haver um 

orçamento que suporte essas iniciativas e para isso, existe um orçamento que é muito parecido 

ao de 2020, com um ligeiro acréscimo e que ronda os 25.750.000€. Neste orçamento, destaca um 

aspeto que tem a ver com a receita de capital. Nesta receita, existe uma grande percentagem que 

tem origem nos fundos comunitários. Do FEF o município irá receber um 1.200.000€ e o QCA um 

valor superior a 5.000.000€, o que significa que existe um grande trabalho da equipa de 

desenvolvimento estratégico do município, porque são eles que trabalham na execução das 

candidaturas. 

Faz ainda referência ao Mapa de Pessoal, em que existe uma pequena variação em relação ao 

ano passado, com um ligeiro aumento do número de trabalhadores, de operacionais, para tentar 

dar uma melhor resposta nas áreas dos arruamentos, da recolha de lixo, limpeza das ruas. -------- 

 

Seguiu-se o eleito João Batista para referir que, no dia 14 de outubro de 2020 foi colocado no site 

do município de Serpa, que se iria dar inicio ao levantamento de trabalhos relativos à Torre da 

Atalaia, no entanto, no plano de atividades não vê a inclusão desse trabalho, pelo que, solicita o 

ponto de situação desta obra. 

Questiona novamente sobre a data prevista para a abertura do mercado municipal. ----------------- 

 

O eleito Carlos Carvalho diz que a bancada da CDU, com particular satisfação, quer da leitura dos 

elementos que estão submetidos à Assembleia, quer da intervenção do Presidente da Câmara, 

deixa uma nota de agrado por verificar, que apesar do continuado incumprimento da Lei das 
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Finanças Locais, por parte do Poder Central, a nossa Câmara continua a conseguir alocar os 

meios financeiros necessários para fazer obra. Certamente, muito mais faríamos, se o Poder 

Central cumprisse as suas obrigações, nomeadamente, a já referida Lei das Finanças Locais. No 

entanto, e porque calculamos que eventualmente quem tente atribuir essa intenção de fazer obra 

ao facto de se realizarem no próximo ano eleições autárquicas, gostaríamos de solicitar ao Sr. 

Presidente da Câmara, se tal for possível, que nos elucide o porquê da previsão da realização de 

tantas intervenções no nosso concelho nesse ano. ------------------------------------------------------------- 

 

O eleito Noel Farinho começou por dizer que precisa que o Sr. Presidente lhe responda a uma 

questão já colocada e que tem a ver com o facto da bancada do Partido Socialista concluir que, 

para além dos sinais positivos verbalizados pelo Sr. Presidente em relação à escola secundária 

lembra que, tirando a questão da Covid-19, a escola secundária de Serpa é o maior problema do 

concelho de Serpa e pergunta se a leitura que fazem de que existem 1.000 euros inscritos no 

plano de atividades para a requalificação da escola secundária, significam ainda uns avanços mais 

claros do que aquilo que foi percetível na intervenção. -------------------------------------------------------- 

 

O eleito Manuel Baiôa diz que no PPI está definida uma intervenção para a criação de uma Casa 

das Artes em Vila Verde de Ficalho, mas gostaria de saber porque motivo não existe uma 

intervenção na igreja velha e no museu que lá está integrado, ou seja, existe uma intervenção num 

edifício novo para criação de uma rede museológica e não há intervenção num património que já 

existe. Queria perceber qual a lógica desta opção. -------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito José Madeira e disse que, em relação ao plano de atividades existem muitas 

obras previstas para 2021, mas muitas já tiveram inicio nos anos anteriores. No que se refere às 

vias de comunicação e requalificação que são da responsabilidade da Câmara, são indicadas 

várias requalificações de estradas e há uma via junto a Pias, que tem acesso à estação de 

transferência, que há vários anos se mantém em terra batida e esse caminho liga a duas estradas 

nacionais e várias estradas alcatroadas da EDIA. Questiona se esse troço não é também da 

responsabilidade da autarquia. Em relação à requalificação das ruas e dos largos, verifica que o 

Largo do Salvador, está inscrito no plano de atividades, como projeto e assim se mantém há anos 

e a sua requalificação tem ficado sempre por fazer e pergunta se será em 2021 que vai avançar. 

Em relação à Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, pergunta se depois da requalificação 

passam a ser zonas pedonais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder que os trabalhos, em relação à Torre da 

Atalaia passam pela realização de um protocolo com o proprietário que já foi assinado; os trabalhos 

de avaliação do estado de conservação da Torre também já estão a ser feitos e depois iremos 

avançar para a elaboração do caderno de encargos.  

Quanto à data de abertura do mercado, desejamos que seja o mais rápido possível, mas têm-se 

colocado várias dificuldades e aquilo que está previsto é de 17 a 19 de fevereiro. 
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Sobre a Casa das Artes em Ficalho, diz que estamos a requalificar património e ao mesmo tempo, 

dar-lhe conteúdos para que sejam pontos atrativos para os visitantes e pontos de referência para 

os locais. Em Vila Verde de Ficalho, o edifício da antiga Casa do Povo, esteve abandonado pelos 

antigos donos, durante muitos anos e entretanto, a Junta de Freguesia, por sua iniciativa, 

conseguiu  que o edifício ficasse na sua propriedade, dado que era ela que há muitos anos vinha 

conseguindo gerir aquele espaço e com a sua requalificação para Casa das Artes poderá ser 

utilizado na vertente cultural, pelos grupos corais, pelos Chocalheiros, para exposições de pintura 

e outras manifestações culturais que possam vir a acontecer naquele espaço.  

Quanto à questão da requalificação de estradas e caminhos municipais, colocada pelo eleito José 

Madeira, nomeadamente o caminho de acesso à estação de transferência, diz que não tem sido 

alcatroado porque não há condições financeiras para alcatroar todo este tipo de vias e 

privilegiamos as estradas e caminhos municipais. Entretanto, em Pias está previsto para ser 

requalificado um caminho municipal, vulgarmente conhecido como a Estrada da Pipa e será um 

investimento de cerca de 120.000€.  

