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EDITAL N.º 15/GAEOM/2020 
  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 30 
de abril de 2020: 
 

 

Saudação 
A Revolução de Abril constitui um dos mais importantes acontecimentos da história de Portugal, num ato de 

emancipação social e nacional, que permitiu conquistas políticas, sociais, ambientais, económicas e 

culturais que a Constituição da República Portuguesa acolheu e que foram a fonte para um acelerado 

desenvolvimento do País, com uma marcante e galvanizante participação dos trabalhadores e das 

populações. 

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

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

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

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

estiveram sempre na primeira linha. Quando os outros desistiram eles mantiveram a chama do sonho da 

Liberdade aceso.  

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

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

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

direitos laborais. O grito  de Liberdade tem mais do que nunca de estar dentro do peito de cada português, 

pronto a sair a cada ataque aos valores da revolução. 

 

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

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

passo em termos de civilização, e uma porta que se abriu para os portugueses, no acesso aos cuidados de 

saúde e à qualidade de vida.   Hoje, face ao surto epidémico de COVID-19, mais do que nunca importa 

valorizar o SNS e todos os seus profissionais, pois têm permitido fazer face a este inimigo invisível, 

assumindo um papel absolutamente decisivo e insubstituível num combate diário pela defesa e salvaguarda 

da saúde e da vida dos portugueses.  

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

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

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

Abril não pode ficar em quarentena. 

VIVA AO 25 DE ABRIL 

 

Saudação apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, realizada no 

dia 30 de abril de 2020 
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Moção 

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

de 25 de Abril de 1974. 

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

portas à Liberdade, à Justiça Social e à Democracia. 

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

fundamental. 

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

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

Portugal livre e democrático, afastado de qualquer tipo de Ditadura de esquerda ou direita. 

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

do concelho, que nestes momentos difíceis da pandemia se empenham na construção de um País mais 

Justo, Equilibrado e Solidário, para que, deste modo, Abril se cumpra e Maio se torne maduro. 

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

 
Moção apresentada pelos eleitos do PS e aprovada, por maioria, com os votos a favor do PS e Coligação 
PSD/CDS e as abstenções da CDU, na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de abril de 

2020 

 
 

 

Voto de reconhecimento e louvor 
COVID 19 

Vivemos tempos excecionais de incerteza, de dor, sofrimento, luto, separação e confinamento. Importa mais 
do que nunca invocar os princípios da solidariedade e da união para derrotar esta pandemia. O tempo é de 
unidade e de reconhecimento que a ameaça é seria. Não se pretende unanimismo ideológico indesejado, 
mas unidade e cumplicidade como imperativo cívico estruturante do sucesso na luta contra esta pandemia.  
À incerteza do momento no plano sanitário, associa-se uma preocupante crise económica e social, de 
dimensões ainda difíceis de calcular. Para combater esta crise e minorar os seus efeitos o governo agiu 
com rapidez no domínio da saúde, melhorando os meios humanos e físicos e no domínio da economia, 
atribuindo novos apoios a empresas e cidadãos atingidos.  
O nosso país tem respondido a esta ameaça usando mecanismos que não ultrapassam a legalidade 
constitucional, demostrando a todos a maturidade do nosso sistema democrático. Da cooperação entre 
governo e oposição ao sentido cívico da população, passando pela regularização dos imigrantes e 
refugiados para terem acesso ao SNS. A imprensa internacional de não poupa louvores ao país nestes 
tempos de difíceis de pandemia. Comparando o balanço de mortos nos países da Europa Ocidental, 
Portugal parece ser uma exceção. Ao ponto de alguns invocarem o milagre português. No entanto, a 
pandemia está longe de estar terminada, e por isso, devemos estar preparados para uma longa e difícil 
batalha.  
Atentos às informações chegadas de todo o lado, os portugueses autodisciplinaram-se. Confinara-se nas 
suas casas, deixaram de ir aos cafés, bares e restaurantes e aceitaram que as escolas dos filhos 
encerrassem. A sociedade civil portuguesa teve uma reação onde imperou uma enorme consciência cívica, 
participando de forma exemplar na contenção e proliferação do inimigo invisível. Já no início de março o 
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mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, se tinha tornado o primeiro 
chefe de Estado a entrar em quarentena voluntária. Tratou-se de falso alarme, mas deu o exemplo e serviu 
de alerta a toda a população.  
A DGS, sob tutela do governo, seguiu no combate a esta ameaça epidemiológica todos os princípios e 
conhecimentos disponibilizados pela ciência. O SNS foi aprimorado e reequipado, mesmo com as 
dificuldades inerentes à dimensão global do problema, e hoje, podemos assinalar que estamos no bom 
caminho para ganhar esta batalha. Se duvidas houvesse, ficou agora inequivocamente demonstrado o 
quanto o SNS é imprescindível para os portugueses. 
Mas esta luta não se fez só a partir de Lisboa, em concelhos como o nosso, o papel dos autarcas tem sido 
importantíssimo e não pode por isso ser desvalorizado. Em Serpa o município atuou no apoio às IPSS´s do 
concelho, colaborou com a ULSBA na criação de uma estrutura de apoio para o combate à COVID 19 
instalada no pavilhão Carlos Pinhão e procedeu à desinfeção de ruas e instituições afetadas. Importa ainda 
referir a importância do acionamento, em 3 de abril passado, do Plano Municipal de Emergência, permitindo 
responder aos munícipes atingidos com ganhos de eficácia e de forma integrada e coordenada.  Quanto às 
freguesias do concelho, mais uma vez, estiveram na primeira linha de resposta. O PS em Serpa tem tido 
uma postura de cooperação nos diferentes órgãos autárquicos onde está representado, valorizando o 
superior interesse da população, em detrimento do confronto politico que consideramos por esta altura inútil. 
Foi com este espírito que subscrevemos uma declaração publica do Sr.  Presidente da Assembleia 
Municipal. E pelas mesmas razões os nossos vereadores, todos sem pelouro, apresentaram várias 
propostas de grande utilidade para mitigar o impacto desta pandemia no nosso concelho. 
Reconhecemos e louvamos o empenho de todos aqueles que tudo tem feito para vencermos esta batalha. 
Não seria, porém, de todo justo, se não reconhecêssemos e agradecêssemos particularmente o empenho e 
o esforço, daqueles que tratam e protegem os nossos idosos e de todos os profissionais de saúde que 
trabalham se tréguas para salvar vidas. 
Que a luz da esperança nos guie para enfrentarmos o futuro! 
Serpa, 30 de abril de 2020 
 

