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EDITAL N.º 7/GAEOM/2021 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 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 reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 17 
de fevereiro de 2021:  
 
 

CIMBAL – Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo (PIEEBA) – 
Repartição de encargos 
Procedeu-se à análise do email enviado pela CIMBAL, em 24 de março de 2017, respeitante ao 
plano intermunicipal de eficiência energética do Baixo Alentejo: 
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Em 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 
cabimento sequencial n.º 23090/2021.  

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 6.512,85 € (seis mil, quinhentos e 
doze euros e oitenta e cinco cêntimos), IVA incluído, respeitante à aquisição de serviços para 
elaboração do plano intermunicipal de eficiência energética do Baixo Alentejo. ------------------------ 
 
 

CIMBAL – Comparticipação dos municípios para o ano de 2021 
Através de email datado de 12 de janeiro do corrente ano, a CIMBAL envia o mapa respeitante às 
comparticipações dos municípios associados para o ano de 2021: 
 

 
 
Em 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 
cabimento sequencial n.º 23088/2021. 

 Deliberação  
O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor mensal de 3.282,72€ (três mil, duzentos e oitenta e 
dois euros e setenta e dois cêntimos), referente à comparticipação deste município no ano de 
2021.  
 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt


 

 
 

MUNÍCIPIO DE SERPA - Contribuinte n.º 501 112 049 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

Praça da República 7830-389 SERPA 
TEL. 284 540 100 / Fax. 284 544 721 

Mail geral@cm-serpa.pt 
 

 

 

IM
P

.A
P

O
M

.3
2

0.
0

1 
  1

5/
09

/2
01

1
 

3 

CIMBAL – Candidatura Intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo 
Alentejo” – Comparticipação  

Procedeu-se à análise do seguinte oficio, enviado pela CIMBAL, em 24 de novembro do ano 
transato, respeitante à candidatura intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo 
Alentejo: 
 

 
 
Sobre este assunto, o Gabinete de Proteção Civil informa que se trata de uma candidatura para a 
aquisição de equipamentos destinados à proteção e socorro das populações, no âmbito da 
proteção contra de risco de incêndios, enquadrada no Eixo 8 Ambiente e Sustentabilidade – 
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Prioridade de investimento 6.3., do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso 
do Recurso (POSEUR). 
A presente candidatura foi aprovada por unanimidade, pelo conselho intermunicipal na reunião 
de 14 de outubro de 2019. 
O município propôs candidatar, a aquisição de 2 biotrituradores moveis para apoio na execução 
de faixas de gestão de combustível no concelho e a conceção e produção de documentação para 
sensibilização da população face à sua defesa contra risco de incêndio rurais. 
As componentes candidatadas totalizam os 56.637,85€ com a contrapartida publica nacional de 
8.495,68€. 
Informam ainda que os pedidos de pagamento efetuados até ao mês de abril, pela entidade 
gestora da candidatura, são majorados em 100%, o que traduz na possibilidade de devolução da 
contrapartida publica nacional. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No dia 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 
cabimento sequencial n.º 23089. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 8.495,68 € (oito mil, quatrocentos e 
noventa e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), respeitante à candidatura intermunicipal 
“Proteção contra riscos de incêndios – Baixo Alentejo”. ------------------------------------------------------- 
 
