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 ATA N.º 1/2021 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO 

DE 2021 

 

Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 3º e n.º 1 do artigo 5.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela 

Lei n.º 28/2020, de 28 de julho e Lei n.º 1-A/2021 de 13 de janeiro, realizou-se por videoconferência (Zoom), 

a sessão ordinária da Assembleia Municipal de Serpa, no dia 25 de fevereiro de 2021, pelas 18h00, de acordo 

com o estipulado no nº 1 do artigo 9.º do Regimento e convocada por email.  

 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

Ana Cristina Godinho Camilo 

João Francisco dos Santos Batista 
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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 

Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

Faltas 

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

 

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

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

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1. Apreciação e votação da Ata n.º 6/2020 

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

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

75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 1/2021 

3.2. CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Relatório de atividades de 2020 

3.3. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

3.4. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

 

 

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: 
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Sessão ordinária de 17 de dezembro de 2020     

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Raquel de Jesus Ventura ------------ 

 
 

Sessão ordinária de 25 de fevereiro de 2021 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Brinches, por motivos profissionais 

Substituído por Carla Flores Serra 

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 6/2020 

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 6, respeitante à sessão realizada no dia 17 de 

dezembro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção dos eleitos 

que não participaram na referida sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

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

expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante e designado como ANEXO 1.  

 

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

assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2020.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar – Gestão de resíduos  2021.01.05 

CIMBAL Nota de imprensa- Projeto (Des)construir para a 
economia circular aos municípios do Baixo 
Alentejo 

 
2021.01.18 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.04 

Grupo Parlamentar do PCP Informação sobre a proposta do PCP de 
apreciação das iniciativas sobre as freguesias 

2021.02.04 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Dificuldades de acesso à internet em 
determinadas zonas do País 

2021.02.15 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.15 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Pergunta ao Governo sobre avaria em 
computadores cedidos aos alunos 

2021.02.16 

CIMBAL Nota de imprensa – Cimbal reúne com Ministério 
das Infraestruturas e Habitação  

2021.02.17 
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Grupo Parlamentar PCP Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado 
de Emergência 

2021.02.18 

CIMBAL Nota de Imprensa PAPN 2021.02.19 

Grupo Parlamentar do PS Pergunta ao Ministro da Infraestruturas e 
Habitação sobre a urgente necessidade de 
intervenção de manutenção/pavimentação da 
EN260 troço entre Vila Verde de Ficalho e Vila 
Nova de S.Bento 

 
 
2021.02.23 

Grupo Parlamentar do PCP Informação no âmbito do processo legislativo 
sobre a reposição das freguesias extintas  

2021.02.23 

Câmara Municipal de Serpa Feira do Queijo do Alentejo 2021.02.24 

 

 

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 9, 15 e 28 de dezembro e 6 e 20 de janeiro e 3 de fevereiro do corrente ano, 

após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
O Sr. Presidente da Assembleia começou por deixar algumas palavras de conforto, relativamente à situação 

da pandemia no nosso concelho, em que os números estão a diminuir e há alguns dias sem novos casos, o 

que é sempre bom, e apresenta a sua solidariedade para com todos aqueles que ainda estão doentes, 

desejando as rápidas melhoras e com aqueles que perderam os familiares e deixar uma saudação para todos 

os que têm andado na linha da frente do combate a esta pandemia, os funcionários da Câmara, dos lares, 

das IPSS’s, os profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança e todos aqueles que, de alguma 

maneira, se envolveram neste combate. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O eleito José Miguel Braga interveio para, em nome dos eleitos da CDU, apresentar o seguinte voto de pesar, 

pelo falecimento do ator António Cordeiro, que se transcreve: 

 

VOTO DE PESAR 

«Os eleitos da Assembleia Municipal de Serpa, expressam um sentido voto de pesar, pelo falecimento de 

António Cordeiro. 

Natural da Freguesia de Pias, foi uma pessoa orgulhosa das suas raízes, nunca perdendo de vista a sua 

terra, o seu concelho, sempre afável e feliz quando via um conterrâneo na grande cidade. Homem dos palcos, 

da televisão, do cinema, da cultura.  

Colaborou com a Câmara Municipal de Serpa em alguns projetos, sobretudo no Cante Alentejano. 
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Em 2017 foi-lhe diagnosticada Paralisia Supranuclear Progressiva, doença rara e degenerativa, que o foi 

privando da fala e dos movimentos. 

Deixou-nos a 30 de janeiro de 2021, aos 61 anos, no Hospital de Santa Maria em Lisboa, mas será sempre 

um Piense e Alentejano orgulhoso. 

Até sempre António Cordeiro, que continues a elevar bem alta a cultura alentejana nos palcos do céu.» 

 

Seguiu-se o eleito Manuel Baiôa que começou por dizer que tem havido noticias nas últimas semanas, de 

que estão a ser preparadas, nalgumas escolas do distrito de Beja, para além da intervenção em Castro Verde, 

Moura e Ourique, agora surge a noticia de intervenções em Almodôvar e outras que estão em preparação. 

Gostaria de saber o ponto de situação da Escola Secundária de Serpa e se vamos ter a intervenção que 

todos desejamos.  

A segunda questão é dirigida ao Presidente da Câmara e ao Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho e tem a ver com as sucessivas quebras de corrente elétrica que existem em Vila Verde de Ficalho 

e que prejudicam bastante os habitantes e as atividades económicas naquela freguesia, pelo que, gostaria 

que fizessem pressão junto da EDP para tentar resolver este problema. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, em relação à Escola Secundária de Serpa, já há muito tempo que 

deveria ter sido feita a intervenção, e o município sempre se disponibilizou para fazer parte da solução e há 

mais de dez anos que este assunto vem sendo falado de uma forma quase contínua e esteve numa listagem 

do Governo de obras a fazer, mas em Serpa nunca se iniciou a obra e nestes dez anos o Governo nada fez 

para avançar com esta obra e nos últimos três ou quatro anos, tem havido um “empurrar” do assunto para o 

município, mas ainda assim, o município tem vindo a colaborar e a dar margem de manobra para o Governo 

avançar.  

Na última reunião com a Senhora Secretária de Estado, em que, a pedido do PS, participou também o 

Vereador Manuel Soares e mais uma vez, demos mais um passo no sentido desta situação se resolver e 

dissemos que vamos avançar para o projeto, mesmo sem existir nenhum acordo assinado e para se ganhar 

tempo, o Município está a assumir um projeto, que irá custar alguns milhares de euros, sem ainda ter a certeza 

como este processo irá avançar. 

Muitos dias depois dessa reunião, chegou uma proposta à Câmara respeitante só ao projeto, a Câmara fez 

uma proposta de alteração a esse protocolo, com a inclusão de uma clausula e até agora ainda não houve 

resposta, no entanto, independentemente da resposta, mesmo sem acordo assinado, decidiu-se avançar já 

para o projeto e isso demonstra a nossa vontade de colaborar e que tem sido demonstrada desde sempre, 

mas isso não retira a responsabilidade do Governo.  