Sobre o Largo de Salvador, tem havido problemas com a aprovação do respetivo projeto na 

Direção Regional de Cultura, que já foi enviado a esta entidade em outubro de 2019, em conjunto 

com os projetos da Rua dos Fildalgos e da Rua das Portas de Beja e neste momento, já temos 

aprovados estes dois últimos e por essa razão vamos iniciar estas duas intervenções, mas não 

serão ruas exclusivamente pedonais, serão incluídas nas chamadas zonas de coexistência. 

Quanto ao Largo de Salvador já se entregaram alterações ao projeto inicialmente enviado, mas 

ainda assim, continuamos com dificuldades de entendimento com aquela entidade.  

Em relação à pergunta sobre a escola secundária de Serpa e a verba especifica para a obra, diz 

que esta foi a solução encontrada e quando houver alguma solução para o avanço deste processo, 

não se irá perder tempo, uma vez que já temos a rúbrica especifica inscrita no orçamento, fazendo 

apenas a atualização da verba.  

Sobre a questão levantada pelo eleito Carlos Carvalho, sobre o porquê de um tão grande conjunto 

de obras previstas para o próximo ano, diz que tem a ver com a possibilidade que existe de se 

fazerem essas intervenções, que são financiadas na sua grande maioria, a 85% e a sua aprovação 

recente só permitiu que fossem agendadas para 2021, embora algumas delas fossem 

apresentadas as candidaturas em 2018 e 2019, mas a resposta sobre a aprovação saiu 

recentemente, e daí acreditar-se que conseguimos no próximo ano, dar inicio a essas obras e 

concluir algumas delas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o eleito Noel Farinho, que começou por dizer que foi dado um sinal importante 

com a inclusão nos documentos previsionais da requalificação da escola secundária e isto significa 

que, nem sempre aquele velho entendimento que se tem no concelho de Serpa, que Câmara e 

PCP são a mesma coisa, pois o Sr. Presidente da Câmara hoje teve um discurso de abertura ao 

diálogo, que conduziu a uma atitude de reconhecimento de que é possível chegar a um acordo e 

esse reconhecimento vem nos planos provisionais com a inclusão da possibilidade da Câmara ser 

parte da solução, no que diz respeito à escola secundária. Regozija-se com isso e revê-se 

completamente nas palavras do Sr. Presidente nesta noite, sobre esta matéria. Refere ainda a 
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postura do PCP sobre este assunto, nas ruas, inflamando as pessoas, numa lógica panfletária, de 

que não resulta nada para o concelho, não há nenhuma mais valia, nenhum ganho, que não o 

capital de queixa à volta do próprio partido. Essa fase, acredita a bancada do PS, que já tenha 

passado e agora é a fase de se unir esforços, no sentido da escola se fazer e vê-se agora um sinal 

claro, da parte do Presidente e da Câmara de Serpa que por ele, o processo far-se-á, mas a 

questão não deixa de ser também do Governo, que tem aqui agora que dar um sinal e uma 

resposta atempada. 

Diz ainda que, o PS não tem matéria, nestes documentos previsionais para votar contra, pois boa 

parte do que se pretende fazer, está dentro das competências básicas da Câmara: melhorar os 

arruamentos; incrementar a melhoria dos serviços de recolha de lixo; tratar com mais qualidade 

as questões de saneamento básico; remodelar determinadas ruas e requalificar largos, tudo isto 

faz parte das competências da Câmara, por isso, não há condições para votar contra e até se 

identificam com algumas coisas e que são, evidentemente, necessárias. Vem também uma 

previsão de intervenção nos mercados municipais nas freguesias, mas o PS já tinha falado nisto 

consecutivamente, entre 2015 e 217, em 2016 foi-nos dito que não havia capacidade financeira 

para tal, mas agora que já estão previstas, isso é muito positivo. 

Diz que também lhes agrada bastante, esta mudança estratégica do município, em que se 

aproxima do discurso do PS, em virtude de ter zonas de atividades económicas no concelho, 

dotadas, capacitadas e em dimensão para receber investimentos. Também já manifestaram 

publicamente a sua concordância com a obra importante, na área do turismo e valorização do 

território, que são os passadiços do Pulo do Lobo e ao que parece está em bom andamento. 

Apenas os preocupa que há uma obra, também estruturante, que sai claramente das 

competências da Câmara, que foi uma opção da Câmara, que tem a ver com o centro tecnológico 

agroalimentar e o que lhes parece, é que ao contrário dos passadiços, esta obra que é de grande 

importância, desde 2007 não se conhece qualquer desenvolvimento e questiona se há alguma 

previsão efetiva de se fazer a obra, mas parece-lhe que será uma estrutura que irá constar, ano 

após ano, repetidamente como muitas outras, nas GOP.  

Nestas GOP fazia falta, eventualmente, alguns projetos inovadores, que criassem alguma 

dinâmica, quiçá cultural e económica, e que fossem concretizáveis, mas a maior critica que se 

possa fazer a este documento, é que há um processo de desenvolvimento económico no território 

em curso, que não é, na sua ótica, tão valorizada como deveria ser nos documentos previsionais. 

Há uma ausência de catalisadores que aproveitem o impacto dos múltiplos investimentos na 

agricultura, na agroindústria e no turismo e o concelho poderia agora dar um passo um bocadinho 

maior, no sentido de fixar pessoas, de inverter o colapso demográfico a que se tem assistido em 

boa parte do Alentejo e tinha também hipótese a médio prazo, de se afirmar no território, como um 

concelho de charneira, que é um concelho importante pela sua localização, que está no eixo Sines-

Espanha. Na sua ótica, esta afirmação não pode ser feita a dois tempos, centrando na sede do 

concelho todo o investimento e deixando as freguesias de fora. Tem que ser feito com uma lógica 

de coesão territorial municipal, com investimentos nas freguesias e para isso, é muito importante, 

que se deixe aquele velho fantasma, de que é impossível e que se avance com a criação de 

pequenas zonas de atividades económicas em todas as freguesias do concelho. Para além disto, 
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consideram que valeria a pena, considerando a nova realidade do mercado de trabalho e a 

provável atração de casais jovens do nosso concelho, considerando o número significativo de 

pessoas migrantes que aqui passam temporadas e alguns já cá estão sedeados, faria sentido que 

houvesse uma estratégia de promoção da habitação municipal, que superasse os programas 

municipais habitação que a Câmara tem e que são curtos e não respondem a estas novas 

exigências.  

