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 ATA N.º 23/2019 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniu extraordinariamente o Órgão Executivo, no dia 31 de 

outubro de 2019, pelas 17 horas e 30 minutos, convocado nos termos do artigo 41.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 
art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Opções do Plano 2020-2023 
Plano de Atividades 2020 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2020 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2020 
Mapa de Pessoal de 2020 

«As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 respeitam os compromissos assumidos no 
programa sufragado para o mandato nas últimas eleições autárquicas. Por conseguinte e honrando o 
voto popular, temos vindo a trabalhar para a sua concretização, sublinhando que este é um processo 
aberto, sobre o qual se vão construindo os projetos e ações, incluindo contributos, necessidades e 
oportunidades que podem surgir e para todas as situações que contribuam para um concelho melhor, 
de sustentabilidade e de futuro.  
 
Estes documentos refletem, assim, a continuidade de um trabalho feito coletivamente, sempre com 
empenho e determinação, para o desenvolvimento do concelho e da qualidade de vida da população, 
dotando o território de mais e melhores condições para quem aqui reside e trabalha e, em simultâneo, 
criando fatores de atratividade, com base nos recursos terra e património, que promovam a fixação de 
pessoas, de novos residentes, de investidores e o aumento de visitantes. Queremos promover 
dinâmicas positivas para a melhoria das condições de vida da população e para o aumento de postos 
de trabalho, valorizando os recursos locais, qualificando os equipamentos e os espaços públicos, 
apoiando os empresários, o movimento associativo, a comunidade escolar e os outros agentes do 
território, atraindo investimentos e promovendo a diversificação e a capacitação empresarial, num 
processo ativo de construção de um território equilibrado e justo, com identidade forte, coesão social, 
ideias inovadoras, capacidade e oportunidades. 
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São muitos os projetos e ações planeados para o ano de 2020, muitos deles iniciados em anos 
anteriores, uns para concluir no próximo ano, outros, pela sua dimensão, para prosseguirem num prazo 
mais dilatado. É importante ainda referir os muitos projetos que só são possíveis por via do 
financiamento que conseguimos captar através de candidaturas ao atual quadro comunitário, resultado 
de uma estratégia bem definida para encontrar as melhores formas de nela se enquadrarem as 
possibilidades de apoio existentes e de um trabalho consistente de gestão financeira para assegurar a 
contrapartida nacional para a sua concretização.  
 
Este aspeto é ainda mais importante, na medida em que a Lei das Finanças Locais não tem sido 
cumprida e que, neste momento, se desconhece qual vai ser o Orçamento de Estado para 2020. Assim, 
não há qualquer previsão das verbas a transferir para o município, nem das medidas que irão 
eventualmente ser tomadas para a recuperação da capacidade financeira das autarquias locais, nem 
tão pouco sobre as principais orientações a adotar, pelo que o nosso exercício orçamental para o 
próximo ano foi condicionado pelo desconhecimento do que vier a ser aprovado.  
 
Neste contexto, salientamos para 2020, a nova Zona Industrial Agroalimentar de Serpa e o CETAA - 
Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, projetos que, em conjunto, representam um investimento 
global de 4.5 milhões, permitindo projetar o setor da transformação agroalimentar do Alentejo, 
fundamental para o desenvolvimento da atividade económica, da fixação de pessoas e da criação de 
emprego, promovendo a diversificação da produção e dos empreendimentos e a inovação. Resultado 
de um esforço do município na captação de investimento, este projetos foram aprovados pelo Alentejo 
2020, com comparticipação financeira assegurada a 85% pelo FEDER. Salientamos igualmente o 
reforço na área dos recursos humanos, quer com o conjunto de programas estruturados e direcionados 
para formação interna e reconhecimento de competências, quer com reforço de contratação em 
serviços determinantes, com o objetivo de melhorar e qualificar a capacidade de resposta e adequação 
às necessidades existentes e futuras.   
 
Por fim, reforçamos que a afirmação do Poder Local Democrático está na base do nosso trabalho 
contínuo de construir um concelho onde as pessoas estão em primeiro plano, sempre atentos à coesão 
social e às necessidades e expectativas da população. Mas, se da nossa parte é este o grande objetivo, 
é fundamental que o Poder Central concretize os investimentos e as politicas que respondam às 
necessidades deste território, nomeadamente no que respeita à qualidade dos serviços públicos e às 
acessibilidades, áreas determinantes para o desenvolvimento que prosseguimos. E essa tem sido e 
continuará a ser uma das nossas exigências maiores.  

 
Serpa, outubro de 2019 
Tomé Pires 
Presidente da Câmara Municipal de Serpa» 
 
 

Enquadramento legal 
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2020 são os principais documentos que 
fundamentam e estruturam a atividade global do município, seguindo as regras definidas na Lei 
73/2015 de 3 de setembro e da lei 75/2013 de 12 setembro, na sua redação atual, articuladas com o 
quadro normativo complementar. É importante, porém, salientar que, se foram considerados os 
princípios e as regras orçamentais aplicáveis às autarquias locais, continuamos a considerar que o 
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“quadro plurianual de orçamentação municipal “não pode ser considerado vinculativo, uma vez que não 
continua a não existir a regulamentação necessária prevista na Lei das Finanças Locais, posição 
corroborada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 
Este documento contem as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e principais 
ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções e 
possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as quais 
só se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  
 
Fazem parte do documento:  

a) As Grandes Opções do Plano, que integram: 

- O Plano de Atividades para 2020, documento que se constitui como um instrumento 
fundamental de planeamento, esclarecimento e transparência, identificando programas, 
projetos e ações não incluídas no Plano Plurianual de Investimentos  

- O Plano Plurianual de Investimentos, que regista a previsão de execução financeira dos 
investimentos. 

b) O Orçamento do Município para 2020, que prevê os fluxos financeiros de entradas a saídas 
neste ano, resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2019 e respetivos 
pagamentos, bem como de novas ações e investimentos propostos. 

c) O Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental para 2020 
d) O Mapa de Pessoal para 2020 
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Principais objetivos de gestão 
A estruturação do trabalho do município para 2020 está delineada no documento agora apresentado, quer 
na definição dos eixos estratégicos de atuação e atividades principais, quer nos documentos de gestão 
orçamental e mapa de pessoal, dando continuidade à estratégia seguida no quadro deste ciclo autárquico, 
prosseguindo os seguintes objetivos de gestão: 

- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação de 
serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que promovam o 
crescimento económico e a criação de emprego; 

- Continuar a preparação de candidaturas a financiamentos externos e manter a capacidade de 
utilizar todos os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite os apoios 
nacionais e comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, através da 
realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no município e que 
valorizem o património, com fomento da atração turística do concelho; 

- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando o 
importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, procurando 
encontrar as respostas sociais mais adequadas, defendendo sempre a existência e melhoria de 
serviços públicos; 

- Aprofundar a gestão pública, baseada na participação, nas parcerias e no exercício da cidadania;  

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para 
aproximar a administração dos cidadãos e promover a melhoria contínua da prestação dos 
serviços à população e do funcionamento dos serviços municipais. 
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Matriz Estratégica 

Estão definidos três grandes eixos de intervenção, orientados para a melhoria da qualidade de vida, o 
desenvolvimento económico e social e para uma gestão experiente, eficiente e inovadora. Cada Eixo 
Estratégico (E) é constituído por grandes áreas de intervenção (A). A matriz estratégica apresenta-se 
no quadro seguinte e no ponto 5. Plano de atividades para 2020 são indicadas as atividades 
principais a realizar durante o ano.  
 