 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2021 
Através de email datado de 22 de dezembro do ano transato, o Conservatório Regional do Baixo 
Alentejo, na sequência da Assembleia Geral realizada no dia 3 de dezembro, informa que a 
comparticipação anual desta autarquia para o ano de 2021 é de 4.800,00€.  
Em 12 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 
cabimento n.º 23133/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Deliberação  
Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, proceder à transferência para o Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo, do valor de 4.800€ (quatro mil e oitocentos euros), respeitante à 
comparticipação para o ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Associação do Cante Alentejano Os Cardadores (Castro Verde) – Pedido de apoio  
Foi analisado o seguinte pedido de apoio, apresentado pela Associação Cante Alentejano Os 
Cardadores: 
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Sobre o assunto, a Casa do Cante informa que o vídeo, embora inclua imagens do Cante em 
Serpa (Cortejo da Páscoa e outras), não se destina especificamente a nenhum município, mas aos 
cantadores dos grupos corais de todos os concelhos. O objetivo é sensibilizar os cantadores e as 
entidades com responsabilidade no Cante para não se deixarem abater pelas dificuldades que a 
pandemia está a trazer. Há muitos grupos em risco de não regressarem à atividade, incluindo 
alguns do concelho de Serpa, se não houver uma resposta coletiva. O facto de o pedido de apoio 
também ser dirigido à Casa do Cante (portanto à CMS, à qual a Casa do Cante pertence), está 
relacionado com o destaque que estas instituições têm na preservação e promoção do Cante, 
nomeadamente na execução do Plano de Salvaguarda assumido perante a UNESCO. Não tendo, 
obviamente, obrigação de apoiar a iniciativa em causa, solicitações como esta surgem por causa 
do protagonismo que a CMS e a Casa do Cante têm neste âmbito e que é reconhecido por todos. 
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Propõem a atribuição de 500 euros como forma de apoio a este trabalho.  
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 
Associação de Cante Alentejano Os Cardadores, um subsidio no valor de 500,00 (quinhentos 
euros) para apoio no trabalho/projeto intitulado “Moda da Pandemia” e solicitar que nos seja 
prestada a informação sobre eventuais apoios que já tenham obtido por parte de outras 
entidades para este projeto.  
 
 
Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 
O Gabinete de Ação Social e Educação, em 11 do corrente mês de fevereiro, informa que, apesar 
de não estarem a decorrer aulas presenciais, há alunos que, por não terem no local de residência 
meios informáticos e de conetividade que lhes permita aulas à distância, têm que frequentar 
uma das escolas de referência/acolhimento para aulas presenciais, pelo que o aluno David 
Miguel Antunes Abrantes, é um dos que se encontra ao abrigo deste regime excecional, 
necessitando também do fornecimento de refeições. 
 
De acordo com as competências do município em matéria de ação social escolar, a encarregada 
de educação solicita para o seu educando, matriculado no 3º ano de escolaridade na Escola 
Abade Correia da Serra, em Serpa, a atribuição de subsídio de refeição pelo escalão A, conforme 
posicionamento do mesmo no escalão de abono de família (1º escalão). 
Para a atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento com o nº 
sequencial 21160. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face ao exposto e nos termos do Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da 
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 
atribuir ao aluno David Miguel Antunes Abrantes, subsidio de refeição pelo escalão A. -------------- 
 

 
Estatuto do Direito de Oposição – Relatório da avaliação respeitante ao ano de 2020 

Procedeu-se à análise do seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2020, 
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da lei n.º 24/98 de 26 de maio: 

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às 
minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 
Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 
Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações 
políticas dos Órgãos Executivos. 
 
Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime Jurídico 
das Autarquias Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as competências 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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para, respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 35.º 

n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).  

 
As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 
representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  
 
Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, 
por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da 
citada lei.  
 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e critica das 
orientações politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo que o 
direito ao seu exercício integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na 
lei.  
 
São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 
representados na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos 
membros não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico.  

 
Nesta Autarquia, no atual mandato, são titulares do direito de oposição, nos termos do artigo 3.º 
da Lei 24/98, de 26 de maio, no ano de 2019, o Partido Socialista, pelo facto de estar 
representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes 
delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 
executivas e também a Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP que está 
representado na Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  
 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na 
Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na Assembleia 
Municipal com um eleito. 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL  
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Fonte: SGMAI 

 
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

  
 

 
Fonte: SGMAI 

 
 
 
 
 
 
De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, aos titulares do direito de oposição assiste: 

1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e 
diretamente pelos correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos principais 
assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos 
das autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos 
orçamentos e planos de atividade (artigo 5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar 
e intervir, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público relevante, bem como o direito de presença e participação, em todos os atos e 
atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer 
comissões constituídas para a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias de 
relevante interesse local (artigo 8.º).  

 
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 
34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados 
em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2020:  
 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo Presidente 
da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o 
andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara 
Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados prestam 
informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a 
sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar 
esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  
Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, 
nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  
Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de “Antes da 
Ordem do Dia”, presta informação sobre os convites e eventos em que participaram, no período 
que medeia cada uma das sessões.  
 