Por último, deixa uma recomendação, em nome da bancada do PS, no sentido de, quando a CDU, 

nos documentos previsionais usa o chavão de que considera recursos terra e património, queria 

ver esse chavão associado àquilo que é mais importante, que são os recursos humanos e que, 

noutra altura, para além da terra e do património, os recursos fossem: pessoas, terra e património. 

 

Seguiu-se o eleito José Madeira que disse que existe um conjunto de investimentos desafiantes 

para 2021 e alguns plurianuais e na sua maioria concorda com eles, e se mais não existem é 

porque outras infraestruturas da competência do Governo não são feitas e que eram importantes. 

No seu conjunto, é um documento importante para o desenvolvimento do concelho, que prevê a 

instalação de mais empresas, que no caso de Pias, está prevista a aquisição de mais terrenos 

para a ampliação da zona de atividades económicas. No entanto, agradecia que fossem enviados 

os elementos respeitantes às zonas de atividades económicas e zona industrial de Serpa, que já 

pediu na sessão de 30 de setembro do corrente ano.  

Agradece à Câmara, na sequência do pedido que fez há cerca de um ano, a instalação da 

luminária entre a Biblioteca e a Caixa de Credito Agrícola de Serpa, que era uma zona muito 

escura, mas que já está resolvido o assunto. 

Em relação ao Orçamento, está prevista para 2021 uma pequena redução em relação ao ano de 

2020 e se conseguir levar a bom termo esse conjunto de investimentos, será de facto importante 

para o desenvolvimento de todo o concelho. --------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito Duarte Lobo começou a sua intervenção dizendo que os eleitos da CDU consideram 

ofensivas as declarações do eleito Noel Farinho em relação à escola secundária, porque, sempre 

ouviu da Câmara Municipal um discurso de apoio, de ajuda a resolver esta questão, de fazer parte 

da solução, desde proporcionar a candidatura e outras hipóteses que ajudem a fazer parte da 

solução, por isso, não percebe que este tipo de declarações por parte do eleito Noel. Claro que há 

uma posição politica inerente a esta situação, a escola pública é um pilar e significa a coesão do 

território, tem que proporcionar as mesmas condições e funcionar de igual forma em todo o País 

e não pode estar dependente da capacidade financeira duma autarquia.  

Relativamente à fixação de empresas, e fácil falar, mas temos que nos lembrar que temos um IP8 

que nunca irá de Sines a Ficalho, que não temos um aeroporto a funcionar, que temos cada vez 

menos serviços públicos e os serviços de proximidade são cada vez mais necessários.  

Termina, dizendo que as GOP são um documento ambicioso, centrado naquilo que são as nossas 

necessidades atuais e ajustado ao momento que vivemos. --------------------------------------------------- 
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Interveio o eleito João Batista que começou por solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia que, 

quando chama a atenção dos eleitos sobre o tempo de uso da palavra durante as suas 

intervenções, também deveria ter o mesmo procedimento em relação ao uso da palavra por parte 

do Sr. Presidente da Câmara. Em relação à intervenção do eleito Duarte Lobo, quando refere a 

falta de investimentos nas estradas, nos acessos ao concelho, considera que é uma contradição, 

uma vez que já foi dito que não iriam fazer os acessos ao edifício do bloco operatório, por se tratar 

de um investimento privado, pois assim sendo, deve ter que ser o Governo a fazer o acesso. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia respondeu que, se cortar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, 

corre o risco que digam que não deixou que os eleitos fossem esclarecidos, mas anota o reparo 

feito.  

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho para uso da palavra em defesa da honra. Refuta qualquer 

acusação de promoção da ofensa. O eleito Duarte Lobo, que preza, estima e admira, disse que 

teria sido ofensivo, mas isso está completamente destituído de sentido. Não pretendeu ofender 

ninguém, o que fere a bancada da CDU é o facto de ter falado no PCP e distinguir o PCP da 

Câmara. Quando se fala no IP8, enquanto militante do PS, considera que o Governo deve colocar 

em plano e executar o IP8 e diz isso na Assembleia Municipal e em qualquer fórum público, porque 

o PS é um partido plural que lhe permite dizer isso e se não permitisse não seria militante deste 

partido. Para que haja desenvolvimento, tem que haver o investimento nas vias de comunicação 

e o Governo, do PS ou de qualquer outro partido, tem de as fazer, tem de existir essa discriminação 

positiva em relação ao interior do País ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Presidente da Câmara e em relação ao que foi dito pelo eleito João 

Batista, diz que, se por vezes fala um pouco mais, conforme foi referido, é porque tem o cuidado 

de apontar todas as questões que lhe são dirigidas e dar resposta a tudo.  Não percebe qual é o 

contrassenso de se pedir que o Governo construa o IP8 e de não ter disponibilidade para apoiar 

os arranjos exteriores do acesso ao bloco operatório, que pertence a uma entidade privada. 

Contrassenso seria exigir ao Governo que fizesse o IP8 e depois no nosso plano de atividades, 

não constar intervenções nas nossas estradas.  

Em relação à intervenção do eleito Noel sobre a escola secundária, está totalmente em desacordo 

com aquilo que foi dito e acha que não está correto ao dizer que esta noite foi dado um sinal. O 

sinal já foi dado há muitos anos e o primeiro momento em que o município deu o sinal, foi quando 

o PS cozinhou esta Portaria dentro do Conselho de Ministros, de empurrar responsabilidades para 

os outros e obriga-los a pagar metade da comparticipação nacional, aquilo que é da 

responsabilidade do Governo. A Câmara desde o inicio que está do lado da solução, desde a 

primeira vez que foi questionada sobre o assunto, por isso, no seu entender, é totalmente 

desajustada a intervenção, quando se diz que esta noite, foi o primeiro sinal e o facto de estarmos 

do lado da solução, em nada contraria o PCP, aliás, o PCP não gere câmaras, faz parte da CDU 

e propõe listas a eleições e depois as pessoas são eleitas e são essas pessoas que fazem a 
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gestão das autarquias, mas se estamos numa coligação, é normal que se faça aquilo que o partido 

defende, senão não fazia sentido pertencer a determinado partido. --------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o eleito João Batista para falar sobre a plataforma que a autarquia disponibilizou, 

com uma App em que podemos andar pelas ruas do concelho e que vai disponibilizando algumas 

informações de caráter turístico, no entanto, é um projeto que poderia evoluir muito mais e também 

seria interessante desenvolver uma plataforma logística em Vila Verde de Ficalho, uma vez que é 

uma zona de raia e é por isso que referem a falta de estratégias. ------------------------------------------ 