Eixos Áreas de intervenção 

 
 

E1- Um concelho de qualidade de vida e 
de coesão social e territorial 

 

 
A1. Planeamento estratégico e intervenção urbana 
A2. Ambiente e serviços urbanos 
A3. Mobilidade 
A4. Proteção Civil e segurança 
A5. Intervenção social 
A6. Educação 
A7. Juventude, movimento associativo e desporto 

 
 

E2. Um concelho de forte identidade, 
dinâmico e atrativo 

 
A1. Cultura e património 
A2. Turismo 
A3. Setor produtivo, dinamização empresarial e 
apoio ao investimento 

 
E3. Um município ao serviço da 

população 
 
 

 
A1. Uma gestão eficiente e de proximidade 
 
A2. Em defesa da população 
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 Plano de Atividades para 2020   
 
 EIXO 1- UM CONCELHO DE QUALIDADE DE VIDA E DE COESÃO SOCIAL E TERRITORIAL 

A1. Planeamento estratégico e intervenção urbana 

Elaboração de planos Plano Estratégico Serpa 2030 – conclusão 

Plano Diretor Municipal – revisão 

Plano de Urbanização de Serpa – revisão 

Requalificar espaços 
urbanos 

Zona Sul – Serpa – infraestruturas e arranjos exteriores  

Zona da Creche – Serpa - arranjos exteriores – conclusão 

Zona Poente – Encosta (do Moinho de Vento até à Rotunda dos Silos) – 
Serpa – aquisição de terrenos e conclusão do projeto 

Bairro de S. Francisco – Serpa (3) 

Largo 5 de Outubro – Brinches  

Largo na Rua da Liberdade – Vale de Vargo 

Largo do Bairro 1º de Maio – Vila Nova de S. Bento – projeto 

Largo da Bica – VV Ficalho  

Largo do Ribeirinho – Pias – revisão do projeto 

Parque da Cidade – Serpa – aquisição de terrenos e projeto 

Zona envolvente da Igreja – A do Pinto – apoio à União de Freguesias 
de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 

Zona Envolvente do Centro Cultural – Vales Mortos – apoio à União de 
Freguesias de Serpa 

Requalificar Ruas Rua das Amendoeiras – Serpa  

Rua Manuel Dias Nunes – Serpa – conclusão do projeto (3) 

Rua do Jogo dos Paus – Pias – conclusão 

Rua do Lazareto – Santa Iria  

Rua Larga– Vales Mortos   

Rua do Outeiro/Bica – Vila Verde de Ficalho 

Qualificar espaços em 
parceria com as freguesias 

 

Sociedade 1º de Junho – Brinches (4) 

Antiga Escola da Rua do Jogo dos Paus – Pias – (4)   

Centro Cultural – Vale de Vargo – elaboração do projeto para o 1º piso 
(4) 

Ex Cooperativa de Consumo junto ao Cineteatro – Vila Nova de S. 
Bento (2)  

Antiga Casa do Povo – Vila Verde de Ficalho (2) 

Ex Cooperativa de Consumo – A do Pinto – conclusão do projeto 

Intervenções em cemitérios 
 

Serpa – projeto de requalificação global e aquisição e instalação de 
ossários 
Pias – acesso (fase 2) 
Vila Nova de S. Bento – acesso – conclusão do projeto 
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A2. Ambiente e Serviços Urbanos 

Ações no âmbito da 
sustentabilidade ambiental e 
eficiência energética 

Parque Florestal Urbano (em parceria com o Instituto de Conservação da 
Natureza)  

Estações de biodiversidade – criação (3) 

Dia do Ambiente  

Jornadas da Biodiversidade 

Sistemas de Iluminação Publica – Reformular e otimizar com substituição 
das luminárias por sistema LED no concelho (no âmbito do contrato com 
a EDP) – dar continuidade ao processo  

Eficiência Energética em equipamentos: 

- Edifício da Câmara Municipal (2) 

- Edifício da Divisão de Cultura e Património – Rua da Cadeia Velha 
(1) 

Melhorar e otimizar as redes 
de saneamento básico e 
abastecimento de água 
 
 

 

Rede de saneamento no concelho: 

- ETAR de Santa Iria – requalificação 

- ETAR de Vale do Poço – requalificação (em parceria com o 
município de Mértola) 

- Estação elevatória do “Fandanguinho”– Pias – execução 

Rede de abastecimento de água no concelho – continuar o processo de 
requalificação, nomeadamente na substituição da conduta e dos ramais 
nas ruas a intervencionar e no seccionamento das redes. 

Medidas de eficiência e redução de consumo de água, com instalação de 
redutores de caudal nos equipamentos municipais e de sistemas de rega 
gota a gota 

Conclusão dos Projetos de reabilitação da rede e estudo das ZMC 
(Zonas de Medição e Controlo) para as localidades de Serpa, Vale de 
Vargo, A do Pinto e Vila Verde de Ficalho 

Rede de pluviais no concelho – continuar o processo de requalificação, 
nomeadamente em Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 

Reforçar os sistemas de 
limpeza urbana e de recolha 
e gestão de resíduos 

Sistema Payt (recolha de RSU porta-a-porta) no Centro Histórico – 
implementação (1)   

Dar continuidade ao processo de substituição de contentores e 
ecopontos  

Realizar ações de sensibilização junto da população, da comunidade 
educativa e das empresas sobre reciclagem e acondicionamento e 
deposição de resíduos – continuação 

Apoiar e promover ações no 
âmbito da proteção de 
animais domésticos e de 
companhia 

Ações no âmbito do protocolo com a Resialentejo: vacinação, 
esterilização e adoção  

Estabelecer outras parcerias e apoiar entidades e associações no âmbito 
da proteção de animais 

 

A3 – Mobilidade 

Melhoria da Rede Viária – CM 1069 (Serpa – Rio Guadiana) 
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Requalificação de Estradas e 
Caminhos Municipais 

CM 1048 (EN 265 Estação Serpa/Brinches – EN 260 apeadeiro) 

CM 1014 (Pias – Pipa) 

Promover ações no âmbito 
da mobilidade sustentável 

Plano Municipal de Mobilidade – executar ações para promover os 
modos suaves (a pé e bicicleta), melhorar as condições de acessibilidade 
aos edifícios e espaços públicos e o trânsito no concelho 

Alargar e melhorar a rede municipal de ciclovias  

Ações no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu sem 
carros, entre outras 

 

A4. Proteção Civil e Segurança 

Ações de prevenção e 
segurança no âmbito do 
Plano Municipal de 
Emergência de Proteção 
Civil e do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra 
Incêndios 

Ações de sensibilização junto da população e comunidade educativa – 
continuação 

Elaboração de medidas de autoproteção para equipamentos e eventos 
municipais (planeamento e gestão de emergência) 

Plano Especial de Emergência para o Centro Histórico de Serpa – 
conclusão 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios – manutenção 
da rede viária florestal, monitorização de pontos de água, execução de 
faixas de gestão de combustíveis, aquisição de equipamento mecânico 
para apoio às ações de manutenção das faixas de gestão de combustível 
no concelho, entre outras ações. 