Em relação às quebras de energia em Vila Verde de Ficalho, diz que, sempre que chega à Câmara qualquer 

informação sobre quebras de energia ou qualquer outra anomalia, reportamos logo o assunto à entidade 

responsável e nos últimos meses, tem sido cada vez mais difícil, porque a EDP Distribuição mudou de 

designação e tem vindo a alterar contactos e as respostas têm sido poucas e espera que as coisas estabilizem 

agora com a criação da E-Redes e nos sejam dadas as respostas em tempo útil e resolvidos os problemas. 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, sobre este assunto das falhas de rede 

naquela freguesia, diz que este não é um problema recente, já tem alguns anos e a Junta de Freguesia foi 
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sempre reportando estes problemas à EDP e até se solicitou a colocação de um aparelho para se verificarem 

os picos de corrente que existiam e isso foi negado e disseram que não tinham conhecimento desta situação, 

quando a Junta todos os meses enviava email para a EDP a reportar estes problemas. Há um ano atrás, foi 

construído um novo PT e de acordo com informação do empreiteiro, seria para corrigir estes problemas que 

existiam na freguesia, no entanto, o problema persiste e nada mais tem sido feito por parte da EDP. --------- 

 

Seguiu-se o eleito António Cubaixo que confirmou o que foi dito nas intervenções do Sr. Manuel Baiôa e do 

Sr. Bento Godinho e que também acontecem em Vila Nova de S.Bento essas falhas de energia, com bastante 

frequência, o que é prejudicial, não apenas para os particulares, mas também para as empresas e questionou 

se da parte da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo tem sido feito alguma coisa 

para resolver o problema. Diz ainda que umas das “bandeiras” da CDU nas últimas eleições foram o Museu 

do Azeite e a expansão da ZAE e quando tem questionado a Câmara sobre o assunto, tem obtido a resposta 

de que vai ser criada a Rede Museológica do concelho, no entanto, o museu de Vila Nova de S.Bento já está 

prometido há muitos anos e a zona de atividades económicas também não teve prosseguimento e pergunta 

quais são os planos para estes dois projetos.  

Sobre a via pedonal para o cemitério de Vila Nova de S.Bento, que é uma obra importante e necessária, já 

há muitos anos que a Presidente da União de Freguesias informa que a Câmara ia avançar com esse projeto, 

mas até agora não se concretizou e o que lhe custa mais é a passividade do Executivo da União de 

Freguesias, numa situação em que a freguesia está a ser lesada e não vê nenhuma reação desse Executivo. 

Em relação às micro ZAE’s também não está nada previsto, o que lamenta, pois, descentralizar é uma forma 

de ajudar as freguesias rurais a desenvolver-se. 

Apresenta ainda uma sugestão, sobre o troço da estrada que liga a nacional a nascente, quem vem de Ficalho 

para Vila Nova S.Bento, que é conhecida como estrada do Poço dos Cães e que vai ter ao Bairro Municipal, 

de que fosse sinalizada, pelo menos, a sinalização horizontal a dividir o centro da via, pois torna-se 

complicada a circulação noturna sem essa sinalização. --------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre estas questões, o Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que, em relação à Rede Museológica, 

o trabalho tem vindo a ser efetuado, por exemplo, o Museu de Arqueologia foi reaberto, foi aberta a Galeria 

de Arte Contemporânea, encontra-se em obra de requalificação o Museu Etnográfico, está em fase final, o 

Centro Interpretativo do Cante, em que a Casa do Cante passará a ser o Museu do Cante, foram 

desenvolvidos vários projetos em todas as localidades. Na última reunião da Câmara foi aprovado o projeto 

de requalificação de um edifício em Brinches, para a futura Casa do Rio, na próxima reunião da Câmara irá 

para aprovação a Casa das Artes em Ficalho e numa próxima reunião, o projeto do Casão do Cante em Vila 

Nova de S.Bento e a breve prazo, ainda nesta rede museológica, o projeto da Taberna dos Camponeses, em 

Pias. Todos estes projetos estão incluídos na candidatura de valorização e ampliação da rede museológica.  

Em relação ao Casão do Cante em Vila Nova de S. Bento, foi dado prioridade sobre o museu do azeite, 

porque obteve parecer positivo ao financiamento e até final do atual quadro comunitário, existirá em todas as 

freguesias, um espaço da rede museológica e o concelho terá assim mais atratividade, em todas as freguesias 

e Pias e Vila Nova de S.Bento terão dois espaços dentro desta rede.  
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Refere-se ainda à rede de mercados municipais, no âmbito de outra candidatura, para a requalificação dos 

edifícios dos mercados, como outro exemplo daquilo que é feito também nas freguesias e não apenas na 

sede do concelho.  

Em relação à via pedonal para o cemitério, informa que a Câmara recebeu na semana passada, um parecer 

das Infraestruturas de Portugal, a concordar com o projeto na generalidade, solicitando apenas algumas 

correções, para depois aprovarem em definitivo o projeto dessa ciclovia. ---------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo para dizer que, 

mais uma vez o eleito António Cubaixo apelidou a União de Freguesias de passividade e de não ter reação, 

mas isso não corresponde à verdade, reivindica sempre que é necessário e tem a consciência tranquila de 

que está a ser feita uma gestão equitativa nas três localidades da União, desde zonas de lazer, parques 

infantis, requalificação de espaços, mas quando a União de Freguesias é questionada sobre assuntos que 

são da competência da Câmara, como seja a zona de atividades económicas, ou o asfaltamento, tem que os 

reencaminhar para quem tem essa competência, e por vezes há pequenas coisas que, mesmo não sendo da 

competência direta da União de Freguesias, se puderem ser feitas em colaboração com a Câmara, a União 

de Freguesias pode fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voltou a intervir o eleito António Cubaixo para dizer que o Sr. Presidente da Câmara não respondeu sobre a 

questão da zona de atividades económicas e reafirma o que disse sobre a passividade do Executivo da União 

de Freguesias e lembra obras prometidas há muitos anos pela Câmara e que não têm sido reivindicadas pela 

União de Freguesias, como seja a piscina de Vila Nova de S.Bento, que passados quase 40 anos ainda não 

foi construída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, o Sr. Presidente da Câmara diz que 

certamente irão ser criadas condições para a instalação de mais empresas e já existe o compromisso do 

município perante duas empresas para a atribuição de lotes na zona de expansão, uma para a produção de 

queijo e outra para a produção de enchidos e presuntos e à medida que os seus projetos forem avançando, 

a câmara irá criar condições para a sua laboração e durante este mandato ainda se irão iniciar as obras nessa 

ZAE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Noel Farinho para questionar sobre a Feira do Queijo, que irá avançar no formato online, 

no sentido de saber se existem muitas inscrições, se os produtores estão agradados e o que a Câmara 

perspetiva sobre este evento neste novo formato. 

Embora não o tenha feito na altura em que o assunto foi apresentado pela CDU, mas aproveita para dizer 

que os eleitos do PS se associam sem reservas, ao voto de pesar do António Cordeiro, que conhecemos do 

mundo das Artes, no placo, na televisão, no cinema e elevou bem alto o nome do concelho de Serpa. 

Gostaria ainda de fazer um apelo ao Presidente da Assembleia Municipal, que muito preza, mas que gostaria 

que cumprisse o Regimento, que haja bom senso no que respeita às intervenções do Sr. Presidente da 

Câmara, que muito preza enquanto pessoa e respeita enquanto Presidente, mas tem que cumprir o 

Regimento da Assembleia. Deve responder claramente às perguntas que são formuladas e, por exemplo, se 

é questionado sobre algo que não fez, não deve dispor de 30 ou 40 minutos do tempo da sessão para explicar 
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tudo o que fez, porque ninguém perguntou isso, foi-lhe perguntado o que não fez. Todos sabemos o que a 

CDU tem feito no concelho, a maioria coisas boas, mas não é fineza nenhuma em 40 anos de poder, mas há 

coisas que não foram feitas, como por exemplo, as ZAE em todas as freguesias, não estão dimensionadas 

as que já existem; não foi feita em Serpa uma ciclovia projetada até ao rio, gastando-se muito dinheiro; não 

se fez uma manutenção adequada da rede viária municipal; não se fizeram requalificações das ruas do 

concelho, que tinham sido projetadas e não foram feitas. Por isso, pede-se o bom senso para que exista uma 

capacidade de síntese, responder objetivamente ao que se pergunta e que exista democracia no acesso à 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal disse que anota essa chamada de atenção e disse que também 

todos deveremos ter contenção no tempo das nossas intervenções e possivelmente também teremos que 

separar as perguntas que se fazem e não fazer muitas perguntas de uma só vez, e o Presidente da Câmara 

responderá a uma pergunta de cada vez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente da Câmara que começou por reconhecer que, por vezes, se excede um pouco 

nas suas explicações, porque vai ao pormenor, mas refere que, quando se fazem perguntas objetivas, tem a 

obrigação de responder objetivamente a essas perguntas, mas quando se fazem outras apreciações 

subjetivas, considera que, deve justificar, do seu ponto de vista, essas apreciações, quando considera que 

não correspondem à verdade e daí as intervenções, por vezes, prolongarem-se. Vai tentar ser mais objetivo, 

mas solicita que as perguntas sejam também mais objetivas. Se forem efetuadas apreciações subjetivas, 

continuará a apresentar o ponto de vista da Câmara Municipal, para desmontar algumas perspetivas, que do 

seu ponto de vista não estão certas. 