 

O eleito Noel Farinho disse ainda que, a cultura não é um assunto arrumado no concelho de Serpa, 

está longe disso, mas na sua opinião, o Musibéria precisa de uma maior dinamização, precisa ser 

repensada face à nova realidade. Diz ainda que os eleitos do PS há alguns anos atrás eram 

acusados de utópicos quando defendiam a existência de zonas de atividades económicas em 

todas as freguesias, mas o que é facto é que a Câmara tem vindo a investir, e bem, na 

requalificação das zonas industriais, no seu redimensionamento e atualmente há mais 30 

empresas com vontade de investir no nosso concelho e isto é muito importante. 

Ainda em relação à escola secundária, não quis dizer o primeiro sinal, o que pretendeu foi dizer 

que foi um sinal positivo e o importante é que a escola se faça e todos sentimos o problema e 

todos nos iremos unir para o solucionar. --------------------------------------------------------------------------- 

 

A eleita Maria José Borralho manifesta a sua indignação com as declarações do eleito Noel 

Farinho, relativamente à escola e às zonas industriais. Sobre a escola secundária, hoje não foi o 

primeiro sinal, mas a CDU e o PCP têm sido na Assembleia da República, quem mais tem lutado 

para que a escola secundária de Serpa seja intervencionada e até em anteriores mandatos, 

nomeadamente do tempo do Governo de José Sócrates, e estas obras que já há muito tempo 

deveriam ter sido feitas, foi o PCP que mais reclamou estas obras. Na Assembleia da Republica, 

o PCP também foi a primeira força politica a apresentar o projeto para a realização de obras e 

agora, felizmente, todas as forças politicas estão de acordo que o Governo realize as obras. 

Relativamente às zonas industriais, parece que o eleito Noel Farinho quer fazer crer que a Câmara 

Municipal está a fazer o programa eleitoral do PS, mas não é assim, pois as zonas industriais do 

concelho têm feito sempre parte do programa eleitoral da CDU e a Câmara não tem andado a 

reboque daquilo que o PS quer que seja feito. ---------------------------------------------------------------- 

 

Em resposta a esta ultima intervenção, o eleito Noel Farinho, em relação à escola secundária diz 

que, estávamos perante uma situação, que nem em termos financeiros havia este sinal tão forte, 

depois destas últimas reuniões, isso foi uma marca distintiva, o próprio Executivo decidiu avançar 

com o projeto, portanto a conclusão que a eleita Maria José tirou não faz muito sentido.   

Termina dizendo que, é claro que a CDU tem um programa eleitoral próprio, ninguém tem dúvidas 

disso, mas pontualmente, a Câmara adota práticas que são propostas pelo PS. ----------------------- 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Assembleia Municipal 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. 

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

integrante (ANEXO 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.2. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

A seguir transcreve-se a deliberação proferida pelo Órgão Executivo, na reunião realizada no dia 

25 de novembro do corrente ano, sobre o assunto designado em epígrafe: 

 

«A Lei da transferência de competências para as autarquias (Lei n.º 50/2018) e a de alteração à 

Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018), 

aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder 

local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios 

problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em 

vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 
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- A sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central; 

- O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 

responsabilidades do Estado; 

- A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- A exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor 

das finanças públicas; 

- O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu 

papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 

opções adotadas na Lei. 

No mesmo sentido, verifica-se que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas 

para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante 

à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da 

Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. 

Acresce que: 

- A citada Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, dispõe no seu artigo 4.º que a transferência das novas 

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais é efetuada em 2019, 

contemplando ainda a opção pelo exercício gradual das competências transferidas nos anos de 

2019 e 2020. 

 - No domínio da Educação e da Saúde a transferência de competências foi concretizada pelos 

Decretos-Lei n.º 21/2019 e n.º 23/2019, ambos de 30 de janeiro. 

- O Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por alteração dos Decretos-Lei n.º 21/2019 e n.º 

23/2019, veio prorrogar o prazo de transferência das competências para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais nos domínios da Educação e da Saúde, considerando as mesmas 

transferidas até 31 de março de 2022 nos seguintes termos: 

1 - Em matéria de Educação, relativamente ao ano de 2021, dispõe o n.º 3 do artigo 76.º 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação atual, que os municípios e entidades 

intermunicipais que ainda não tenham aceitado as competências previstas no mesmo diploma, e 

que não o pretendam fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias 

Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 

2020. 

As competências de planeamento e o funcionamento dos conselhos municipais de educação, 

regulados, respetivamente, no capítulo II e no capítulo VI do Decreto-Lei n.º 21/2019, produzem 

efeitos a partir do início do ano letivo 2019/2020, independentemente da deliberação anteriormente 

referida. 

 2 - Em relação à Saúde, dispõe o nº 2 do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de 

janeiro, na redação atual, que, relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades 

intermunicipais que ainda não tenham aceitado as competências previstas no referido decreto-lei, 
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e que não o pretendam fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à DGAL, após prévia 

deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020. 

Por outro lado: 

- Conforme o disposto no respetivo artigo 1º, o Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 

“concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social, ao abrigo dos artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto”. 

- Acrescenta o artigo 24º, n.º 2, que “relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades 

intermunicipais que não pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-lei 

podem fazê-lo mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), 

após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário 

da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas nos artigos 

10.º e 11.º” 

- Após pesquisa, verifica-se que, nem o Despacho, nem as Portarias referidas, foram publicadas 

até à presente data, pelo que não há lugar a pronúncia. 

Isto posto: 

- A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e 

organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as 

suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter 

conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da 

população, se rejeitasse a assunção a partir de 1 de janeiro de 2019, das novas competências.  

Foi isto que o município de Serpa, responsavelmente fez. A justeza da decisão é aliás confirmada 

pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. 