Parcerias com as diferentes 
entidades 

Continuar a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Serpa, de acordo com o Protocolo existente, bem como outras 
entidades envolvidas na proteção civil 

 

A5. Intervenção Social 

Consolidar a estratégia 
municipal de intervenção 
social 

Continuar a apoiar o associativismo como forte estrutura de 
desenvolvimento social 

Continuar a desenvolver ações que promovam a igualdade e a inclusão 

Programa Oficina Solidária - aprovação do Regulamento e iniciar o seu 
funcionamento 

Projeto “ Mediadores Interculturais” – desenvolver ações no âmbito da 
candidatura (1) 

Reforçar os serviços do Gabinete Municipal de Apoio Social – consolidar 
o Plano de Atendimento nas Freguesias 

Continuar o Programa de Apoio à Reabilitação da Habitação do Concelho 
de Serpa 

Concluir o processo de reforço dos apoios associados ao Cartão Terra 
Forte, nomeadamente no apoio a idosos e agregados familiares em 
situação de maior vulnerabilidade social 

Consolidar os programas no 
âmbito do apoio à população 
idosa e de envelhecimento 
ativo 

Reforço das ações da Academia Sénior e do Programa Gente em 
Movimento, em parceria com as juntas de freguesia 

Dar continuidade às Jornadas Sénior, com ações descentralizadas 

Dar continuidade ao Programa Teleassistência Domiciliária 
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Promover o trabalho em 
parceria e os apoios às 
instituições 

Dar continuidade ao processo de melhoria e articulação das diferentes 
respostas sociais, fomentando o trabalho em rede, com destaque para a 
Rede Social do Concelho e para a atualização do Plano de 
Desenvolvimento Social 

Continuar as ações de parceria do Contrato Local de Segurança e 
melhorar a rede de respostas institucionais relativamente aos fluxos 
migratórios, nomeadamente através do Programa Serpa 
Interculturalidades e do Centro de Apoio ao Migrante 

Dar continuidade à parceria com a Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis e ao compromisso de Governação Local para a Saúde 

Continuar o Programa Municipal de Educação para a Saúde, fomentando 
nas crianças e jovens hábitos de vida saudável 

Continuar a apoiar a atividade das IPSS e outras instituições sociais do 
concelho 

Continuar a apoiar a Associação Flor do Enxoé no processo de 
construção do Lar de Vale de Vargo         

 

A6. Educação 

Requalificar a Rede 
Municipal de Edifícios e 
Equipamentos Escolares 

Campo de jogos no Centro Escolar de Serpa (3) 

Parques infantis nos recintos escolares, nomeadamente em Vale Vargo e 
Vales Mortos (3)   

Promover a melhoria da 
qualidade das 
aprendizagens e dos níveis 
de sucesso educativo, 
dando continuidade aos 
programas municipais 

Plano Municipal de Apoio ao funcionamento do Pré-escolar e 1º ciclo 

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar (4)  

Consolidação do Plano de Atividades do Município para a Comunidade 
Escolar 

Programa Municipal de Oferta dos Livros de Fichas aos alunos do 1º 
ciclo  

Programa de Componente de Apoio à Família 

Programa de Transportes Escolares 

FLIS - Festa do Livro 

Jornadas Municipais de Educação  

Programa “Oficinas de Verão”  

Semana Educativa “Pela Tua saúde! 

Promoção e apoio a iniciativas em parceria com as escolas 

 

A7. Juventude, movimento associativo e desporto 

 Promover e apoiar ações no 
âmbito da juventude 

Plano Municipal Juventude Ativa 

Programa Municipal de Habitação Jovem 

Casa da Juventude – Serpa (antiga Escola do Forte) – reabilitação do 
edifício (1) 

Fórum Jovem- Formação e Emprego (3) 

Programa de OTL em articulação com as Juntas e Uniões de freguesia 

Estágios profissionais e outros programas de apoio à inserção no 
mercado de trabalho – concretização do PEPAL – Programa de Estágios 
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Profissionais na Administração Local (6ª edição) 

Apoiar o Movimento 
Associativo 

Programa de Apoio Municipal ao Movimento Associativo – concretização 
de ações, incluindo a realização de formações para dirigentes 
associativos, inserção de Associações no Sistema Nacional de 
Informação Desportiva (SNID), entre outros  

Requalificar e valorizar a 
rede de equipamentos 
desportivos e de lazer 

Parque Desportivo de Serpa – Requalificação dos balneários, 
substituição da iluminação do campo de jogos sintético por tecnologia 
LED, substituição do relvado sintético e requalificação do court de ténis, 
entre outras intervenções de melhoria (4) 

Piscina Descoberta de Serpa – substituição da tela das piscinas e 
requalificação da rede de águas dos balneários 

Parque Desportivo de Vila Nova de S. Bento – substituição da iluminação 
do Campo de Futebol por tecnologia LED (4) 

Parque Desportivo de Pias – substituição da iluminação do Campo de 
Futebol por tecnologia LED (1), aquisição de módulos (balneários) para o 
campo pelado 

Campo de Jogos de S. Iria – conclusão dos arranjos exteriores junto aos 
balneários 

Promover e apoiar 
atividades desportivas  

Oferta Desportiva Municipal: 

- Jogos Municipais  

- Programa Gente em Movimento 

- Rota das Azenhas 

- Vamos Conhecer o Concelho a Pé  

- Candidatar o trail da Ribeira de Limas ao circuito nacional – apoio à 
Associação  Santa Iria Bike Team 

Apoio a eventos e atividades desportivas: 

- Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa 

- Ultramaratona BTT 

- Escalada S. Gens  

- Rota do Queijo 

 
 
 
EIXO 2. UM CONCELHO DE FORTE IDENTIDADE, DINÂMICO E ATRATIVO 

A1. Cultura e Património  

Casa do Cante:  
Dar continuidade ao Plano 
de Salvaguarda do Cante 
Alentejano 

Continuar as ações de apoio aos grupos corais 

Apresentação de documentário, resultado do Protocolo com a Música 
Portuguesa A Gostar Dela Própria, sobre o Cante no Concelho de Serpa, 
nomeadamente: Cante aos Reis, Santas Cruzes, ciclo da Páscoa, 
Aleluias, Jordões, 1º de Dezembro e ciclo de Natal 