No ano de 2020, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da 
Câmara e sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda 
apresentados 30 pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista e eleito da 
Coligação PSD/CDS, os quais foram encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de 
informação e posteriormente remetida essa mesma informação, por email, a todos os eleitos, 
sendo a mesma integrada na ata da reunião que se realizou imediatamente a seguir.  
 
Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e resposta 
enviada a esses munícipes.  
 
A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 
informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 
alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 
 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade 
e situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia 
Municipal, antes de cada sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, 
Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e 
situação financeira da autarquia e da qual é também dado conhecimento a todos os 
eleitos do Órgão Executivo; 
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 Notas de Imprensa que são enviadas à comunicação social pela autarquia, 
designadamente:  
- Integrada na programação das Jornadas Municipais da Educação a Exposição Anne Frank 
- uma história para hoje, estará patente em Serpa, na Biblioteca Municipal Abade Correia 
da Serra, até 29 de fevereiro.  
- Relativamente à agricultura intensiva e superintensiva a autarquia manifesta a sua 
preocupação ao lado da população 
-De 3 a 8 de fevereiro realizou-se no concelho de Serpa as Jornadas Municipais da 
Educação, promovidas pelo Município em parceria com os agrupamentos e escolas do 
concelho.  
- O Município de Serpa informou que, o Pavilhão Carlos Pinhão, já está pronto para 
receber cerca de 20 pessoas, antecipando assim as consequências da Covid 19. 
- A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar de perto a questão da pandemia Covid 
19, desde o primeiro momento, já foram tomadas várias medidas de contenção, sempre 
numa lógica de prevenção e antecipação de consequências. 
- As ações de higienização e desinfeção de espaços e equipamentos públicos continuam 
em marcha, por todo o concelho. 
- A Câmara Municipal de Serpa cedeu, a título de empréstimo temporário, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, uma casa, com capacidade para oito 
pessoas.  
- A Comissão Municipal de Proteção Civil ativou na passada sexta-feira, dia 3 de abril, o 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa. 
- A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar, no âmbito da pandemia provocada 
pela Covid-19, a situação das IPSS do concelho que sentem algumas dificuldades na 
resposta a encomendas de materiais de proteção. 
- A Comissão Municipal de Proteção Civil com composição reduzida, iniciou o processo de 
ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa, numa reunião 
realizada no passado dia 2 de abril, tendo nessa data, solicitado a opinião de todas as 
entidades envolvidas. 
- A Câmara Municipal de Serpa colabora com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(Ulsba) na criação de uma estrutura de apoio para o combate à Covid-19, que já está a ser 
instalada no Pavilhão Carlos Pinhão.  
- A Câmara Municipal de Serpa, bem como todas as Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho, enviou, no dia 10 de abril, um documento onde é solicitado esclarecimento a 
várias entidades nacionais e locais sobre a reabertura dos postos e extensões de saúde.  
- A autarquia informou que, dia 13 de abril, foi feita a desinfeção das instalações do Lar 
do Centro Social de S. Jorge e S. das Pazes, em Vila Verde de Ficalho.  
- O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em 
todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 de 
março e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 
- Sob proposta do Gabinete de Ação Social e Educação da Câmara Municipal de Serpa, foi 
aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril, atribuir um apoio pontual às 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Serpa, num total de 
9 331,04 euros. 
- O Município de Serpa está a colaborar com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(Ulsba) na criação de linha telefónica de apoio psicológico com o intuito de apoiar os que 
dele necessitem, durante a pandemia Covid-19. 
- O Município de Serpa celebrou este ano o 25 de Abril com recurso às novas tecnologias, 
devido às medidas de prevenção do surto da covid-19 e ao confinamento em que 
vivemos. 
- Câmara Municipal de Serpa avançou com medidas extraordinárias. 
- “Máscara para todos” é um projeto das Oficinas Sénior da Academia Sénior, em parceria 
com a Câmara Municipal e as Juntas e Uniões de Freguesia de Serpa e muitos voluntários 
que se juntaram à causa. 
- A Câmara Municipal de Serpa está a colaborar com os dois Agrupamentos de Escolas do 
concelho no que toca à distribuição de refeições e materiais pedagógicos a alunos 
beneficiários da ação social escolar. 
- A Câmara Municipal de Serpa apoia a Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários 
de Serpa, à semelhança do que já fez com as IPSS do concelho, com a entrega de vários 
materiais necessários para que a corporação possa prestar socorro em segurança. 
- O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em 
todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 de 
março e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 
- Medidas preventivas serviços da CM Serpa 
- Abertura de Serviços 
- FLiS 
- Encontro de Culturas 
- Jornadas Sénior 
- Nota de imprensa “A Raia: Festival do Território Hospitalário” 
- “Câmara toma posição pública: Requalificação das Escolas Secundária de Serpa e Básica 
nº.1 de Vila Nova de São Bento “ 
- “Autarquia reforça recursos: Apreensão com o início do ano letivo” 
- “Câmara de Serpa pede esclarecimentos à ULSBA: Hospital de São Paulo” 
- “Requalificação da Escola Secundária de Serpa: Câmara congratula-se com a 
aprovação de projetos de resolução 
- Ausência do MAI no Contrato Local de Segurança desde fevereiro de 2019 
- Câmara reúne com ULSBA 
 - “Lar de S. Francisco” 
- Destruição do património ota de Imprensa arqueológico 
- Município de Serpa apoia bombeiros 