Na verdade, estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em 

que são omissos) com produção de efeitos. Entretanto, a própria natureza dos diplomas sectoriais 

e a sua redação recomendam que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, 

se confirme de novo a clara posição deste município face a este processo.   

A Assembleia Municipal de Serpa, já se pronunciou oportunamente, sobre a transferência de 

competência nos domínios da Educação e da Saúde, rejeitando a transferência de competências 

em 2019 e 2020. 

Verificando-se, entretanto, que pelo citado Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, foi prorrogado 

o prazo de transferência das competências para as autarquias locais, importa nova pronuncia 

relativamente à transferência de competências a operar em 2021. ---------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares diz que os vereadores eleitos pelo PS 

continuam a manifestar a sua discordância com o segundo ponto da deliberação, o que os leva a 

votar desfavoravelmente na globalidade, ainda que partilhem da mesma opinião dos eleitos da 

CDU em relação à primeira parte da deliberação.  -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Atendendo aos considerandos referidos, a Câmara Municipal de Serpa deliberou, por maioria, com 

os votos contra dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, propor que a Assembleia 

Municipal de Serpa delibere: 

 

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.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Noel Farinho disse que, como oposição colaborante e construtiva, 

gostariam de ter discutido este assunto da transferência de competências, com um diálogo aberto 

e tentando perceber se poderiam estar ao lado da Câmara, porque efetivamente a Câmara não 

tem condições técnicas, não tem recursos para receber as competências, ou se a Câmara se está 

escondendo apenas na questiúncula politica, porque a Câmara continua a misturar assuntos na 

proposta de deliberação, sempre que se trata deliberar sobre a transferência de competências. E 

considera que no Executivo, o assunto deveria ser discutido de uma forma diferente, no caso de 

quererem um apoio do PS e poderiam ter uma perspetiva solidária se o assunto fosse apresentado 

tecnicamente e com base nos recursos disponíveis, mas com esta escrita politica que é sempre 
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apresentada, não têm outra alternativa senão votar contra o assunto. ------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que os municípios da CDU foram pioneiros na delegação de 

competências, através de protocolos que fizeram com as Juntas de Freguesia, por isso estão 

disponíveis para receber competências e tratar do assunto, mas o processo tem que ser tratado 

de uma forma que consideram correta e a transferência de competências será bem conseguida, 

se for de uma forma estruturada, de uma forma consolidada e entendem que o assunto deveria 

começar pela base, que era em primeiro lugar criando as regiões administrativas e revertendo o 

processo de extinção das freguesias. 

Diz ainda que, em todas as reuniões do Órgão Executivo, pelo menos desde janeiro de 2009, 

nunca um eleito da oposição foi impedido de falar sobre qualquer assunto e este assunto poderia 

ter sido discutido as vezes que fossem necessárias. Contudo, não estamos disponíveis para 

aceitar a qualquer custo, as competências que nos querem impor. ---------------------------------------- 

 

O eleito Noel Farinho diz que este é um processo que o PS apoia, que entendem que o objetivo 

central deste processo é passar os centros e decisão para perto daqueles que precisam das 

respostas nas diferentes áreas, mas têm uma convicção clara que o processo não é simples, que 

é um processo complexo e as autarquias têm alguma resistência porque há um conjunto de 

situações que não são tão claras, quanto deveriam e por isso, considera que o assunto deveria 

ser melhor analisado, mais discutido e saber se a Câmara tem, ou não, os meios técnicos para 

aceitar estas transferências. O problema é que, com o texto que é apresentado pela Câmara, têm 

que os eleitos do PS se manifestar contra, mas poderia não ser assim, se houvesse outra abertura 

para o diálogo e outra forma de expor o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, 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. 
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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. ----------------------------------------------- 

 

 

3.3. 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 5/2020  

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 5/2020, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

A assembleia tomou conhecimento e não se registaram intervenções sobre o assunto. ------------ 

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

3). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Procedeu-se à análise da seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, em reunião de 

9 do corrente mês de dezembro: 

 

«Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 4 do corrente mês de dezembro: 

 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

1.1. Regime Geral: 

De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 
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aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual 

redação, compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar entre 0,3 

% e 0,45 %, a taxa de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em cada ano.  

Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas 

territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de 

operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a 

taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto 

b) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal podem definir áreas 

territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução 

até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos 

arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 

30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao 

seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a 

segurança de pessoas e bens. 

d) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao 

dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de 

abandono, não podendo da aplicação desta majoração resultar uma colecta de imposto inferior a 

(euro) 20 por cada prédio abrangido. Constitui competência dos municípios proceder ao 

levantamento dos prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono e à identificação 

dos respetivos proprietários, até 30 de Março de cada ano, para posterior comunicação à Direcção-

Geral dos Impostos.  

e) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma 

redução até 50% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 

classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da 

respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea 

n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

f) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem elevar ao triplo, 

as referidas taxas (de 0,3 % a 0,45 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos 

há mais de um ano, ou prédios em ruínas, como tal definidos em diploma próprio ou de prédios 

urbanos parcialmente devolutos, incidindo o agravamento da taxa, no caso dos prédios não 

constituídos em propriedade horizontal, apenas sobre a parte do valor patrimonial tributário 

correspondente às partes devolutas. Para tal compete às Câmara Municipais a identificação dos 

prédios ou frações autónomas em ruínas e sua comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos 

Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a 

taxa mínima supra referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 31 de dezembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 

individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a 
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indicação dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal 

dos respetivos titulares. 