Rota do Cante  – consolidação, nomeadamente na melhoria dos espaços 
dos grupos corais (2)  

Museu do Cante – Centro Interpretativo do Cante Alentejano – conclusão 
(1) 



                                                              Ata n.º 23 – 31/10 

 
 

2019 

 

 12 

Cante nas Escolas – continuar e reforçar o programa no pré escolar e  2.º 
ciclo, enquanto estratégia fundamental para a salvaguarda do Património 
Cultural Imaterial 

Exposição de fotografia sobre os grupos corais do concelho 

Protocolo Cante no feminino – continuação 

Cant´Fest  

Consolidar e valorizar a rede 
museológica do concelho 

Rede Municipal de Arte Contemporânea – criação 

Museu Municipal de Etnografia – Serpa – conclusão da requalificação (1) 

Museu do Humor e do Absurdo – Serpa – conclusão do projeto (1) 

Centro Interpretativo do Queijo – Serpa – conclusão (1) 

Museu do Azeite - Vila Nova de São Bento – concretização (em parceria 
com a União de Freguesias)  

Regeneração urbana do 
Núcleo Histórico da cidade 
de Serpa 

 

Rua dos Fidalgos – Serpa – requalificação (2)  

Largo do Salvador – Serpa – requalificação (3) 

Rua das Portas de Beja – requalificação (2) 

Qualificar Equipamentos  Cineteatro Municipal – Serpa – projeto requalificação (3)  –  reparação na 
cobertura e aquisição de equipamento  

Arquivo Municipal – Serpa – conclusão da obra (3) 

Concluir e consolidar 
projetos e ações no âmbito 
do património natural, 
geológico e arqueológico 

Passadiços do Pulo do Lobo – construção (1) 

Geoparque do Vale do Guadiana – conclusão do projeto (1)  

Sítio Arqueológico Cidade das Rosas – renovação do protocolo com os 
proprietários do terreno no âmbito da valorização 

Promover e apoiar 
iniciativas culturais   

Continuar a promover a realização de iniciativas anuais: 

- Cortejo Histórico e Etnográfico 

- Comemorações do 25 de Abril 

- Encontro de Culturas 

- Noites de Rua Cheia 

- Feira Histórica 

- Jornadas Europeias do Património  

- Mercadinhos 

- Dia Internacional da Mulher 

- Dia Mundial do Artesão 

- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

- Dia Internacional dos Museus 

3º Prémio Internacional do Álbum Ilustrado – publicação e apresentação 
da obra premiada 

6º Concurso de Fotografia Património (I) material de Serpa – continuação 

8.º Prémio Ibérico de Escultura – Cidade de Serpa 

Biblioteca Abade Correia de Serra – dinamização 

Apoio a iniciativas e eventos: 

- Noites na Nora – Festival Cultural 

- Rede de Museus do Distrito de Beja 

- Rede de Bibliotecas do Distrito de Beja 



                                                              Ata n.º 23 – 31/10 

 
 

2019 

 

 13 

- Cenas de Novembro 

MUSIBÉRIA - Criação e 
produção cultural e artística    

Educação Artística: Laboratórios de Dança e Música – continuação 
Criação Artística: Programa Residências Artísticas Musibéria (RAM) – 
continuação 
Programação de Espetáculos de Dança e Música – continuação  
Integração de ações do Musibéria no Plano de Atividades do Município 
para a Comunidade Escolar 

 

A2- Turismo  

Valorizar a rede de 
equipamentos e 
infraestruturas de apoio  

Parque de Auto caravanismo de Serpa – construção (1) 

Programa de percursos pedestres – conclusão do circuito Vila Nova de  
S. Bento- A do Pinto         

Ecoparque do Guadiana: 

- Conclusão do estudo prévio 

- Iniciar a reconversão do ramal ferroviário em ecopista 

- Articular com a IP – Infraestruturas de Portugal a futura utilização dos 
edifícios para fins turísticos 

- Melhoria de acessos ao rio Guadiana 

Promoção do Destino 
Serpa  

Consolidar e potenciar os programas de promoção turística, 
nomeadamente através da APP Serpatour, do site visitserpa.pt,  de 
visitas organizadas ( jornalistas , bloguers, etc)  e de ações de divulgação 

Criar novos conteúdos temáticos e rede de suportes de informação 
digitais e físicos de divulgação do concelho em locais estratégicos, 
promovendo  a experiencia turística de base tecnológica 

Participação com stand institucional na Bolsa de Turismo de Lisboa e na 
OVIBEJA 

 
 

A3. Setor produtivo, dinamização empresarial e apoio ao investimento 

Consolidar e expandir a rede 
de equipamentos e os 
serviços de apoio à 
atividade económica e 
empresarial  

 

Zona Industrial Agroalimentar de Serpa – Iniciar (1) 

Parque de Feiras e Exposições de Serpa – Pavilhão Multiusos – iniciar 
(3) 

Zona de Atividades Económica de Pias – expansão – aquisição de 
terrenos 

Parque Multiusos de Pias – continuação da obra 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento – expansão – 
continuação da obra 

Parque de Feiras Exposições de Vila Nova de S. Bento – início da obra 

Mercado Municipal de Serpa – conclusão da obra (1) 

Mercados do concelho  – plano de requalificação e dinamização dos 
mercados do concelho (2) 

Consolidar e aprofundar o trabalho do CADES -Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Economico – descentralização do serviço com 
atendimento regular em todas as freguesias 
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Valorizar e promover os 
recursos endógenos, as 
produções locais e o 
comércio local 

Feira do Queijo do Alentejo 

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço  

Apoiar as feiras temáticas realizadas no concelho: 

- Feira do Azeite em Vale de Vargo  

- Feira do Enchido e do Presunto em Vila Nova de S. Bento  

- Festa do Rio em Brinches 

- Festival de Artes e Ofícios da Raia em Vila Verde de Ficalho  

- Mostra de Doçaria de A do Pinto 

- Mostra Eno Gastronómica de Pias  

Promover e apoiar ações de promoção e dinamização do comércio local 
designadamente a campanha “Feliz Natal com o Comércio Local” 

Classificação do Vinho da Talha a Património da Humanidade – 
participação no processo de candidatura 

Investigação, inovação, 
parcerias  

 
 
 

Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Serpa - Iniciar (1) 

Curso Técnico Superior Profissional de Inovação e Tecnologia Alimentar 
( ano letivo 2020/2021) – parceria com o Instituto Politécnico de Beja  

Bio Região da Margem Esquerda do Guadiana - continuar o trabalho no 
âmbito da parceria e desenvolver as ações previstas 

Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em 
Modo de Produção Biológico – apoiar o funcionamento e a execução do 
plano de ação 

Centros de Competências dos Recursos Silvestres, da Lã, das Plantas 
Aromáticas e Medicinais – dar continuidade às parcerias 