 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e iniciativas 
divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 

 

Entidade Assunto Data  

mailto:geral@cm-serpa.pt
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CIMBAL  Nota de imprensa – Reunião na CIMBAL 
sobre “bioresiduos”, com a presença do 
Secretário de Estado do Ambiente  

2020.01.07 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Estratégia Nacional Educação para a 
Cidadania 

2020. 
01.10 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Pergunta do PCP e resposta do Governo 
sobre “Devolução do Imposto Municipal 
sobre Transmissões” 

2020.01.16 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

OE 2020 Proposto de alteração – Autarquias 
locais 

2020. 
01.29 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião de fevereiro do 
Conselho Intermunicipal da CIMBAL 

2020.02.11 

Grupo Parlamentar do 
PCP  

19 de fevereiro – Discussão do PJR Criação 
das Regiões Administrativas 

2020.02.14 

CIMBAL Nota de Imprensa – Reunião do Conselho 
Intermunicipal da Cimbal em Ferreira do 
Alentejo 

2020.03.10 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Informação COVID-19 2020.03.13 

CIMBAL Nota de Imprensa Covid-19 Baixo Alentejo 2020.03.17 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Pergunta ao Governo, sobre as medidas a 
aplicar ao exercício da atividade agrícola, na 
situação de pandemia, associada à Covid-19 

 
2020.03.24 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Projeto de lei sobre disposições para 
assegurar o equilíbrio financeiro autarquias 
locais  

2020.03.31 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Proposta de alteração ao PPL 20-XIV regime 
excecional PAM e endividamento das 
autarquias locais 

 
2020.04.02 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Propostas aprovadas relativas ao equilíbrio 
financeiro das autarquias locais 

2020.04.02 

CIMBAL COVID-19 Baixo Alentejo cria bolsa de 
voluntários 

2020.04.15 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Deloite e Cimbal 
apoiam PME do Baixo Alentejo no combate 
aos efeitos da COVID-19 

2020.04.17 

CIMBAL Nota de Imprensa – Covid-19 Baixo Alentejo 
– Equipamentos de proteção individual  

2020.04.17 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Medidas e apoios para o movimento 
associativo popular 

2020.04.22 

CIMBAL Nota de imprensa – Inicio do projeto de 
intervenção preventiva em estruturas 

2020.04.27 
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residenciais para pessoas idosas e lares 
residenciais no Baixo Alentejo 

CIMBAL Nota de imprensa – Projeto (Des)Construir 
para a economia circular, aprovado 

2020.04.30 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Projeto de resolução – Informação aos 
cidadãos sobre as melhores práticas de 
deposição de resíduos, como mascaras e 
luvas 

2020.05.04 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Acusa receção sobre envio de Moção do 1.º 
Maio 

2020.05.11 

STAL   Petição – Pela aplicação do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco 