Sobre a Feira do Queijo, numa versão online, irá ter essencialmente a componente técnica, sobre a produção 

do queijo, as inovações neste setor, irá contar com muitas imagens das anteriores edições, para compensar 

a falta do convívio que era habitual e será feita também a apresentação de alguns projetos, nomeadamente 

a plataforma “SerpaMarca.pt”, que será uma loja virtual para todos os produtores do concelho de Serpa, que 

terá inicio no mês de março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito João Batista começou a sua intervenção referindo que 2021 é ano de realização dos Censos que irá 

abranger os dois últimos mandatos e gostariam depois de verificar se existe correlação entre todos os projetos 

que o Presidente da Câmara tem falado para o concelho e a fixação e captação de pessoas e grandes 

investimentos para o concelho. 

Refere que na última sessão de dezembro, o Sr. Presidente tinha deixado a garantia que o mercado municipal 

iria estar concluído e aberto, uma semana antes da Feira do Queijo, contudo, na presente data ainda existe 

vedação de obra e questiona para quando a abertura deste equipamento.  

Considerando que estamos a homenagear os ilustres da terra, considera que se deve fazer justiça a Nicolau 

Breyner, que morreu no dia 14 de março de 2016, questionando o que está previsto fazer para o homenagear.  

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder à questão do mercado, referindo que havia ideia de abrir 

antes da Feira do Queijo, mas infelizmente com o numero de casos positivos a aumentar e as declarações 

de estado de emergência e o confinamento, tudo atrasou e as empresas estão a pedir prorrogação dos prazos 
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e se tudo correr bem, esperamos abrir antes da Páscoa, mas temos que ir avaliando a situação e abrir logo 

que seja possível 

Em relação ao Sr. Nicolau Breyner, o que foi dito aquando do falecimento é que, quando for requalificado o 

nosso cine teatro, o que se perspetivava é que o auditório principal ficasse com o seu nome. 

Em relação aos Censos, diz que a população de um concelho terá que ser sempre ligada à atividade 

autárquica, mas nunca se poderá desligar de um contexto regional e nacional. Se temos um estudo a nível 

nacional, que diz que Portugal em 2100 terá apenas seis milhões de pessoas, de certa forma responde à 

observação do eleito João Batista, e além disso, também temos que comparar com os municípios em nosso 

redor, pois se olharmos só para os números do nosso concelho, poderemos ter uma realidade distorcida, 

daquilo que é a realidade da região e do País.   

 

O Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, fez uma intervenção sobre 

acessibilidades, referindo que, as acessibilidades são fatores de desenvolvimento económico, de fixação de 

populações e de coesão territorial, contribuindo decisivamente para a eliminação das desigualdades entre o 

interior e o litoral, para a igualdade de oportunidades entre os habitantes das grandes cidades e os das 

pequenas povoações do interior.  

Sem boas acessibilidades, não há industrias nem populações que se fixem, não se combate a desertificação 

do território nem se constrói um país harmonioso, pleno de oportunidades nem se propicia a igualdade entre 

os portugueses. 

Ciente disso, a CDU, quer enquanto organização política, quer nas estruturas do poder local democrático que 

integra, mas também nos movimentos de cidadãos, desde sempre que se bate, no nosso caso concreto, pela 

construção do IP8, de Sines a Vila Verde de Ficalho, como via estruturante e essencial para o 

desenvolvimento da nossa região e acima de tudo, do nosso concelho. 

Sem pretendermos ser exaustivos, lembramos a luta do povo alentejano pela construção desta infraestrutura, 

nomeadamente a manifestação em Lisboa, em abril de 2007, as marchas lentas de outubro de 2012, maio 

2013 e mais recentemente, de maio de 2019, mas também as inúmeras moções aprovadas nas Assembleias 

Municipais, entre elas as aprovadas em Beja e Serpa.  

Além disso, são recorrentes as diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal de Serpa, pela União de 

Freguesias de Vale de Vargo e Vila Nova de São Bento e também pela Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho. 

Mas a construção do IP8, com perfil de auto-estrada, sem portagens, não é apenas uma exigência de 

acessibilidades e de desenvolvimento. 

É, agora, mais do que nunca uma exigência de segurança, face ao aumento exponencial de transito que se 

verifica neste itinerário, mas também à gritante degradação das condições de circulação, fruto desse aumento 

exponencial de transito, nomeadamente de viaturas pesadas. 

 Ao falar de acessibilidades, não podemos passar ao lado e não referir a situação do Aeroporto de Beja e 

também da ligação ferroviária, qualquer deles, a par do IP8, investimentos estruturantes para o 

desenvolvimento da nossa região. 

Infelizmente, sejam quais os governos, quando se fala em investimentos no Alentejo, principalmente no dito 

Baixo Alentejo e em particular na margem esquerda do Guadiana, parece que os que por cá ainda vivem, 

não são filhos de um Deus menor, mas sim de um Deus muito diminuto. 
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Mas o caminho é o da luta e da exigência, sempre. Por isso, entenderam colocar a esta Assembleia uma 

moção que a eleita Manuela Valente, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo, apresentou em seguida:  
 

MOÇÃO 

Pela construção do IP8 

«As acessibilidades são fatores de desenvolvimento económico, de fixação de populações e de coesão 

territorial, contribuindo decisivamente para a eliminação das desigualdades entre interior e o litoral, para a 

igualdade de oportunidades entre os habitantes das grandes cidades e os das pequenas povoações do 

interior. 

A construção do IP 8/ reabilitação da Estrada Nacional nº 260, consta do Plano Nacional Rodoviário, aprovado 

pelo Decreto-lei 380/85, de 26 de setembro, sendo unanimemente reconhecido, a par de outros, como o 

Aeroporto de Beja e a ligação ferroviária Beja-Lisboa, como um investimento estruturante e essencial para o 

desenvolvimento da nossa região. 

Passados 35 anos sobre a aprovação do Plano Nacional Rodoviário, grande parte dessa infraestrutura 

continua a aguardar por “melhores dias”. Entretanto, face à alteração da exploração agrícola que se verifica 

na nossa região e aumento de circulação de viaturas pesadas e agrícolas, não só se degradaram 

consideravelmente as condições de circulação, como se tornou imperioso, também por considerações de 

segurança, a urgente requalificação/construção do IP8. 

Mas, como se não bastasse, os documentos entretanto elaborados, nomeadamente o plano de resiliência, 

não contemplam a previsão do IP8 até à fronteira de Vila Verde de Ficalho, limitando os investimentos até 

Beja, deixando de fora, mais uma vez o concelho de Serpa e também a margem esquerda do Guadiana. 