 
E3. UM MUNICÍPIO AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO 
 

A1. Uma gestão eficiente e de proximidade - Aprofundar a relação com o munícipe, promovendo uma 
capacidade de resposta cada vez melhor 

Modernização e simplificação administrativa – conclusão do processo relativo à candidatura (1) 

Serpa wireless  – instalação de rede sem fios no concelho – conclusão (1) 

Reforçar a informação e comunicação institucional 

Manter e consolidar o processo de gestão descentralizada e de democracia participativa, com reuniões de 
câmara e sessões de Assembleia Municipais nas freguesias, reuniões e encontros com a população e 
atendimento regular aos munícipes em Santa Iria, Vales Mortos, Vale do Poço e A-do-Pinto 

Consolidar o Gabinete Municipal de Apoio às Freguesias e criar grupos de trabalho que possam contribuir 
para a reflexão acerca das áreas de interesse estratégico para o concelho 

Dinamizar o funcionamento dos Conselhos Municipais, concluir os processos relativos à criação da 
Comissão Municipal de Toponímia, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e à revisão do 
regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e criar a Comissão Municipal de Trânsito, 
Conselho Municipal do Ambiente e Conselho Municipal da Juventude 
 

No âmbito do Gabinete de Apoio ao Trabalhador: 

- Dar continuidade ao programa de formação interna com particular enfoque nas áreas da Segurança e 
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Saúde no Trabalho e dos 1.ºs Socorros para funcionários do município, em colaboração com o Serviço 
de Saúde Ocupacional e as Divisões de Mobilidade e Obras Municipais e de  Ambiente e Serviços 
Urbanos 

- Dar continuidade aos Workshops de Ginástica Laboral, em colaboração com o Gabinete do Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude 

- Estudar e Desenvolver a proposta de concretização de projeto a área do reconhecimento de 
competências (RVCC) para os funcionários da Autarquia 

 

 

A2. Em defesa da população  

Exigir e defender uma equilibrada descentralização de competências para as autarquias locais, com clara e 
transparente definição de responsabilidades entre os vários níveis de administração e tendo em 
consideração a capacidade financeira e dos meios humanos e organizacionais dos municípios 

Continuar a exigir a reposição das sete freguesias do concelho 

Continuar a lutar por investimentos públicos e obras estruturantes que contribuam para a economia regional 
e a criação de emprego 

Continuar a lutar por políticas que defendam as regiões do interior e as suas populações e que promovam a 
fixação de pessoas, de serviços e de investimento 

Continuar a exigir a criação das Regiões Administrativas, que promovam o desenvolvimento e coesão 
regional 

Continuar a lutar contra o encerramento de serviços públicos essenciais às populações, nomeadamente na 
área da saúde, contra a privatização da água, dos resíduos e do saneamento e contra a redução dos 
serviços de segurança 

Continuar a lutar pela reposição do Hospital de S. Paulo no Serviço Nacional de Saúde e acompanhar o 
funcionamento dos serviços de saúde no concelho 

Continuar a exigir ao Ministério da Educação a requalificação e todas as intervenções necessárias na Escola 
Secundária de Serpa e na Escola Básica n+1 de Vila Nova de S. Bento 

Continuar a exigir a construção do IP8 e vias de comunicação fundamentais para a região, nomeadamente a 
requalificação da EN 265 , no troço Serpa-Mértola  e a resolução dos cruzamentos de Vila Nova- Cruzeiro e 
Serpa-Vale de Vargo 

 Continuar a reivindicar melhores transportes públicos no concelho e região e exigir do Governo as medidas 
para a redução tarifária dos passes, aproximando o nível de custo dos passes, à semelhança das Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto  

Continuar a defender e a exigir uma eficaz estratégia agrícola, com um novo modelo para a agricultura e o 
mundo rural, baseada no modelo agro ecológico e no correto ordenamento do território, que valorize o 
Estatuto da Agricultura Familiar, privilegiando os pequenos agricultores, a diversidade de culturas e o 
equilíbrio dos vários modos de produção 

 Continuar a defender e a exigir a fiscalização, o cumprimento das regras e monitorização da qualidade 
ambiental nas áreas de culturas intensivas, exigindo igualmente a divulgação dos resultados dos estudos até 
agora existentes em matéria de qualidade do ar e saúde publica 

 
 Notas: 

(1) Candidatura aprovada 
(2) Candidatura submetida 
(3) Candidatura a efetuar  
(4) Nova Candidatura  

 



                                                              Ata n.º 23 – 31/10 

 
 

2019 

 

 16 

 

 
 Intervenções 

O Sr. Presidente começou por fazer uma introdução ao assunto, apresentando cada um dos documentos 

que integram as Opções do Plano. Começou pelo plano de atividades, mencionando a melhoria da 

qualidade de vida e o desenvolvimento, referindo que as ações ligadas aos mais pequenos, são as mais 

importantes, as que passam pela educação e algumas ações serão para dar continuidade e são incluídas 

novas ações. Será dado continuidade ao Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar. Destacou 

ainda uma competência que tem a ver com a requalificação dos edifícios, os parques infantis escolares, 

nomeadamente em Vale de Vargo e Vales Mortos. Outra intervenção que fez parte de anteriores planos 

de atividades e que consta do programa eleitoral é a construção do campo de jogos no centro escolar, 

pois já existe a possibilidade de se fazer candidatura para a sua construção. 

 

Na intervenção social, pretende-se dar continuidade aos projetos do município e aos que existem em 

parceria com outras instituições.  

Há muitas ações imateriais que se deve dar continuidade, como o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pela Academia Sénior; o programa das Oficinas Solidárias; o trabalho com outras 

associações; o projeto dos Mediadores Interculturais; os centros de apoios às comunidades migrantes, 

entre outras. 

 

Na área do ambiente, faz referência à melhoria das infraestruturas, a melhorar e otimizar as redes de 

saneamento básico e abastecimento de água, a requalificação das ETAR’s de Santa Iria e de Vale do 

Poço, construção de estações elevatórias, avançar para o “Fandanguinho”, em Pias e outras reparações 

na rede. No que diz respeito ao abastecimento de água, diz que temos vindo a requalificar a rede e só 

conseguiremos fazer obras maiores, se conseguirmos apoios. Faz referência à experiencia no centro 

histórico para recolha mais eficiente e melhor tratamento dos resíduos (o sistema Payt); o aumento das 

ações de sensibilização junto da comunidade escolar e reforçar as ações de sensibilização com a 

população em geral. 

 

Na área da mobilidade, na melhoria da rede viária, a requalificação de estradas e caminhos municipais, 

destaca três caminhos municipais: CM 1069 (ligação de Serpa ao Rio Guadiana), CM 1048 (EN 265 

Estação Serpa-Brinches- EN 260 Apeadeiro) e CM 1014 (Estrada da Pipa) e o Plano Municipal de 

Mobilidade, com realização de ações para promover os modos suaves (a pé e bicicleta). 