2020.06.02 

CIMBAL Nota de imprensa: Reunião de julho do 
Conselho Municipal da Cimbal, realizada no 
dia 13 de julho  

2020.07.20 

CIMBAL Nota de imprensa: Mercado HALAL.doc 2020.06.20 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Comunicação do eleito da Coligação 
PSD/PSD – Sr. José Madeira, apresentada na 
sessão de 30 de junho da Assembleia 
Municipal, sobre a Caixa Agrícola do 
Guadiana Interior 

 
2020.07.03 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Balanço da atividade do PCP na 1.ª Sessão 
XIV (Assembleia da República) 

2020.07.30 

Grupo Parlamentar  
do PCP 

Divulgação do projeto de resolução  - 
Requalificação da Escola Secundária de 
Serpa 

2020.09.11 

CIMBAL Nota de imprensa sobre o Conselho 
Intermunicipal de 15 de setembro 

2020.09.17 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Divulgação do projeto de lei do PCP – 
Estabelece o regime de recuperação do 
controlo público dos CTT 

2020. 
09.23 

Bloco de Esquerda  
Beja 

Projeto de resolução 655/XIV – Recomenda 
as obras de requalificação urgentes na 
Escola Secundária de Serpa 

2020.09.24 

CIMBAL Nota de imprensa – Covid-19 Municípios do 
Baixo Alentejo monitorizam situação na 
região 

202.09.29 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre condições de 
abertura dos estabelecimentos de ensino 

no inicio do ano letivo 2020/2021 

2020.10.02 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

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

2020.10.06 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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de Serpa 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre aceleração da 
implementação da Estratégia nacional para 
a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, em 

contexto de descarbonização do País 

2020.10.07 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Medidas preventivas em vigor – Atualização 
do Plano de Contingência 

2020.10.16 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Medidas preventivas em vigor – Atualização 
do Plano de Contingência 

2020.11.04 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Propostas de alteração ao OE 2021 
(Autarquias) 

2020.11.17 

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

da Defesa Nacional 

 
2020.12.02 

 
 
 

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

Modernização do Estado e da 
Administração Pública e Secretário de 

Estado da Descentralização e da 
Administração Local 

 
 

2020.12.02 

 
 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 
 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, 

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas 
Juntas/Uniões de Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia 
Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos 
Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do 
respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2019; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua 
aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 
relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer 
para as reuniões da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada 
em suporte digital, para consulta e análise prévia, aos membros dos respetivos órgãos;  

mailto:geral@cm-serpa.pt
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 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros 
das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento 
dos principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse 
Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos 
parlamentares e outras entidades: 

 
 

Data da 
reunião 

Entidade Assunto 

2020.01.08 Grupo Parlamentar do PCP Fundo Nacional de Reabilitação 
do Edificado 

2020.01.23 Grupo Parlamentar do PCP Instituição em concreto das 
regiões administrativas 

2020.01.23 Grupo Parlamentar do PCP Devolução do imposto municipal 
sobre transmissões de imóveis 

2020.02.19 Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado 2020 
Propostas de alteração – 
Autarquias 

2020.02.19 Câmara Municipal de Serpa 
APA 
Inspeção Geral da Agricultura do 
Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território 

Pedido de esclarecimento sobre 
legalidade de plantação de olival 
e aplicação de produtos 
químicos  no tratamento do 
mesmo, em Alto Brinches, Serpa 

2020.04.03 Grupo Parlamentar do PCP Criação das regiões 
administrativas 

2020.04.15 Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da pergunta ao 
Governo sobre as medidas a 
aplicar ao exercício da atividade 
agrícola, na atual situação de 
pandemia, associada à COVID-19 

2020.05.13 Grupo Parlamentar OS Verdes Projeto de resolução: 
informação aos cidadãos sobre 
as melhoras práticas de 
deposição de resíduos como 
máscaras e luvas protetoras 

2020.05.13 Grupo Parlamentar “Os Verdes” Medidas e apoio para o 
movimento associativo popular 

2020.07.22 Grupo Parlamentar do PCP Proposta de alteração ao 
Orçamento Suplementar  

2020.08.19 Grupo Parlamentar do PCP Tomada de posição relativa à 
regulamentação do direito ao 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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suplemento de insalubridade, 
penosidade e risco para os 
trabalhadores das autarquias 
locais  