 

Pelo exposto e considerando que: 

- A degradação da EN 260, desde o nó da AE 26 até à fronteira de Vila Verde de Ficalho, atingiu níveis 

insuportáveis, que colocam em causa a circulação de pessoas e mercadorias; 

- Que as intervenções pontuais que têm sido efetuadas em nada contribuem para a resolução do problema 

de fundo, que consiste na impossibilidade de resposta, do atual traçado da via, ao volume de trânsito 

existente; 

- Que a construção do IP 8, com perfil de autoestrada, sem portagens, é um investimento estruturante e por 

todos reconhecido como essencial para o desenvolvimento da nossa região, nomeadamente do nosso 

concelho, 

A Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 25 de fevereiro de 2021, exige do governo: 

- Que se encontre uma solução imediata para a situação do IP8, entre o nó da A26 e Vila Verde de 

Ficalho, garantindo a segurança na circulação e o arranque imediato das obras de construção;  

 

- Que se calendarize e assegure a conclusão do IP8 na sua totalidade, até à fronteira de Vila Verde 

de Ficalho, conforme definido no Plano Rodoviário Nacional, em perfil de autoestrada e sem 

portagens;  
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Aprovada esta moção, será enviada ao Primeiro-Ministro, Ministra da Coesão Territorial, Ministro das 

Infraestruturas e Habitação; Grupos Parlamentares da Assembleia da República e Órgãos de comunicação 

social.» 

 

Sobre esta moção, o Sr. Noel Farinho disse que os eleitos do PS, estão globalmente em concordância com a 

necessidade de se construir o IP8, de acordo com a primeira projeção, que seria até à fronteira, mas há duas ou 

três situações no texto da moção, com as quais os eleitos do PS não poderão concordar, sendo uma delas, o perfil 

de autoestrada, em relação ao qual há duvidas, se será útil um perfil de autoestrada, ou um perfil rápido e seguro, 

que permita saídas constantes. Para muitos teóricos, o perfil autoestrada significa algo excelente entre o ponto A 

e o ponto B, mas os pontos do meio, que não são de destino, podem sofrer economicamente com essa situação, 

independentemente de haver portagens ou não, será uma via castradora. Sobre a estrada, não têm nenhuma 

duvida de que ela é necessária, mas há coisas na moção, como a abordagem ao plano de resiliência, que ainda 

não existe, há um documento probatório que está em apreciação pública e sabe, pelo que tem lido nos jornais, 

que existem pressões para que a versão final traga essa justiça à margem esquerda. ----------------------------------- 

 

Seguiu-se o eleito Duarte Lobo, que começou por dizer que o plano de resiliência proposto, tem a não 

consideração da fronteira de Ficalho, porque existem quatro fronteiras com dotação para intervenções e dos cerca 

de 370 milhões para um conjunto de dez estradas, contempla apenas três intervenções no IP8, sendo que, na 

prática temos um IP8 que chega só até Beja, sem perfil de autoestrada e com umas intervenções minimalistas. 

Considera que este assunto do plano de resiliência tem todo o interesse para a discussão sobre a moção e tem 

sido sempre uma bandeira da CDU, a defesa das populações e do seu território. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho diz que não considera IP8 a EN260, é uma 

nacional e em muito mau estado. Diz ainda que a Junta de Freguesia, desde março de 2018, que confronta as 

Infraestruturas de Portugal todos os meses, sobre a situação da estrada, a situação dos acessos a esta freguesia, 

e têm vindo a fazer promessas, em 2019 arranjaram uns buracos entre Ficalho e Vila Nova de S.Bento, mas 

deixaram muito por fazer e os buracos já voltaram. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida, a sessão foi interrompida por cinco minutos, a pedido dos eleitos do Partido Socialista, para 

apreciação do texto da moção. 

Retomada a sessão, interveio o eleito Noel Farinho para dizer que os eleitos do Partido Socialista acompanham a 

CDU nesta moção, ainda que na bancada do PS persista a dúvida se o texto com “perfil de autoestrada” seja o 

melhor, quer para os munícipes, pois uma autoestrada pode não ter entradas perto de todas as freguesias e aí 

iria lesar os munícipes e gostariam que fosse algo mais genérico com perfil de IP, mas ainda assim, irão votar 

favoravelmente a moção. 

Lembra ainda que os eleitos do PS têm feito longas intervenções nos últimos meses, a favor da inclusão no tal 

plano de resiliência, desta via até Ficalho e o PS tudo fará, exercendo a influência possível, para que esta obra 

avance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Assembleia congratula-se e acompanha a posição do eleito Noel Farinho, sobre o perfil de 

autoestrada, vamos pedir autoestrada, mas se nos deram IP8 com zonas de ultrapassagem, acessos 

condicionados, com segurança e condições de deslocação, é o que se pretende. Não existindo mais intervenções 

sobre a moção, foi a mesma colocada a votação.  
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A Moção apresentada pelos eleitos da CDU foi aprovada, por unanimidade.  ----------------------------------------- 

 

A Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, interveio para dizer que na moção 

apresentada, não frisou duas situações que têm sido desde há longos anos, uma luta da Freguesia de Vila Nova 

de S.Bento e da atual União e que uma delas é o cruzamento de Vila Nova de S.Bento, com a EN que vai para 

Mina de S.Domingos e Mértola, já várias vezes foi solicitado a construção de uma rotunda, dado que são inúmeros 

os acidentes nesse local, com muitas vidas perdidas. Têm feito vários pedidos às Infraestruturas de Portugal, com 

conhecimento aos grupos parlamentares e ao Ministro da tutela. O último pedido foi no inicio deste mês de 

fevereiro, em que também se abordou a situação do cruzamento de Vale de Vargo, da EN392 com a 517 e 

solicitou-se a reorganização desse tráfego.  

Termina, dizendo que não são passivos, nem inertes, vão exigindo, tal como exigem uma caixa multibanco em A-

do-Pinto, entre outras coisas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito José Madeira começa por agradecer o envio da informação que tinha solicitado sobre as zonas de 

atividades económicas e zona industrial de Serpa, nomeadamente sobre os lotes que estão por construir, mas 

refere que ainda há várias situações por esclarecer, alguns com falta de escritura, outros por construir e um deles 

desde 1997. Pelo que se vai apercebendo, existe falta de lotes na zona industrial de Serpa para a instalação de 

empresas, por isso, não faz sentido, nem é justo, que existam ainda lotes por construir, passados tantos anos. 

Deveria existir um regulamento muito claro e especifico e se ele está desatualizado, deveria ser feito um esforço 

por parte dos técnicos da Câmara para a sua atualização, para que não se verifiquem situações destas no futuro, 

pela necessidade que temos de trazer empresas para o nosso concelho.  

Prossegue, colocando uma questão sobre a situação epidemiológica do concelho e que é divulgada diariamente 

através do Facebook do Serpa Terra Forte e cujos números nunca batem certo com os dados do site oficial da 

DGS. Pergunta se o problema é da Câmara, da ARS Alentejo ou da DGS, dado a discrepância que existe entre 

os dados. 

Aborda ainda o assunto do mercado municipal, para perguntar qual o número de lugares que efetivamente estão 

ocupados, se já foram todos atribuídos.  

Relativamente às verbas que estavam consignadas aos eventos culturais e às feiras e que por causa da pandemia 

tiveram que ser adiadas, o que pensa a Câmara fazer com essas verbas, pois haverá situações que é importante 

apoiar ao nível social e de educação, para aqueles que têm, neste momento, mais dificuldades.  

Refere ainda que, embora não se tenha pronunciado na altura, mas refere que, enquanto representante da 

coligação PSD/CDS, também se associa ao voto de pesar apresentado sobre o ator António Cordeiro.  