 

No que diz respeito ao planeamento estratégico e intervenção urbana, refere a requalificação de espaços 

urbanos, a conclusão dos arranjos exteriores da zona da creche; a zona envolvente da igreja de A-do-

Pinto; a requalificação de ruas em Serpa, Pias, Santa Iria, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho; a 

requalificação de espaços em Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S.Bento, Vila Verde de Ficalho 

e A-do-Pinto, em parceria com as respetivas Juntas de Freguesia.  
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Ações no âmbito da juventude, movimento associativo e desporto, destaca o Fórum Jovem – Formação e 

Emprego, com candidaturas a efetuar; o preenchimento dos lugares no âmbito do PEPAL – Programa de 

Estágios Profissionais na Administração Local; programa de atividades durante as férias e a ocupação de 

tempos livres para jovens; a reabilitação do edifício do antigo polo 2 em Serpa, para funcionar como Casa 

da Juventude, que já tem candidatura aprovada; continuar a trabalhar com o movimento associativo e na 

área do desporto, o objetivo é continuar a melhoria dos parques desportivos, substituição do relvado 

sintético, requalificação do court de ténis do parque desportivo de Serpa e substituição da iluminação do 

campo de jogos sintético por tecnologia LED; intervenção na piscina descoberta de Serpa; substituição da 

iluminação do campo de futebol de Vila Nova de S.Bento, por tecnologia LED e no parque desportivo de 

Pias; conclusão dos arranjos exteriores  junto aos balneários do campo de jogos de Santa Iria.  

 

Na área da proteção civil, continuar com as ações de sensibilização junto da população e comunidade 

educativa; ações de prevenção e segurança, no âmbito do plano municipal de emergência de proteção 

civil e do plano municipal de defesa da floresta contra incêndios e continuação das parcerias com as 

diferentes entidades envolvidas na proteção civil.  

 

Continuar com uma gestão eficiente e de proximidade, com o objetivo de aprofundar a relação com o 

munícipe, promovendo uma capacidade de resposta cada vez melhor; conclusão do processo relativo à 

candidatura de modernização e simplificação administrativa e instalação da rede sem fios no concelho; 

reforçar a informação e comunicação institucional; manter a descentralização das reuniões da Câmara e 

Assembleia Municipal nas freguesias; dinamizar o funcionamento dos conselhos municipais.  

 

Na área da cultura e património, consolidar a Rota do Cante; requalificar os espaços onde os grupos 

corais ensaiam, com o objetivo de os tornar ainda mais atrativos e que permitam receber mais visitantes, 

potenciando assim o turismo; conclusão do Centro Interpretativo do Cante Alentejano e alargar o cante 

nas escolas, reforçar o programa no pré-escolar e 2.º ciclo; reabertura do Museu Etnográfico; conclusão 

do Centro Interpretativo do Queijo; requalificação da Rua dos Fidalgos e Rua das Portas de Beja e efetuar 

candidatura para a requalificação do Largo de Salvador. 

No âmbito do património natural, geológico e arqueológico, pretende-se concretizar os Passadiços do Pulo 

do Lobo; a conclusão do projeto do Geoparque do Vale do Guadiana. 

Na área do turismo, a construção do Parque de Auto caravanismo de Serpa; dar continuidade aos 

percursos pedestres e ao Ecoparque do Guadiana, permitindo a melhoria de acessos ao rio Guadiana.  

 

No setor produtivo, temos o inicio da zona industrial agroalimentar de Serpa; a aquisição de terrenos para 

a expansão da ZAE de Pias; continuação da obra do Parque Multiusos de Pias; continuação da obra de 

expansão da ZAE de Vila Nova de S.Bento; ligado ao Centro Tecnológico Agro alimentar, pretende-se ter 

em funcionamento no ano letivo de 2020/2021, em parceria com Instituto Politécnico de Beja, o Curso 

Técnico Superior Profissional de Inovação e Tecnologia Alimentar. 

 

Quanto ao Plano Plurianual de Investimentos, há um acréscimo em relação ao ano passado, de 6,7 

milhões para 8 milhões e em relação ao Orçamento, temos uma subida na ordem dos 2.300.000 euros, 
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que tem essencialmente a ver com as despesas de pessoal, decorrente do descongelamento das 

carreiras. Quanto ao Mapa de Pessoal, existe um acréscimo, com admissão de mais trabalhadores, com o 

objetivo de dar uma melhor resposta aos serviços prestados. ------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares que começou por salientar o facto de ter sido 
aceite pela primeira vez, a proposta do PS (que já tinha sido apresentada também por outros eleitos do PS 
há muitos anos), para a realização de uma reunião pública especificamente para discussão destes 
documentos estruturantes para o município.  
Prossegue, dizendo que, salvo raras exceções, existe uma repetição de propostas e medidas que já são 
apresentadas há muito tempo, sem que estejam concretizadas ou terminadas e é verdade que fazem 
parte do programa eleitoral da CDU, mas o facto é que constam dos planos de atividades em anos 
consecutivos e deu como exemplo, o Museu do Absurdo, cujas obras/peças foram adquiridas há muitos 
anos, com um custo muito elevado e continuam armazenadas e esperemos que nas devidas condições. 
Há pontos em comum, com a proposta que foi enviada pelos vereadores do Partido Socialista, como a 
requalificação da ETAR de Santa Iria, a rede de abastecimento de águas e saneamento do concelho, a 
requalificação de estradas e caminhos municipais, o apoio à construção do lar em Vale de Vargo, o campo 
de jogos no Centro Escolar de Serpa, entre outras, mas lamentam que continuem por executar propostas 
como a criação das mini zonas de atividades económicas nas freguesias, e a proposta de retirada do 
amianto nos edifícios escolares.  
Continuam a considerar que existe falta de transparência na apresentação do Orçamento. Tem sido 
prática recorrente, os vereadores do PS insistirem na clarificação das rubricas “Outras”, onde 
sistematicamente se associam valores bastante volumosos, quer na parte da despesa quer na parte da 
receita, no entanto, seria possível fazer uma desagregação das contas.  
Existe a exceção do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, que será de crucial importância para o 
desenvolvimento económico do concelho, matéria insistentemente indicada como prioritária pelo PS, mas 
não há medidas inovadoras para atração do investimento e criação de emprego. Entendem que a politica 
que existe, não é suficiente para a fixação dos jovens.  
Refere ainda que existe um aumento em 128.000€ da receita proveniente dos impostos diretos. Os 
montantes destas rubricas saem diretamente dos bolsos dos nossos munícipes, contribuindo assim para o 
agravamento da, em muitos casos, débil situação económica das famílias, do comércio e tecido 
empresarial. Diz que é possível reduzir em parte estes impostos. ------------------------------------------------------ 
 

O Sr. Presidente, sobre a referência à repetição de ações e medidas nos planos de atividades, diz que não 
é de todo correto, pois tem a ver com a dimensão dos projetos. O caso do Museu do Absurdo não é um 
bom exemplo pois não tendo de facto sido criado, na área dos museus e rede museológica muito trabalho 
foi feito, como a recente inauguração do museu de arte contemporânea, sendo que umas açóes são 
priorizadas, no âmbito do mesmo objetivo, em detrimento de outras. 
Outra razão para a aparente repetição, é que há processos que têm várias fases, como a elaboração o 
projeto, a candidatura, a execução da obra e posteriormente até o melhoramento dessas obras.  
 