2020.09.02 Grupo Parlamentar do PCP Balanço da atividade da 1.ª 
sessão XIV 

2020.09.02 Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda 

Requerimento sobre eleição dos 
presidentes das CCDR 

2020.09.22 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de resolução – 
Requalificação da escola 
secundária de Serpa  

2020.10.14  Grupo Parlamentar Os Verdes Pergunta ao Governo sobre 
condições de abertura dos 
estabelecimentos de ensino 

2020.10.14  Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda 

Projeto de resolução – 
Recomenda ao Governo a 
realização urgente de obras na 
Escola Secundária de Serpa 

2020.10.28 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de resolução n.º 
681/XIV/2.ª – Requalificação 
urgente da Escola Secundária de 
Serpa  

2020.12.09 Grupo Parlamentar do PCP Propostas de alteração do 
Orçamento de Estado 2021 

202012-09 Grupo Parlamentar do PCP Regime geral da gestão de 
resíduos  

 
Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos 
Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  
 
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 
gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, 
fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  
 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda Cultural e 
Desportiva; Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade de Serpa 
(mobiliário urbano para informação). 
 
Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os seguintes: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

mailto:geral@cm-serpa.pt
http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
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 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 
 

 
4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos 
sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  
 
No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2021, foi 
solicitado ao PS e PSD, através de ofícios registados, datados de 11 de agosto (n.º4072 e 4073, 
respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da 
elaboração daqueles documentos.  
 
A pedido dos eleitos da oposição, com o objetivo de facultar a possibilidade de presença aos 
munícipes, os documentos respeitantes às Opções do Plano e Orçamento, foram analisados em 
reunião extraordinária pública da Câmara Municipal, realizada no dia 2 de dezembro.  
Foram facultados aos eleitos do PS e representante da Coligação PSD/CDS na Assembleia 
Municipal, através de ofícios datados de 2 de dezembro (n.º 5825 e n.º 5824, respetivamente), a 
proposta de Opções do Plano 2021-2025, Plano de Atividades 2021, Plano Plurianual de 
Investimentos, Orçamento 2021, Relatório de apresentação e fundamentação da politica 
orçamental 2021 e Mapa de Pessoal para 2021, de que resultou posteriormente a sua aprovação, 
na sessão do Órgão Deliberativo, realizada no dia 17 de dezembro. 
 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 
questões de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, moções, 
recomendações, requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos, durante o ano de 2020, 
procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 
assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela 
Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; 
colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas 
situações, efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presidente, durante 
as reuniões do Órgão Executivo.  
 
Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, eleitos 
pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato: 
 
Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, para o 
triénio 2018/2021, eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 
 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 

mailto:geral@cm-serpa.pt
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 
 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 
 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 
Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o mandato 
2017/2021, eleitos nas sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de novembro de 2019:  
 
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa Godinho 
(CDU) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António 
Malveiro Monteiro (PS) 
 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 

Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António 
Malveiro Monteiro (PS) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria 
Manuela Martins Valente Pica (CDU) 
 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 
- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 
- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
 
Suplentes: 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 
- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 
 
REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DO BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 
- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 
- Maria José Afonso Borralho (CDU) 
- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
Suplentes: 
- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 
- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 
Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com 
os meios logísticos necessários à sua atividade. 
A autarquia adquiriu ainda computadores pessoais para uso de todos os eleitos do Órgão 
Executivo, para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente mandato.  
 

6. DIREITO DE DEPOR 
No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 
intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º 
do Estatuto do Direito de Oposição.  
 
De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos 
órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim 
Municipal, e como tem sido prática habitual, será ainda colocado em permanência no Site do 
Município.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(…) 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar o 
Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2020 (acima transcrito) e 
remete-lo ao Partido Socialista e à Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP, de 
acordo com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 7.º do Estatuto do 
Direito de Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para 
posterior publicação no Boletim Municipal “Serpa Informação” e no site do Município.  ------------- 
 

 

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

Serpa, 25 de fevereiro de 2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
 

TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