Sobre a moção apresentada pela CDU, diz que o seu voto foi favorável, porque de facto, a estrutura rodoviária 

que atravessa o nosso distrito é um perigo para todos aqueles que diariamente a têm que utilizar e seja qual for o 

perfil, o importante é que seja feita uma estrada nas devidas condições e que seja até à fronteira. -------------------- 

 

Sobre as zonas industriais, o Sr. Presidente da Câmara disse que, neste momento, a atribuição e lotes é feita de 

forma muito diferente daquilo que era feito há 20 anos, ou mais, as regras têm vindo a ser mais claras e os prazos 

para a entrega de projetos e inicio de construção, são mais curtos. Por exemplo, neste momento, após a atribuição, 

é dado um prazo de seis meses para inicio da construção, enquanto antes era de dois anos, evitando assim que 

o lote esteja muito tempo desocupado. Acreditamos que, com estas ultimas atribuições, com prazos mais 

reduzidos, a situação venha a melhorar. Quando o eleito se refere ao lote de 1997, com uma construção inacabada 

há muitos anos, informa que este é um daqueles lotes em que a Câmara não pode atuar sobre ele, porque se 
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tratou de uma permuta e na altura ficou para a empresa Amilcar Charraz, porque eram proprietários de quase todo 

o terreno onde está implantada a zona industrial e na venda do terreno ficou esse ónus, de que ficaria um lote 

para os antigos proprietários, por isso, a Câmara não pode acionar a reversão desse lote.  

Relativamente ao mercado municipal de Serpa, depois de abertura do concurso, ficaram ainda por atribuir duas 

lojas e posteriormente já houve pedido para cedência de lojas, pelo que, irá proceder-se a essa atribuição e 

existem 4 bancas disponíveis, mas que não podem ser atribuídas, porque são de utilização pontual, para quem 

que ir apenas algumas vezes.  

Quanto às verbas destinadas aos eventos, diz que não existe uma rubrica especifica, mas o que existe é uma 

rubrica nova, que é o Covid-19 e só a ultima aquisição, que foram umas tendas para instalar no nosso concelho, 

foram 80.000€ o que dava para pagar quase duas feiras históricas e se formos contabilizar o apoio que já foi dado 

às IPSS’s do concelho, pagava-se mais uma feira do queijo, ou algo parecido, por isso, as contas, entre o deve e 

o haver, estão equilibradas e tem havido um apoio grande do município. Lembra ainda o apoio do município à 

instalação das zonas de concentração de apoio à população, no pavilhão Carlos Pinhão, o arrendamento do 

equipamento, o ar condicionado para que esse centro pudesse funcionar, sempre que houve um surto, em 

determinadas situações, a Câmara teve de arranjar espaços para as pessoas ficarem, a desinfeção das casas foi 

por conta da Câmara, o apoio logístico na vacinação, o transporte dos munícipes para os centros de vacinação 

também foi assegurado pela Câmara e tudo isso foi investimento, pelo que, as verbas que estavam destinadas 

aos eventos foram canalizadas para as despesas efetuadas no combate à pandemia. ------------------------------------ 

 

O eleito Daniel Veiga interveio para questionar sobre o ponto de situação da candidatura efetuada para a 

realização das infraestruturas da terceira fase da zona industrial de Serpa, pois dela dependem projetos de 

relevância económica, tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que foi contratualizada uma empresa de 

consultadoria para ajuda na abertura do procedimento concursal internacional, de cerca de dois milhões e meio 

de euros e a equipa já está a trabalhar para se conseguir abrir o procedimento no final do mês de março. ---------- 

 

 

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Começou por intervir o Sr. José Luís Cândido, referindo que a sua intervenção nesta sessão, prende-se com 

o facto de já ter feito algumas tentativas para obter respostas da autarquia e não foram bem-sucedidas.  

Em 1997, por concurso público, foi nomeado responsável pela medicina do trabalho na Câmara de Serpa e 

simultaneamente, apresentou à autarquia um projeto, que foi bem acolhido, para a instalação de um hotel de 

saúde na margem esquerda e o PDM foi alterado para permitir a construção de uma clinica. O sitio autorizado 

para a implantação dessa clinica, implicava a vizinhança de uma saibreira, de onde a autarquia, oferecida por 

si, retirou milhares de metros cúbicos de saibro, durante anos. No entanto, a autarquia nunca se lembrou de 

legalizar a saibreira e por isso, durante três quadros comunitários de apoio, a CCDR recusou-se a mandar os 

seus arquitetos a colaborar no projeto do hotel de saúde que, com o passar do tempo, foi um projeto que caiu 

e a autarquia continuou a retirar saibro e atualmente, no monte da Azougada, perto do rio Guadiana, temos 

uma cratera lunar, que é um desastre ambiental. Há 4 anos, endereçou uma carta ao Sr. Presidente da 

Câmara, pedindo uma audiência, a qual foi concedida e onde explicou esta situação, com o compromisso do 

Sr. Presidente de lhe responder no prazo de um mês. Passaram quatro anos e continua a aguardar a 

resposta. Segundo soube, não terão sido encontrados os documentos referentes a este assunto e que serão 

uma multa de que a autarquia foi alvo por parte do Ministério da Economia, por não ter legalizado a saibreira 
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e tal implicou uma resposta da autarquia ao Ministério, de que protestou apresentar a legalização da saibreira, 

comprometendo-se a proceder à sua recuperação ambiental. Esta carta foi apresentada em mão, pela então 

arquiteta responsável e o vereador do pelouro, o Sr. José Jacinto, pelo que, não se pode dizer que não se 

encontram papeis, porque as pessoas estão vivas, têm memória e sabem que isto é factual.  

Face ao exposto, apresenta o seu protesto pessoal pela ausência de resposta da autarquia e reitera a 

necessidade de se proceder à recuperação ambiental de uma zona perto do rio, que embora seja privada, 

pensa que do ponto de vista politico e ético, a Câmara não se pode recusar a enfrentar esta questão e espera 

que antes do final do atual mandato, obtenha resposta do Presidente da Câmara. 

Diz ainda que nos últimos tempos, enviou vários emails à Câmara, depois de um contacto direto com o 

Sr.Vereador responsável pela área das obras, chamando-lhe a atenção para o estado deplorável do único 

caminho municipal que liga a cidade ao rio. Nas eleições de 2002, participou na redação de parte do programa 

da CDU em que havia um projeto de levar a cidade até ao rio e 20 anos depois, dos dois caminhos que 

levavam a cidade até ao rio, um deles foi cortado pelo proprietário das Melrinas e o único que se mantém 

está num péssimo estado. Solicita a atenção do município para esta situação, pois é a única ligação da cidade 

ao rio e disponibiliza uma máquina D6 à Câmara para ajudar nessas obras, pagando o gasóleo e a mão-de-

obra que for necessário para reparação daquela via. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a primeira questão colocada, sobre a saibreira, o Sr. Presidente da Câmara disse que, logicamente 

que a Câmara tem que assumir as suas responsabilidades e perceber como foi o desenvolvimento deste 

processo, e nisso tem havido dificuldades, mas naquilo que lhe disser respeito, terá que assumir.  

Em relação ao outro assunto exposto, quando o Sr. José Luis diz que nos últimos tempos, enviou vários 

emails e não teve resposta, refere-se esses “últimos tempos” a dia 3 do corrente mês de fevereiro e o segundo 

email a dia 17 de fevereiro. Diz ainda que, apesar do caminho que liga Serpa ao rio, ter cerca de seis 

quilómetros, só 1,2 kms é caminho municipal, desde o Lidl até à Horta dos Banhos. Em 2019 foi enviado um 

oficio aos 13 proprietários, do referido caminho, desde que termina o domínio público municipal até ao rio, 

para que os mesmos assinassem uma declaração, a disponibilizarem-se para doar alguns metros das suas 

propriedades, para que todo o caminho fosse municipal, para posteriormente a câmara fazer uma intervenção, 

com asfaltamento e ter então uma ligação ao rio nas devidas condições.  Desde 2019 até ao dia de hoje, 

houve resposta positiva de 8 pessoas e, entretanto, houve vários contactos para todos os que ainda não 

entregaram, e também por parte de um dos proprietários que se tem empenhado em contactar os que ainda 

não entregaram. De facto, o Sr. José Cândido foi um dos primeiros a entregar, mas dos 13 proprietários, 5 

ainda não entregaram. Por isso, tem havido um esforço do município, no sentido de resolver o assunto e para 

que não acontecesse o mesmo que aconteceu nas Melrinas, a Câmara queria fazer uma intervenção de 

milhares de euros, depois de garantir que todo o caminho seria municipal e que no futuro, nenhum proprietário 

iria colocar uma vedação.  

