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EDITAL N.º 9/GAEOM/2021 

  
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 25 
de fevereiro de 2021: 
 

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. 

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.» 

 

 

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: 
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- 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;  

 

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. 

 

Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada, por unanimidade.  

 

 

 

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. 

 

 

 

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

Municipal 

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 da Câmara 

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

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

Urbanização de Serpa e respetivas medidas preventivas.  

 

 

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

do costume. 

 

Serpa, 1 de março de 2021 

 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