Voto de Reconhecimento e Louvor apresentado pelos eleitos do PS e aprovado, por maioria, com as 
abstenções da CDU e Coligação PSD/CDS e os votos a favor do PS 

 

 
 

 

 

Moção sobre o 1º de Maio 

 
Neste 1º de Maio assinalamos mais um aniversário dos acontecimentos de Chicago, que estiveram na 

origem do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador. Uma jornada de luta pela redução da jornada de 

trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos da América, que 

assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à forca dirigentes sindicais. 

 

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

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

horários dignos. 

 



 

4 

 

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

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

para a derrota eleitoral destas políticas. 

 

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

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

uma grande prova da sua força e competência, sendo que Portugal está a dar um grande exemplo, 

dispondo de excelentes profissionais nas diferentes áreas de intervenção, na luta contra o Covid-19. 

 

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

 

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

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

para continuar a dar resposta às necessidades básicas e imprescindíveis da população, lutando 

todos os dias, pondo em risco a sua própria saúde e a dos seus familiares, para que possamos ter 

cuidados de saúde, higiene e limpeza urbana, segurança de pessoas e bens, assistência aos 

nossos idosos e população mais vulnerável, bens de primeira necessidade disponíveis para 

compra, entre outras tarefas igualmente fundamentais.  

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

com os que não viram os seus contratos renovados e com os que se veem confrontados com uma 

situação de desemprego ou redução de rendimentos; 

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

prestar serviços imprescindíveis à nossa população, nomeadamente os profissionais que trabalham 

nos lares e centros de dia das IPSS do concelho, os Bombeiros Voluntários de Serpa, os 

profissionais de saúde e das forças de segurança a atuar no nosso município; agradecer aos 

trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas e Uniões de Freguesia que continuam no terreno, 

todos os dias, garantindo a fundamental higienização urbana, desinfeção, recolha de lixo e demais 

serviços municipais que continuam ao serviço dos nossos munícipes; por último, saudar os 

trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, peças fundamentais para travar o avanço da Covid-

19. 

 

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

Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Governo; CGTP-IN; UGT; STIM; STAL e aos órgãos de 

comunicação social. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada por unanimidade, na sessão da Assembleia Municipal 

de Serpa, realizada no dia 30 de abril de 2020 
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Saudação  

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

motiva esta moção de saudação especial pelo "esforço e dedicação de todas e de todos os que, com risco 

da própria vida têm trabalhado, no nosso concelho, para o bem comum". 

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

Serviço Nacional de Saúde, forças de segurança, proteção civil, bombeiros, serviços municipais, freguesias 

e eleitos, instituições e voluntários que, no concelho de Serpa estão na linha da frente do combate contra 

este inimigo invisível, mas implacável. 

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

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

contentores e os horários de recolha. 

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

criativa e corajosa. 

 

Saudação apresentada pelos eleitos da CDU, na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, realizada no 

dia 30 de abril de 2020 

 

 

 

RESIALENTEJO – REGULAMENTO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS 

Foi analisada a seguinte deliberação, proferia pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 18 de março do corrente ano, 

cujo teor a seguir se transcreve: 

«Resialentejo – Regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

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

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

resíduos urbanos:  
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 Deliberação 

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

2019, foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento de Serviços da Resialentejo, que consta 

dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante e submete-lo à aprovação da 

Assembleia Municipal.»  

 

 Deliberação 

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

Serviços da Resialentejo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERPA (SALVADOR E SANTA MARIA) – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSIDIO PARA O PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE APOIO ÀS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E 

DESPORTIVAS DE VALES MORTOS 

Na sequência da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 26 de dezembro de 2019 e nos termos 

do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, na reunião de 18 de março último, 

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

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

Apoio às Atividades Socioculturais e Desportivas de Vales Mortos.  

 

 Deliberação 

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

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

favoráveis da CDU e Coligação PSD/CDS, aprovar a proposta de atribuição de um subsidio à União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), no valor de 18.950,00€ (dezoito mil, novecentos e 

cinquenta euros), a acrescer o IVA à taxa de 23%, para pagamento do projeto de arquitetura do 

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

 

 

 

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

do costume.  

 

Serpa, 5 de maio de 2020 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
 

JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