Este caminho municipal, até à Horta dos Banhos, teve a última intervenção em 2019 e está prevista nova 

intervenção a meio do corrente ano, mas no concelho de Serpa, existem vários caminhos e estradas 

municipais, em que a Câmara tenta dar a melhor resposta e ainda caminhos, que não sendo municipais, e 

porque estão no plano de transportes escolares ou porque estão no plano de combate aos incêndios, também 

têm que ser reparados. 
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Termina dizendo que a resposta para o Sr. José Luis Cândido estava pronta desde ontem, mas não seguiu, 

para não parecer que estava a ser enviada porque a pessoa ia participar na sessão da Assembleia, no 

entanto, amanhã seguirá a resposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Alberto Matos, que começou por dizer que, uma das questões que pretendia 

colocar era sobre a escola secundária de Serpa, mas como o assunto já foi debatido, considera-se 

esclarecido. 

A outra questão que gostaria de colocar é sobre a saúde, sobre o encerramento durante algum tempo das 

urgências do hospital de S.Paulo e com uma carta publicada no Diário do Alentejo, ao abrigo do direito de 

resposta, com o titulo “Direito de resposta ao PCP e ao Bloco de Esquerda, por parte da Mesa da Santa Casa 

da Misericórdia”. Sobre este assunto, na qualidade de cidadão e de dirigente do Bloco de Esquerda, diz que 

não responderam à Santa Casa, mas respondem politicamente e o problema não é com a Santa Casa da 

Misericórdia, é com o Governo PSD/CDS que entregou o hospital de S.Paulo àquela instituição e os frutos 

dessa gestão que a Santa Casa faz questão de dizer que não é privada, é social, mas na verdade, todas as 

Santas Casas são de direito privado e não de direito publico. Nada têm contra a Santa Casa da Misericórdia, 

aliás na anterior Direção, tiveram reuniões, em que lhes foi dito que a Santa Casa estava a dar prejuízo, não 

apenas porque aquilo que foi contratualizado em termos de consultas não era garantido e as próprias 

urgências era fator de prejuízo. O que criticaram e estranharam, é que tenha sido afixado um papel, 

independentemente da situação da Covid, que lamentam e estão solidários com todas as pessoas que tiveram 

o vírus, mas que a urgência encerrava por tempo indeterminado, sem que tenham sido colocadas nesse papel 

as razões do encerramento e consideram que isso é inadmissível. Além disso, depois da decisão de 

colocação de uma campainha para atendimento a partir das 24h00, no período da noite e há muito tempo 

que estamos a assistir a uma desvalorização e de desresponsabilização pelas urgências e não havendo uma 

justificação cabal, que só surgiu depois, não podiam aceitar a colocação de um papel de encerramento do 

serviço por tempo indeterminado. Se o serviço está a dar prejuízo, a situação tem que ser analisada com 

todas as entidades intervenientes e o serviço retornar ao SNS e está já marcada uma audição com vários 

entidades e grupos parlamentares para discussão deste assunto, que só ainda não se realizou devido à 

situação de pandemia. Termina dizendo que, já foi revertida a situação da Santa Casa da Misericórdia de 

S.João da Madeira e o mesmo poderia acontecer aqui, pois a Santa Casa da Misericórdia de Serpa tem 

outras valências para gerir, vai ter um bloco operatório e tem muitos problemas do ponto de vista social com 

que se preocupar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Paula Fortunato que começou por dizer que logicamente, são importantes as vias terrestres 

de ligação a todos os pontos do nosso País, no entanto, considera que a passagem de uma IP pelo nosso 

concelho, poderá deixar ainda mais, ao abandono todas as vilas e aldeias, tal como aconteceu em Alcácer, 

seria mais interessante que todos pudessem passar pelas nossas aldeias e parar, do que simplesmente 

chegar rapidamente ao seu destino, esquecendo todas as localidades. Pessoalmente, gostaria que existissem 

bons acessos, estradas com bons tapetes e por outro lado, uma boa rede de transportes públicos, o que 

atualmente não acontece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 1/2021 

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 1/2021, sobre a atividade da Câmara 

Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 2).  

 

Sobre este assunto, interveio o eleito João Batista, que disse que tinha algumas duvidas, relacionadas com 

a requalificação da rede das piscinas cobertas (página 31), solicitando o ponto de situação deste assunto, 

nomeadamente o que se prevê fazer no próximo verão.  

Na sequência de uma questão que tinha levantado numa anterior sessão da Assembleia, respeitante ao 

elevador do castelo que se encontra parado há muito tempo, e que lhe tinha sido respondido que estavam a 

ser tomadas diligências no sentido de resolver o assunto, solicita novamente o ponto de situação deste 

assunto, dado que no relatório está referido que a empresa Schmitt peticiona o pagamento de faturas 

vencidas no montante de 1.074,32€.  

Na página 38 do relatório está mencionada uma adjudicação à Auto Sueco, de 53.862€ que supostamente 

tem a ver com a manutenção preventiva de equipamentos da Volvo e como considera o valor avultado, 

gostaria de saber qual o fundamento. 

Na página 48, na parte respeitante aos recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, é referido uma 

situação que decorre em tribunal com a empresa Maria da Guarda e a titulo de curiosidade, gostaria de saber 

qual o conflito ou que tipo de problema existe com essa empresa.  

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por informar que, em relação à piscina, o que se prevê é uma 

intervenção no tanque grande e em relação ao elevador do Castelo, não dispõe neste momento dessa 

informação, pelo que, irá verificar o assunto com os respetivos serviços, para informar sobre o ponto de 

situação e sobre o pagamento da fatura, poderá não se tratar do elevador do Castelo, dado que a autarquia 

tem mais elevadores.  

Sobre a Auto Sueco, trata-se de um contrato por três anos, para a referida manutenção preventiva e tem a 

ver, essencialmente, com as viaturas de recolha de resíduos.  

Em relação à Sociedade Agrícola da Herdade Maria da Guarda, trata-se de um processo relacionado com 

uma construção, mas irá solicitar mais informação aos respetivos serviços. .------------------------------------------- 

 

 

3.2. CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Relatório de atividades de 2020 

Através de email datado de 11 de fevereiro do corrente ano, a CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Serpa, remete à Assembleia Municipal para conhecimento, o Relatório de Atividades de 2020, o 

qual foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante 

(ANEXO 3). 
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Interveio a eleita Ana Camilo para fazer um resumo da atividade da CPCJ no ano transato, referindo que 

muitos dos números apresentados no relatório são o reflexo da situação de pandemia que se vive. No ano 

de 2019 foram instaurados 39 novos casos e em 2020 apenas 21. Em 2019 foram reabertos 12 casos e em 

2020 foram 8. Em 2019 houve uma entrada de 86 casos que, na altura em que se fez o relatório era um 

numero pesado para a dimensão do nosso concelho e em 2020 há uma entrada de 54. Em 2020 terminou-

se o ano com 21 casos ativos, que em relação a 2019 a diferença são 5 casos.  

As escolas e as autoridades é onde se fazem mais sinalizações e as faixas etárias entre os 15 e os 17 anos 

é onde existem mais casos. Refere ainda que a CPCJ de Serpa está integrada num projeto nacional que é o 

projeto Adélia – Apoio à Parentalidade Positiva, que é um plano local de promoção e proteção dos direitos 

das crianças e jovens e o objetivo é garantir estratégias de apoio, a uma parentalidade positiva e responsável 

e além disso vai permitir um melhor conhecimento sobre a realidade do território do concelho, no que diz 

respeito às famílias, crianças e jovens, num melhor acompanhamento do trabalho em rede.  

