
 

 
EDITAL N.º 2/GAEOM/2022 

  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES, 
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 29 
de dezembro de 2021: 

 
MOÇÃO 

Em defesa do Hospital de São Paulo 

 

Nos últimos dias foram veiculadas noticias relatando as dificuldades na manutenção do serviço de urgência 

24 horas por dia. Uma situação que coloca em causa o apoio as populações, ainda mais nestes tempos de 

crise pandémica. 

 

A indefinição quanto ao futuro do Hospital de S. Paulo, causa a maior das preocupações entre a população, 

mormente no que concerne ao serviço de urgência, pelo que não poderemos ficar indiferentes. 

 

Com um concelho dos maiores do país em área e o terceiro mais populoso do Baixo Alentejo, somando a 

deficiente cobertura de serviços de saúde nos territórios que constituem a Margem Esquerda do Guadiana, 

torna esta unidade fundamental.  

 

A instabilidade que se vive provem da dificuldade de dar resposta ao acordo de cedência que foi assinado 

em 2014. A transferência do Hospital, sem acautelar, minimamente, o serviço público e as necessidades 

dos utentes e à revelia de todos os pareceres e tomadas de posição contrárias que foram, quer antes quer a 

partir de então, inequivocamente manifestadas, nomeadamente por parte da Câmara e da Assembleia 

Municipal de Serpa e também pela Comissão de Utentes. 

 

Consideramos que o Hospital de São Paulo deve, de imediato, retornar ao âmbito direto do Serviço 

Nacional de Saúde, espaço donde nunca deveria ter saído, só assim se cumprindo o imperativo 

constitucional, de um serviço nacional de saúde, universal e geral, garantindo a todos os cidadãos, o acesso 

a cuidados de saúde, bem como uma eficiente e racional cobertura de todo o país em recursos humanos e 

unidades de saúde. 

 

Esta moção, se aprovada, deverá ser enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro 

da Saúde, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, à ULSBA  e  aos  órgãos de 

comunicação social. 

 

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

29 de dezembro de 2021 e aprovada, com os votos a favor dos eleitos da CDU e PS e os votos contra dos 

eleitos do Chega e coligação PSD-CDS.  

 

 



 
 

Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Isenção de Derrama 

A Assembleia Municipal, em sessão de 29 de dezembro, nos termos do artigo 241º, da Constituição da 

República Portuguesa, dos artigos 98º a 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1 alínea g), da 

Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, Chega e 

Coligação PSD-CDS e 13 votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da 

Assembleia Municipal, aprovar o Regulamento Municipal da Concessão de Isenções de Derrama.  

 

 

Impostos e Taxas Municipais para 2022 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa 

Municipal dos Direitos de Passagem 

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra do PS e Chega, a abstenção da 

Coligação PSD-CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta sobre o Imposto Municipal 

sobre Imóveis:  

- A taxa de IMI de 0,30%, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei; 

- A redução desta taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- A majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

- A redução de 50% do valor de IMI às entidades proprietárias de imóveis registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, recaindo esta redução sobre um único edifício por entidade.   

 

DERRAMA 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, Chega e Coligação 

PSD-CDS, 13 votos a favor da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a seguinte proposta para a derrama:  

- A aplicação de taxa de derrama de 1,5% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior 

a 150.000 euros  

- a isenção total da taxa de derrama para todos os sujeitos passivos cujo volume de negócios não 

ultrapasse os  150.000 euros   

 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, Chega e Coligação 

PSD-CDS, 13 votos a favor da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a proposta de manutenção do valor da participação variável no IRS de 5%  

 

 

 

 

 

 



 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, PS e Coligação 

PSD-CDS e os votos contra dos eleitos do Chega, aprovar para o ano de 2022, a fixação da taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado 

municipal. 

 

Descentralização de competências no âmbito da ação social – Decreto Lei n.º 55/2020 de 12 

agosto 

Foi deliberado, por maioria, com 13 votos a favor da CDU, 3 abstenções dos eleitos do Chega e 10 votos 

contra dos eleitos do PS e Coligação PSD-CDS, rejeitar a assunção em 2021 e até ao prazo disposto no 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, das competências transferidas em matéria de ação social. 

 

Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

A Assembleia Municipal, nos termos do artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou por unanimidade, retificar a deliberação proferida na 

sessão de 16 de setembro de 2021, para a seguinte repartição de encargos, respeitante ao aluguer 

operacional de viatura elétrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

do costume. 

 

Serpa, 3 de janeiro de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 829,57€ 1.020,37€ 

2022 9.954,84€ 12.244,45€ 

2023 9.954,84€ 12.244,45€ 

2024 9.954,84€ 12.244,45€ 

2025 9.125,27€ 11.224,08€ 

TOTAL 39.850,00€ 49.015,50€ 