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita IMI 2015 - 2019 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

2015 992 646,87€ 72 995,50€ 919 651,37€ 

2016 864 299,13€ 77 647,57€ 786 651,56€ 

2017 836 922,80€ 66 002,18€ 770 920,62€ 

2018 835 039,86€ 66 871,58€ 768 169,28€ 

2019 810 924,16€ 65 114,13€ 745 810,03€ 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças, in 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar) 

Prédios Urbanos 2019 

 Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção total) 2901 ------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11730   

  Até 99,99 9208 

100,00 a 199,99 1688 

200,00 a 299,99 619 

300,00 a 399,99 116 

400,00 a 499,99 46 

500,00 a 599,99 17 

600,00 a 699,99 11 

700,00 a 799,99 2 

800,00 a 899,99 4 

900,00 a 999,99 6 

1 000,00 a 1999,99 10 

2 000,00 a 2999,99 3 

Total Prédios urbanos 14631   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

Prédios Rústicos 2019 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção total) 4885  --------   -------- 

14345     

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/municipios/inffin/pesquisar
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Total prédios rústicos não isentos 

  0 a 0,99 10127 

1 a 4,99 3180 

5 a 99,99 989 

100 a 199,99 34 

200 a 299,99 7 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19230     

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Imposto Municipal sobre imóveis / Consultar Liquidação) 

 

1.2. Apoio ao Movimento Associativo 

Pela Informação Interna 11626, foi proposta pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, a redução de 50% do valor do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), às entidades 

proprietárias de imóveis, registadas no Conselho Municipal do Movimento Associativo, bem como 

às IPSS do concelho de Serpa.  

Mais esclarece que de isenção recai sobre um único edifício propriedade das referidas 

associações e instituições. 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 

Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal “aprovar as taxas do município e fixar o 

respetivo valor”; 

De acordo com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, compete ainda à Assembleia Municipal 

aprovar “as isenções e sua fundamentação”. 

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, n.º 1, do Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, “Os municípios 

podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao 

limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 

geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, 

uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 

estável nesse território”. 

Ainda de harmonia com os números 22 a 24, do mesmo dispositivo, a assembleia municipal pode 

deliberar a criação de isenções ou de taxas reduzidas de derrama, mediante a aprovação de 

Regulamento atendendo aos seguintes critérios:  
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a) Volume de negócios das empresas beneficiárias;  

b) Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município;  

c) Criação de emprego no município.  

Até à aprovação do regulamento referido no número anterior, a assembleia municipal pode, sob 

proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse (euro) 150 000.  

As deliberações acima referidas devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara 

Municipal à Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do respetivo período de tributação. 

Se a comunicação for remetida para além do prazo estabelecido, a liquidação e cobrança da 

derrama são efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor à data. 

Considerando que o lucro tributável médio das empresas com volume de negócios inferior a 

150 000,00€, nos últimos três anos disponíveis, é de 1 464 772,00€, pode-se estimar o valor médio 

anual de derrama não liquidada nos 21 971,58€ (1,5% do lucro tributável). 

 

Dados estatísticos: 

 

Volume de Negócios 
2019 2018 2017 

Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. Lucro Tribut. Derr. Liquid. 

Menor 150k s/anexo A M22 1.794.033,80  1.316.186,10   1.284.096,71    

Maior 150k s/anexo A M22 5.305.394,09  6.054.755,73   7.873.006,08    

Maior 150k c/anexo A M22 1.425.768,02  1.519.833,28   3.528.824,89    

Total (VN maior 150k) 6.731.162,11 a) 7.574.589,01  103.448,73 11.401.830,97  166.148,71 

TOTAL (absoluto) 8.525.195.91  8.890.775,11    12.685.927,68    

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças, in, 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp) 

a) Informação indisponível. Apesar do sitio da Autoridade Tributária esclarecer que seria informação 

“a disponibilizar até final de setembro”, à corrente data, tal ainda não se verifica. 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, “os municípios têm direito, em cada ano, a uma 

participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre 

a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS”. 

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 

Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à Autoridade 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/main.jsp?body=/taxasIMI/infoIRCLucroMun.jsp
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Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. Na 

ausência de deliberação ou de comunicação o município tem direito a uma participação de 5 % no 

IRS. 

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei 

das Comunicações Eletrónicas) “os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 

atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes 

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público 

e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de 

passagem (TMDP) e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela 

utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que 

pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais”. 

Conforme o disposto no n.º 3, do mesmo dispositivo, a TMDP obedece aos seguintes 

princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação 

de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes 

e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município;  

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 

fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar 

os 0,25 %. 

Por força da alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, o n.º 4, do mesmo 

artigo passou a dispor que “nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que 

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

as responsáveis pelo seu pagamento”. 

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita TMDP – Ano 2017, 2018 e 2019 

Ano Exercício Total 

2017 4 937,92€ 

2018 2 955,53€ 

2019 3 726,89€ 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) – Ano 2018, 2019 e 2020 

Município 2018 2019 2020 

Aljustrel Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 
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Alvito 0,25% Não está lançado Não está lançado 

Barrancos Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Beja Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Castro Verde Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Cuba Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Ferreira do Alentejo 0,25% 0,25% 0,25% 

Mértola Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Moura Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Odemira 0,25% 0,25% 0,25% 

Ourique Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Serpa 0,25% 0,25% 0,25% 

Vidigueira Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), 

do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, 

de 10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 

1, do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deve a presente matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e 

posteriormente submetida à Assembleia Municipal, para deliberação. 

 

 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente apresenta a seguinte proposta:  

 

1. 1. IMI – Imposto Municipal sobre imóveis 

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

 

Justificação:  

Como estratégia para a redução gradual e universal dos encargos fiscais no concelho de 

Serpa, a partir do ano de 2016 começou progressivamente a ser efetuada uma redução do IMI, 

passando de 0,35% para 0,34% em 2016, para 0,32% em 2017, para 0,31% em 2018. A partir de 

2019 a taxa passou a ter uma redução de 0.30, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei, 

valor que se propõe manter para 2021.  

  Relativamente aos imóveis classificados mantém-se a proposta adicional de redução da 

taxa em 50%, de forma a incentivar a preservação do património e a revalorização urbana no 

Centro Histórico de Serpa 

Os prédios urbanos degradados - considerando-se como tais os que, face ao seu estado 

de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de 

pessoas e bens - contam com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à semelhança dos anos 

anteriores.  

  

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.  

 

Justificação: 

A proposta surge na sequência das medidas já adotadas de apoio ao movimento 

associativo e às IPSS do concelho de Serpa, enquanto reconhecimento do relevante trabalho 

desenvolvido e medida de redução das despesas associadas ao respetivo património imóvel, 

colocado ao serviço da população. 
   