Diz ainda que existe um bom grau de cumprimento e pretende-se chegar ao final do ano com um grau de 

cumprimento muito bom. O que é importante é assumir aquilo que se faz e por vezes, existem alterações 

de estratégias, de acordo com as candidaturas que vão surgindo e que é necessário aproveitar.  
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Sobre a rubrica “Outros” diz que existem as várias plataformas, onde é possível consultar tudo de uma 

forma mais pormenorizada e essa informação consta também das contas de gerência. Quanto à questão 

do amianto, nos edifícios escolares que são responsabilidade da Câmara Municipal, não existe amianto.  

 

 

Seguiu-se a Srª Vereadora Paula Pais que disse também que há projetos que se repetem e dá o exemplo 

da Rua do Outeiro em Vila Verde de Ficalho, que está precisamente com a mesma designação.  

Sobre a área da proteção civil, questiona se existe atualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios e qual a periodicidade de atualização. Refere que a CIMBAL promove uma formação 

para os técnicos dos Serviços de Informação Geográfica e não existe ninguém da Câmara de Serpa a 

frequentar essa formação, pelo que, questiona, qual a formação que o técnico da nossa autarquia tem 

nessa área.  

Pergunta ainda o que se passa com o processo da Rota do Cante. 

Sobre as estradas e caminhos municipais, diz que o CM 1040 (Pias-Pipa), está apresentado na mesma 

fase do plano de atividades do ano passado.  

Sobre os conselhos municipais, diz que ontem obtiveram uma resposta por email às questões que tem 

colocado nas reuniões do Executivo, onde informam que em 2019, iniciaram-se os procedimentos relativos 

à criação da Comissão Municipal de Toponímia, Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, 

Conselho Municipal de Segurança e revisão do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento 

Associativo e para iniciar em 2020, a Comissão Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Ambiente 

e o Conselho Municipal da Juventude. Relativamente aos de 2019, pergunta em que fase estão, se estão 

em elaboração os respetivos regulamentos. Diz ainda que o Cartão Serpa Terra Forte não tem tido 

qualquer evolução.  

Sobre os balneários do campo de jogos de Santa Iria, pergunta se são do município ou são temporários. 

Sobre a requalificação do Largo de Salvador, diz que se mantém na mesma fase e a obra não avança, 

pois tinha ficado de se canalizar para esta obra a verba que resultasse da venda do edifício degradado 

que está no largo de Salvador.  

Refere ainda que não foi aceite a proposta do Partido Socialista para se fazer um Orçamento Participativo, 

que já tem sido também apresentada em anos anteriores e diz que na rúbrica “Outros” seria possível 

desdobrar a informação, de forma a que se tornasse mais percetível. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios foi elaborado no 

âmbito da Cimbal e fomos o primeiro município a ter este plano elaborado e a pessoa que temos a tratar 

deste assunto é licenciado em proteção civil e no Gabinete de Informação Geográfica temos também uma 

pessoa licenciada que colabora com a proteção civil, sempre que é necessário e presta também apoio a 

outros municípios quando é solicitado.  

Sobre os conselhos municipais diz que estão a ser elaborados os respetivos regulamentos e pretende-se 

que todos estejam elaborados até final do mandato.  

Quanto ao Cartão Terra Forte diz que, de facto, o assunto tem vindo a arrastar-se, e tem-se tornado muito 

complexo, talvez seja necessário simplificar para que possa prosseguir o processo.  
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Sobre os balneários de Santa Iria, diz que são propriedade do município e quanto ao Largo de Salvador, 

diz que a venda do edifício foram cerca de 100.000 € mas a autarquia pretende fazer uma intervenção no 

Largo de Salvador na ordem dos 350.000€ e por isso recorreu a uma candidatura e daí o atraso na 

execução da obra. 

Sobre a Rota do Cante, a Câmara fez uma candidatura no ano passado e ainda não obteve resposta. 

Termina dizendo que, na sua perspetiva, o Orçamento Participado é o que têm feito, ao reunirem com as 

pessoas, ouvi-las e ter uma noção de conjunto das necessidades manifestadas pelas pessoas e em 

função das nossas condições financeiras, fazer de acordo com as necessidades manifestadas e considera 

que esta é uma forma mais justa de tratar este assunto. ----------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano começou por dizer que devem ser reforçadas as ações de sensibilização 
junto dos comerciantes, das escolas e da comunidade em geral, para se tentar melhorar a questão da 
reciclagem. Lembra que foi apresentada numa reunião da Câmara, uma proposta para melhorar o acesso 
pedonal ao cemitério de Serpa e embora não seja urgente, diz que também seria conveniente tratar da 
segunda fase do cemitério de Pias. Relativamente às medidas do Governo sobre a redução o valor dos 
passes sociais, diz que há autarquias que já implementaram estas medidas, nomeadamente Beja e 
questiona se não seria de pensar neste assunto para o nosso concelho. 
Relativamente às iniciativas de caráter social, questiona se não seria preferível realizar a Feira Histórica de 
dois em dois anos.  
Refere ainda que, no decorrer deste ano, houve propostas que foram aprovadas, mas que não tiveram 
qualquer prosseguimento, como por exemplo, o centro Interpretativo das Santas Cruzes e Jordões, o 
Conselho Municipal de Segurança, o banco de ajudas técnicas e o programa jovens embaixadores do 
concelho.  
Destaca ainda como positivo, o retomar do Largo do Ribeirinho, em Pias, a melhoria da rede de 
abastecimento básico do concelho, maior eficiência energética, a inclusão dos ATL, o programa de 
combate ao insucesso escolar, em parceria com a Cimbal, o PEPAL, a Feira do Vinho e a parceria com o 
Instituto Politécnico de Beja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente disse que, em relação ao Centro Interpretativo das Santas Cruzes e Jordões, a autarquia 
irá avançar para o estudo e sobre o banco de ajudas técnicas, a autarquia tem reunido a informação e 
articulado com todas as IPSS’s, através do Gabinete de Ação Social e da Rede Social, e temos dado 
resposta aos pedidos que chegam ao município.   
Sobre o Conselho Municipal de Segurança, o processo já se iniciou este ano e relativamente ao acesso 
pedonal ao cemitério de Serpa, será incluído num projeto global de arranjo daquela área. No que se refere 
aos passes, considera que todos os municípios deveriam reunir e reduzir o valor de todos os passes e não 
apenas do passe escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, relativamente aos jovens embaixadores do concelho, os eleitos 
do PS ficaram de apresentar uma proposta, a qual está já em fase de conclusão e só não foi apresentada 
antes, porque iria coincidir com o final do ano letivo de 2018/2019. Quanto ao exemplo do Museu do 
Absurdo, considera que é um bom exemplo pois já remonta a 2009 a aquisição das peças e subsequente 
colocação do museu nas OP, agravado pelo facto de que o espólio custou cerca de 700 mil euros, que 
não estão a ser devidamente aproveitados, devendo esta ação ser claramente uma prioridade.-------------- 
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DECLARAÇÃO DE VOTO  