 

Neste tempo de pandemia que se vive, o eleito José Madeira coloca a questão no sentido de saber como é 

que os técnicos da CPCJ têm conseguido fazer o acompanhamento presencial das crianças e jovens, que 

estão sinalizados, tendo a eleita Ana Camilo respondido que, à semelhança de todas as instituições que 

continuam a trabalhar, faz os atendimentos com os cuidados que deve ter, pois não deixam de existir casos 

e talvez existam menos casos denunciados, porque as crianças estão mais em casa, frequentaram menos a 

escola. Houve períodos de teletrabalho, alternados entre a Presidente e a Secretária, mas continua a estar 

no terreno, em articulação com as autoridades de segurança e o tribunal e têm sido realizadas reuniões por 

videoconferência e o trabalho tem continuado a ser feito.  ------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio também a eleita Isabel Sevinate que referiu o facto da CPCJ ser constituída por uma Comissão 

Restrita e uma Comissão Alargada, sendo que a eleita Ana Camilo pertence a esta última Comissão. A 

Comissão Restrita é constituída por alguns profissionais, que têm uma intervenção direta com as crianças e 

com as famílias, sendo que a Comissão Alargada não acompanha as famílias, acompanha o trabalho da 

CPCJ no seu todo. Durante a pandemia, a CPCJ continuou no terreno, acompanhada por outras entidades 

que também fazem parte, designadamente a Segurança Social, uma técnica do Município e técnicos da área 

da educação e saúde e através do núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, tem-se registado muitas 

sinalizações, não apenas das escolas, por situação de abandono escolar, mas também de famílias que 

continuam a necessitar de apoio e o facto de estarmos a viver uma pandemia, obriga-nos a estar mais no 

terreno e a acompanhar de muito perto estas situações, que são criticas e problemáticas e o trabalho da 

CPCJ não se traduz apenas em  números, traduz-se em ações e na prevenção. ------------------------------------ 

 

 

3.3. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

Na reunião realizada no dia 17 do corrente mês de fevereiro, de acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, 

alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 
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a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, cujos documentos foram distribuídos 

por todos os eleitos, junto com a ordem de trabalhos e convocatória da sessão. -------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente da Câmara interveio para dizer que esta revisão teve essencialmente a ver com a introdução 

de uma nova rúbrica, respeitante à requalificação do cemitério de Serpa, porque se prevê um investimento 

grande e também para uma possível candidatura, se o quadro comunitário o permitir. Vai dar-se inicio ao 

projeto e, havendo possibilidade de financiamento, será uma intervenção mais rápida, mas caso contrário, 

será uma obra feita por fases, mas de forma articulada, de acordo com o projeto. ----------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal 

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

dos eleitos da CDU, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, de 

acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 4).  

 

 

3.4. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

Procedeu-se à análise do assunto designado em epígrafe, na sequência da deliberação do Órgão 

Executivo, proferida na reunião realizada no dia 17 do corrente mês de fevereiro e que a seguir se 

transcreve:  

«Através de informação datada de 11 do corrente mês de fevereiro, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, apresenta a seguinte proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização 

de Serpa: 

 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERPA II 

Enquadramento 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS), atualmente em processo de revisão conforme Aviso n.º 

14469/2017, de 30 de novembro, foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de dezembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março, objeto de alteração por adaptação e republicação 

pelo Aviso n.º 6890/2015, de 19 junho e suspenso parcialmente pelo Aviso n.º 13275/2017, de 6 de novembro 

de 2017. 

 

A suspensão de planos municipais está prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 126.º do RJIGT1, por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, quando se verifiquem 

circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (designação genérica do 
diploma). 
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económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização das 

opções estabelecidas no plano. 

 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas 

preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano intermunicipal ou 

municipal para a área em causa, em conformidade com a deliberação tomada. 

 

A presente proposta de suspensão está relacionada com uma alteração significativa das perspetivas de 
desenvolvimento económico local, incompatíveis com as opções do plano em substância e horizonte 
temporal.  De referir, que o enveredar pelo procedimento de suspensão resulta de ser o único que apresenta 
um tempo de tramitação que permite compaginar os objetivos do PUS, designadamente os objetivos 
específicos estabelecidos nas alíneas a), c), e) do n.º 2 do art.º 2.º do regulamento do PUS, com as exigências 
da gestão urbanística. 
 
 
Objeto 
É objeto de suspensão uma parcela de 4428 m2 qualificada em Planta de Zonamento (planta 1) como 
Espaços de Uso Especial de Equipamentos de Utilização Coletiva de Requalificação Prioritária 5 – 
Requalificação do Campo da Feira (EUCR5). Em Planta de Condicionantes (planta 2) não existem servidões 
ou restrições de utilidade pública que impeçam ou limitem o uso e ocupação do solo 
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Fundamentação 

O espaço em causa, ladeado por infraestruturas de circulação e acesso, confronta ainda com uma área 

classificada em Planta de Zonamento como Espaços de Atividades Económicas Consolidadas. Esta área 

encontra-se totalmente ocupada, não havendo lotes disponíveis, quer para novas atividades quer para a 

expansão das existentes.  

 

Por se tratar de uma situação que diminui significativamente o potencial de crescimento económico, a Revisão 

do PU de Serpa permitiria resolver esta situação, no entanto, a morosidade dos procedimentos técnicos e 

administrativos associados à Revisão de Planos não se coadunam com as perspetivas imediatas de 

desenvolvimento empresarial e crescimento do emprego. 
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Por outro lado, é entendimento do Executivo que a retirada de uma parcela de 4428 m2, que representa 

3.58% de um espaço com um total de 123 726 m2, não influência o funcionamento do equipamento nem as 

perspetivas de requalificação futura (planta 3). 

 

Planta 3: Localização e áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta 

Face ao exposto, propõe-se a suspensão da qualificação em Planta de Zonamento do PU de Serpa para a 

parcela de 4428 m2 que integra o Espaço de Uso Especial de Equipamento de Utilização Coletiva de 

Requalificação Prioritária EUCR 5 – Requalificação do Campo da Feira. 
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A suspensão não afeta o definido em Plano Diretor Municipal, pelo que, após a suspensão do PU de Serpa 

vigora este instrumento que, de acordo com a Planta de Ordenamento Urbano, classifica esta área como 

Solo Urbano – Espaços Centrais e Residenciais (Planta 4). 

 

Planta 4: Planta de Ordenamento Urbano do PDM (extrato cidade de Serpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigatoriedade da Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimento de 

elaboração, revisão ou alteração de plano intermunicipal ou municipal para a área em causa, em 

conformidade com a deliberação tomada. 
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Uma vez que o Plano já se encontra em processo de Revisão, é dispensada a Deliberação de Inicio de 

Procedimento de elaboração, revisão ou alteração. 

 

Medidas Preventivas 

Nos termos do n. º7 do artigo 126.º do RJIGT a suspensão implica o estabelecimento de medidas preventivas, 

as quais, de acordo com o n. º4 do artigo 134.º podem consistir na proibição, na limitação ou na sujeição a 

parecer vinculativo de várias ações. Assim, para cumprimento ao previsto no RJIGT, abaixo são propostas 

Medidas Preventivas: 

 

Medidas Preventivas 

 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial 

São estabelecidas medidas preventivas para a área do Plano de Urbanização da Cidade de Serpa objeto de 

suspensão: parcela de 4428 m2 qualificada em Planta de Zonamento como Espaços de Uso Especial de 

Equipamentos de Utilização Coletiva de Requalificação Prioritária 5 – Requalificação do Campo da Feira 

(EUCR5), adjacente aos Espaços de Atividades Económicas Consolidados e à Avenida dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito material 

1. As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e de 

reconstrução, com exceção das que sejam isentas de controlo administrativo prévio; 

b) Trabalhos de remodelação de terrenos; 

c) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, por regulamento municipal possam ser 

dispensadas de controlo administrativo prévio; 

2. A realização das ações previstas no número 1, ficam dependentes de parecer a emitir pela Câmara 

Municipal de Serpa; 

Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos. 