2.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% 

 Justificação:  

Com o objetivo de aumentar os incentivos à atividade comercial, industrial e agrícola das micro, 

pequenas e médias empresas do concelho, abrindo espaço para a criação de novas empresas e 

postos de trabalho, propõe-se a manutenção da isenção da derrama para as empresas cujo 

volume de negócios do ano anterior não ultrapasse os 150.000 euros, enquanto as empresas que 

faturem mais que 150 mil euros devem continuar sujeitos a uma taxa de derrama de 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC). 

As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e 

projetos de promoção do desenvolvimento económico do concelho. 
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3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

- Manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

Justificação: 

Mantém-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 

carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores 

rendimentos. Por conseguinte, entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, 

uma vez que reverte em benefício direto dos munícipes, apesar de não concordarmos com o 

excesso de carga fiscal nacional. 

  

4.Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)  

- Propõe-se que seja aprovada, 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. 

  

 Deliberação 

De acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do 

artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 
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1. 1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos 

a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta 

para o Imposto Municipal sobre Imóveis: 

- 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 Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos 

a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal 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 Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos 

a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 

manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 

 

  

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, que seja 

aprovada, 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. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o eleito Duarte Lobo disse que a CDU se manifesta favoravelmente à proposta 

da Câmara Municipal sobre os impostos e taxas para 2021, sendo que, no IMI já se atingiu a taxa 

mínima, mas seria necessário que o Governo inserisse em sede de Orçamento de Estado, 

algumas medidas para a valorização dos imóveis, atendendo ao estado de degradação de alguns 

imóveis.  

Manifesta ainda o agrado em relação ao facto de ter sido incluído uma redução de 50% nas taxas 

dos imóveis classificados de interesse público, de valor municipal ou património cultural e para um 

imóvel pertencente às Associações registadas no Conselho Municipal do Movimento Associativo, 

bem como às IPSS do concelho de Serpa. 
Faz ainda referência à posição repetida do PS sobre a defesa do IMI familiar, que considera ser 

uma medida de mérito, porque no nosso concelho esses requisitos não se verificam, 

principalmente na população jovem. 

Sobre a proposta da derrama, diz que temos cerca de 1900 empresas e empresários em nome 

individual no nosso concelho, uma grande percentagem está no setor do comércio e serviços e 

não chegam aos 150.000€ de volume de negócios, pelo que ficam isentas, por isso, não é 

prejudicial nem condicionante, do ponto de vista estratégico. ------------------------------------------------ 

 

O eleito Manuel Baiôa disse que, na opinião da bancada do PS os impostos deveriam ser 

potenciadores, no sentido de demonstrar que o nosso concelho é diferente e oferece melhores 

condições para quem cá vive e sobre o IMI é com agrado que verificam que a Câmara se veio a 

aproximar da antiga proposta do PS, nomeadamente da fixação da taxa mais baixa que a lei 

permite.  

Também concordam com a proposta da redução de 50% para imóveis classificados de interesse 

público e para um imóvel pertencente às Associações às IPSS do concelho de Serpa, podendo a 

proposta ter sido até mais arrojada, neste momento tão difícil que vivem, no entanto, na sua 

opinião, poder-se-ia avançar para o IMI familiar que poderia baixar o IMI pago por um número 

significativo de famílias, porém, o Executivo não aceitou essa proposta, o que leva a que votem 

contra.  

Em relação à derrama, continuam a considerar que a redução substancial deste imposto ou até 

mesmo a sua abolição, seria um importante elemento de atratividade, de fixação e criação de 

empresas geradoras de emprego e poderia ter ao seu dispor um fator de diferenciação territorial, 

que novamente se perde. Por isso, a bancada do PS vai votar contra a proposta de lançamento 

da derrama.  

Em relação à participação variável no IRS, o PS considera que era possível olhar para as famílias, 

à semelhança do que outros municípios começaram a fazer e passar dos 5% para os 3%, porém, 

o Executivo fundamenta que não devem prescindir desta receita, apesar de não concordarem com 

o excesso de carga nacional, no entanto, o PS irá votar contra. 

Sobre a taxa municipal e direitos de passagem, concordam com a proposta apesentada e irão 

votar favoravelmente.   
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 Deliberação 

De acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 287/2003, de 12 de novembro; 

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

dezembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 

10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea d), do nº. 1, do artigo 25º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

 

 

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: 

- 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% 
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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, aprovar a 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. 

 

 

3.5. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

Foi analisada a seguinte deliberação, preferida pelo Órgão Executivo, na reunião realizada no 

dia 14 de outubro do corrente ano: 

 

«Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, emitida em 29 de setembro do 

corrente ano:  

 

1- De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, 

adiante designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 

22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas 

que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não 

seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovado, a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

 

2- Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho, regulamento da LCPA2, foi proferida em reunião da Assembleia Municipal de 28 de 

novembro de 2019, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  

 

3- Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 

e não está contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo 

                                                           
1 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
2 Alterada pela Lei nº 99/2015 de 2 de junho 
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Órgão Deliberativo, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do 

Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho por inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA. 

 

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão 

Deliberativo, de acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º 

ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 

de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

Anos Montante c/Iva 

2020 123,00€ 

 
2021 387.696,00€ 

2022 387.696,00€ 

De referir que ao montante fixado em 2021 e 2022, serão acrescidos dos saldos apurados 

do ano que antecede 

Anexa-se ficha de cabimento com o respetivo histórico e perspetiva plurianual.»  
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 

33º, artigo 24º ambos 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, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a autorização prévia da 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€ 

Ao montante fixado em 2021 e 2022, serão acrescidos dos saldos apurados do ano que antecede. 

 

 

 Deliberação 

A Assembleia Municipal, 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€ 

 

 

 

3.6. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

A Assembleia Municipal, nos termos do artigo 122.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio, tomou conhecimento da seguinte deliberação, proferida pela Câmara Municipal, 

na sua reunião ordinária realizada no dia 9 do corrente mês de dezembro: 

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 10 de 

novembro do corrente ano, refere que, tendo-se verificado duas situações de manifesto 

erro cartográfico na Planta de Implantação – Pisos do Plano de Pormenor de Salvaguarda 

do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa, propõe que seja feita uma correção material, ao 

abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio: 
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1 – As correções materiais dos programas e dos planos territoriais são admissíveis para efeitos 
de: 

b) correções de erros materiais ou omissões, patentes e manifestas, na representação 
cartográfica ou no regulamento; 

 

Os erros em causa, dizem respeito a dois edifícios (plantas e fotografias abaixo 

apresentadas), erradamente classificados na Planta de Implantação – Pisos como 

“Edifícios com número de pisos a manter”. Tratam-se de “Imóveis de Acompanhamento” 

(Planta de Implantação – Qualificação do Edificado e Condicionantes de Intervenção) com 

apenas um piso, ladeados por edifícios de dois pisos e inseridos em arruamentos em que 

essa volumetria é regra. 