Eleitos do Partido Socialista 

 

«Perante as Opções do Plano 2020/2023, o Plano de Atividades 2020, o Plano Plurianual de 

Investimentos, o Orçamento 2020 e o Mapa de Pessoal 2020 que são hoje aqui presentes para votação, 

entendem os vereadores do Partido Socialista, deixar expressa a síntese dos argumentos fundamentais 

para melhor se compreender o seu sentido de voto de ABSTENÇÃO, a saber: 

 

1. Realçamos muito positivamente o facto de ter sido aceite pela primeira vez, por parte do executivo com 

pelouro, a realização de uma reunião pública especificamente para discussão dos documentos 

estruturantes para o município, acima referidos. 

No entanto, continuamos a lamentar que o mesmo, não tenha aceite dialogar e consensualizar com o PS, 

em reunião prévia, a preparação dos documentos provisionais supramencionados. O agendamento da 

reunião para o último dia do prazo legal, embora pública, dificulta a discussão de novas ideias ou 

propostas. Entendemos que um documento complexo e que merece uma reflexão aprofundada, não deve 

ser discutido e analisado em 2 ou 3 horas de reunião. 

 

2. Considerando que as grandes Opções do Plano e Orçamento são dos documentos de maior 

importância para o desenvolvimento do Concelho, os vereadores do PS, entendem que estes documentos 

deverão responder maioritariamente aos anseios e expetativas mais prementes dos nossos munícipes. 

Daí que se entenda que deva ser apresentada uma estratégia de ação com propostas credíveis, concretas 

e principalmente executáveis. 

Comparativamente aos documentos de 2018, 2019 e analisando os três eixos dos documentos de 2020, 

assim como as suas áreas de intervenção, podemos concluir que na grande maioria, as propostas 

repetem-se. Consideramos, que a presente proposta de Plano e Orçamento assenta as suas orientações 

numa linha de continuidade, relativamente aos anos anteriores, logo sem inovação e sem ambição, com 

uma estratégia rotineira. 

3.Muito embora se incluam propostas/estratégias do PS, nomeadamente, a Requalificação da ETAR de 

Santa Iria, a Rede de Abastecimento de Águas e  Saneamento do Concelho, a Requalificação de Estradas 

e Caminhos Municipais, o apoio à construção do Lar em Vale de Vargo, o Campo de Jogos no Centro 

Escolar de Serpa, entre outras, lamentamos que continuem por executar propostas como, a criação de 

“Mini Zae’s” em todas as freguesias, implementação do Orçamento Participativo, a atribuição de Bolsas de 

Estudo, as parcerias com a Universidade Aberta e o Conservatório Regional do Baixo Alentejo. 

 

4. Neste orçamento, por exemplo, para publicidade há um aumento de 20.000€, passam de 50.000€ para 

70.000€ (40% de acréscimo), valor que nos parece demasiado, ainda mais quando, por exemplo para a 

proteção civil e luta contra incêndios, não vimos associada qualquer verba. 

 

5. Tendo-se verificado uma evolução das responsabilidades e competências, através dos protocolos de 

transferências para as Juntas de Freguesia, consideramos que não é assegurada a justa transferência de 
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meios financeiros comparativamente a Instituições sem fins lucrativos. Vejamos, para as freguesias serão 

transferidos 430.000€ associados à rubrica Transferências Correntes e 50.000€ associados à rubrica 

Transferências de Capital, já para as Instituições sem fins lucrativos, vão ser transferidos 720.000€. Mais 

240 mil euros. 

 

6. Continuamos a considerar que existe falta de transparência na apresentação do Orçamento. Tem sido 

prática recorrente, os vereadores do PS insistirem na clarificação das rubricas “Outras”, onde 

sistematicamente se associam valores bastante volumosos, quer na parte da Despesa quer na parte da 

Receita. 

 

7. Com a honrosa exceção, da criação do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, já com 

financiamento aprovado e que será de crucial importância para o desenvolvimento económico do 

concelho, matéria insistentemente indicada como prioritária pelo PS-Serpa, não há medidas inovadoras 

para atração do investimento e criação de emprego. Aliás, as restantes medidas existentes repetem-se em 

sucessivas versões das Opções do Plano não sendo concluídas ou mesmo executadas. 

 

8. Decorrente do anterior e somando-se à inexistência de uma efetiva política de habitação jovem a 

fixação dos mesmos é cada vez mais difícil. 

 

9. Acresce ainda, à falta de atratividade e de capacidade de fixação de pessoas e empresas, o aumento 

em 128.000€ da receita proveniente dos Impostos Diretos. Os montantes destas rubricas saem 

diretamente dos bolsos dos nossos munícipes, contribuindo assim para o agravamento da, em muitos 

casos, débil situação económica das famílias, do comércio e tecido empresarial. É possível reduzir em 

parte estes impostos. Ser da oposição é colaborar de forma igualitária, para o bem-estar das nossas 

populações e para o desenvolvimento socioeconómico das nossas gentes.  

Apresentamo-nos aos munícipes, com projetos e programas diferentes. Somos opositores francos, leais e 

colaborativos, porque, estar no campo oposto não significa ser inimigo, mas temos uma visão distinta da 

forma como deve ser conduzida a atividade do Município, que devem ser criadas politicas e estratégias 

que visem inverter a atual situação, dando um sinal inequívoco nesse sentido.» 

 

Serpa, 31 de outubro de 2019 

 

Os vereadores do Partido Socialista 

Manuel Soares 

Paula Pais 

António Mariano 
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 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, 

submeter à Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2020, conforme o disposto 

no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos 

previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 

execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções 

do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a delegação 

no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, 

alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2020. 

 

Os documentos acima referidos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

2.Período de intervenção do público 

Não se registaram intervenções por parte dos elementos do público que se encontravam presentes na 

reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 reunião, foi aprovado em minuta, por unanimidade, o 

seguinte assunto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opções do Plano 2020-2023 
Plano de Atividades 2020 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2020 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2020 
Mapa de Pessoal de 2020 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a presença do público e declarou encerrada a presente reunião, eram 

20h25 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 artigo 16.º do Regimento, 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 

Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

                                                            
         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 23/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 31 de outubro de 2019 
 

 

 

ANEXO 1  

 

Opções do Plano 2020-2023 
Plano de Atividades 2020 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2020 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2020 
Mapa de Pessoal de 2020 

 

 

 