 

 

 

Artigo 4.º 

Regime aplicável 

Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo, aplica-se o regime constante dos 

artigos 134.º, 136.º, 137.º, 138.º, 140.º, 141.º, 142.º, 143.º e 144.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial 
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Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República. 

 

__________________________ 

 

Proposta de Deliberação 

 

Face ao exposto propõe-se o seguinte: 

1. Enviar proposta de suspensão parcial do PU de Serpa e respetivas medidas preventivas para 

emissão de parecer sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (conforme n.º 3 e n.º 4 do artigo 

126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

 

2. Enviar proposta de suspensão parcial do PU de Serpa e respetivas medidas preventivas para 

deliberação da Assembleia Municipal (conforme alínea b) do n. º1 do artigo 126.º e n.º 1 do artigo 

137.º do RJIGT).--------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

- Remeter a proposta de suspensão parcial do PU de Serpa e respetivas medidas preventivas para 

emissão de parecer sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (conforme n.º 3 e n.º 4 do artigo 

126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial); 

 

- Submeter à Assembleia Municipal, a proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de 

Serpa e respetivas medidas preventivas, em cumprimento da alínea b) do n.º1 do artigo 126.º e n.º 1 

do artigo 137.º do RJIGT. » ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções  

Feita a apresentação do assunto por parte do Sr. Presidente da Câmara, o eleito Noel Farinho disse que, 

num território como o nosso, não temos condições para recusar ou não criar condições para que alguém 

invista e crie riqueza e postos de trabalho, mas aparentemente esta situação de intervenção no plano de 

urbanização de Serpa, com a sua suspensão, configura uma falta de planeamento do município ao não 

priorizar o redimensionamento das zonas de atividades económicas, nomeadamente na zona industrial de 

Serpa e agora é obrigado a intervir no plano de urbanização para permitir um investimento. 

Diz que os eleitos do PS irão votar favoravelmente, porque há necessidade de dar condições a quem quer 

investir, mas deixa uma critica construtiva, no sentido de se dar prioridade à criação de condições efetivas e 

permanentes para atrair ainda mais empresas para o nosso concelho. ------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara disse que não se trata da falta de planeamento, dado que se trata da Zona de 

Armazéns, que tem mais de vinte anos e a empresa que neste momento está a fabricar equipamentos para 

a industria do setor agroalimentar, instalou-se há pouco tempo nessa zona de armazéns e colocou agora à 

Câmara a possibilidade de duplicar o espaço do seu lote. Para quem se quer instalar de novo, existem outros 

espaços, mas esta empresa, que começou há pouco tempo a fabricar estes equipamentos, pretende dar 

continuidade a essa laboração, no lote que já tinha, por isso, não havia outra possibilidade de arranjar uma 

solução para esta empresa, senão através da suspensão parcial do plano de urbanização. 

  

Seguiu-se o eleito João Santos para dizer que, quando se fala em falta de planeamento, significa que estava 

previsto para esse mesmo local, o parque da cidade e vai ter que ser retirado espaço para aumentar o número 

de lotes, o que lhes parece bem, porque consideram que Serpa precisa mais de investimento e de novas 

empresas, que eventualmente deem origem a mais postos de trabalho, do que propriamente um parque de 

cidade, embora seja um projeto interessante, mas que não é prioritário. No entanto, o parque da cidade 

naquele local, tinha a vantagem de tapar uma entrada da cidade, que tem uma vista que não é propriamente 

agradável, pois deparamo-nos logo com pavilhões industriais, por isso, apela a que seja contemplada essa 

hipótese de, no futuro, se arranjar forma de tapar a visão da zona dos armazéns, para quem entra na cidade. 

 

O Sr. Presidente da Câmara explicou que o terreno para onde está projetado o parque da cidade tem uma 

área de cerca de 40.000 met2 e o que se pretende retirar para a ampliação do pavilhão do requerente são 

1.000 met2 e isto ao nível de planeamento não lhe parece que seja justificação para se dizer que está mal 

planeado aquele sitio. O parque da cidade continuará a ser no mesmo sitio, conforme projetado, e em vez de 

ter 40.000 met2 passa a ter 39.000 met2 e mantem-se o objetivo de dissimular a visão sobre o espaço 

industrial e não é a construção de um pequeno lote que irá desvirtuar esse objetivo. 

Sobre a questão referida pelo eleito Noel de que se deveria analisar bem os documentos que temos 

disponíveis para conseguir dar uma resposta em tempo útil às empresas que se queiram instalar no concelho, 

diz que lhe tragam à sessão da Assembleia ou a uma reunião da Câmara, o nome de uma empresa de grande 

dimensão, que se queria instalar no concelho, que apresentou um projeto consolidado e que o município não 

tenha arranjado solução, é um desafio que lança a todos os eleitos. Por isso, neste momento, ter uma zona 

industrial em Serpa, praticamente lotada e em vias de abertura do procedimento para se iniciar outra, qualquer 

empresa que se apresente à Câmara, com intenção de se instalar em Serpa, pode contar com a Câmara para 

arranjar uma solução e foi isso que aconteceu com esta empresa da zona dos armazéns, que nem queriam 

ir para outro lado, só queria estar naquele sitio onde já estava a laborar e ampliar o espaço. 

 

O eleito Noel Farinho disse que o PS encara com bons olhos este investimento e outros investimentos que 

venham para o concelho e saúda vivamente que isso aconteça, pois a criação de empregos e de riqueza é 

fundamental para o nosso futuro, e o que estava em causa foi que, no seu entendimento, a Câmara tem 

instrumentos de planificação, o que existe é uma falha e não uma falta de instrumentos de planificação e a 

questão concreta não foi respondida, pois tinha perguntado se vierem duas ou três empresas no próximo 

mês, se podem instalar-se em Serpa. A Câmara não pode ir à procura de espaços quando surgem as 

necessidades, a Câmara deve ter estruturas, deve ter planificação e zonas industriais capazes de receber 

logo as empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara disse que essa pergunta não é assim tão linear, pois temos que analisar quais 

são as características dessas empresas que se querem instalar e as suas dimensões, para depois se poder 

responder, avaliando sobre a melhor solução. Tendo em conta que no concelho de Serpa temos três zonas 

industriais, temos mais capacidade de resposta que outros municípios que tenham apenas uma zona 

industrial. 

Aproveita ainda para deixar um convite a todos os eleitos, embora a Feira do Queijo este ano não seja no 

formato normal, mas que façam uma visita virtual, porque irá existir muita informação e a apresentação de 

um projeto ambicioso, que é a criação de uma loja virtual para todos os produtores do concelho, a plataforma 

SerpaMarca.pt, e reforça as palavras iniciais do Sr. Presidente da Assembleia, para valorizar todo o trabalho 

que tem sido feito  pelos vários intervenientes, nesta situação de pandemia em que vivemos e um reforço do 

agradecimento por parte do Município e aproveita também para deixar o seu abraço à família de António 

Cordeiro, que estará sempre na nossa memória. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo para dizer 

que, caso uma empresa se queira instalar no concelho de Serpa, não existindo terrenos em Serpa, terá 

também a zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento e a zona de atividades económicas de 

Pias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O eleito Noel Farinho esclareceu que, quando fala em Serpa, refere-se ao concelho de Serpa e quando se 

refere à localidade, costuma dizer Serpa cidade e nestas intervenções referiu-se sempre ao concelho de 

Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de suspensão parcial do 

Plano de Urbanização de Serpa e respetivas medidas preventivas, nos termos da informação técnica, 

acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 
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O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, eram 21h00 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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