 

Assim, e para reposição da congruência urbanística e arquitetónica que desde inicio 

norteou o processo de elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda para o 

Núcleo Histórico de Serpa, a Planta de Implantação - Pisos deverá ser corrigida através 

de alteração cartográfica, em que, os dois edifícios em causa transitam da classificação 

de: 

Edifícios com número de pisos a manter 

Para: 

Edifícios com possível aumento de pisos 

 

Informam ainda que, as correções materiais podem ser feitas a todo o momento por 

deliberação da Câmara Municipal e, obrigatoriamente, comunicadas à Assembleia 

Municipal e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, antes da publicação 

em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território. 
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Planta de localização – Largo de Salvador, n.º 12 
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Planta de localização – Rua do Governador, s/n 
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Implantação dos pisos existentes – Largo de Salvador, n.º 12 
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Implantação dos pisos existentes – Rua do Governador, s/n 
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Implantação dos pisos – Largo de Salvador, n.º 12 - Proposta 
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Implantação dos pisos – Rua do Governador, s/n  - Proposta 
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 Deliberação 

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

Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a correção material acima proposta, do Plano 

de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa e de acordo com o 

estipulado no n.º 3 do artigo 122.º do referido Decreto-Lei, comunicar à  Assembleia Municipal e 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, antes da publicação em Diário da 

República e depósito na Direção Geral do Território.» ---------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o eleito Daniel Veiga para dizer que ainda existem alguns pontos críticos na cidade, já 

identificados, como por exemplo, o Largo da Corredoura, em que existe o mesmo problema e acha 

bem que sejam apresentadas propostas de alterações, é sinal que existe dinâmica e a Câmara 

faz o que é possível, para que as pessoas tenham oportunidade de reabilitar o centro histórico, 

mas sempre no sentido do investimento e dotar o plano de mecanismos virados para as pessoas, 

para além de proteger e salvaguardar o património, devemos também salvaguardar as pessoas, 

proprietários dos edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de terminar a sessão, a eleita Ana Luísa Travessa disse que, caso não haja oposição de 

nenhum dos eleitos presentes, gostaria de apresentar em nome da Assembleia Municipal um voto 

de pesar à funcionária desta autarquia Anabela Cataluna e a toda a sua família enlutada, pelo 

falecimento do seu familiar, ocorrido ontem. O eleito Noel Farinho interveio para dizer que 

subscrevem na íntegra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se ainda uma intervenção do Sr. Noel Farinho para dizer que, apesar desta fase em que 

vivemos, mas em nome da bancada do PS gostaria de desejar a todos, na medida do possível, 

um Feliz Natal e formular votos para que o Novo Ano traga a todos, coisas novas e melhores.  

O Sr. Presidente da Câmara interveio ainda para também desejar um Bom Natal a todos os eleitos 

e respetivas famílias e que o próximo ano seja melhor e deixar em nome da Câmara Municipal, 

um agradecimento a todos os que, ao longo deste ano, têm trabalhado para que esta complicada 

situação de pandemia seja minorada e a todas as entidades que têm acompanhado de perto esta 

situação e aos serviços do município que têm dado uma excelente resposta nesta fase da 

pandemia e na generalidade, todos os que têm vindo a ser chamados para intervir, têm 

demonstrado uma disponibilidade total e não apenas em tempo, mas também em vontade de fazer 

coisas e alguns colocando-se em situações, embora de risco calculado, mas lidaram com pessoas 

com teste positivo e nunca viraram as costas a esta luta coletiva e os nossos trabalhadores têm 

colaborado muito naquilo que tem sido o combate a esta pandemia. 

Diz ainda que aproveita esta oportunidade para dirigir estas palavras de agradecimento, que 

habitualmente seriam dirigidas no momento de convívio entre funcionários e eleitos, que se realiza 

antes do Natal, mas que este ano, por razões óbvias, não se irá realizar, pelo que a todos os 
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eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal deixa também uma palavra de agradecimento pela 

forma muito correta que têm continuado a fazer o seu trabalho enquanto eleitos, sem que tenha 

havido qualquer tipo de aproveitamento de qualquer situação e quando dizemos que estamos 

todos para o mesmo lado e para o bem coletivo, foi isso que se verificou e foi assim que se agiu.  

Refere ainda que, embora não se realize o habitual convívio de Natal, mas haverá da parte da 

Câmara Municipal, uma pequena lembrança que será entregue a todos os eleitos da Assembleia 

Municipal.  

Para terminar, deixa uma palavra de conforto e um abraço fraterno às famílias que nos últimos 

dias têm perdido os seus entes queridos devido a esta pandemia e no nosso concelho, até ao dia 

de hoje, já temos doze óbitos, na sua maioria, ligados ao Lar de S. Francisco e esperemos que 

este número não venha a aumentar muito, mas para isso, além das entidades fazerem o seu 

trabalho, também nos cabe a todos nós, individualmente, cumprir as recomendações das 

autoridades de saúde e assim estaremos a dar um bom contributo para que este problema termine 

o mais rápido possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu esta intervenção do Sr. Presidente da 

Câmara e faz dessas suas palavras, as palavras da Assembleia Municipal, nomeadamente as que 

foram dirigidas a todos os que têm andado na linha da frente no combate a esta pandemia e deseja 

a todos e respetivas famílias, um Bom Natal e que o Ano de 2021 seja melhor que este que agora 

termina, em todos os aspetos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 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 

 Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

 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 5/2020  

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

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
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 Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

 Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21h45 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 17 DE 

DEZEMBRO DE 2020 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

 

ANEXO 2 – 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 

 

 

ANEXO 3 - 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 5/2020 

 

 

 


