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ATA N.º 2/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião extraordinária de 14 de janeiro de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 2/2022 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 14 DE 

JANEIRO DE 2022 

 

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

14 de janeiro de 2022, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 

41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 4.º do Regimento. --------------------------------- 

 

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. Alteração n.º 20 ao Orçamento e alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 
da Câmara Municipal – Ratificação 
 

2. Opções do Plano 2022-2026 
Plano de Atividades 2022 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2022 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2022 
Mapa de Pessoal para 2022 

3. Período de intervenção do público 

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração n.º 20 ao Orçamento e alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de 
Investimentos da Câmara Municipal – Ratificação 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite questiona se, na reunião do dia 5 de 

janeiro, existia mesmo a impossibilidade de apreciação do assunto e se a data de 14 de janeiro, 

para a realização da reunião extraordinária já estava definida desde o final de dezembro, 

porque motivo os vereadores não tiveram conhecimento dessa data mais cedo e receberam os 

documentos da reunião extraordinária, com dois dias de antecedência.  

Procede ainda à leitura do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estipula 

que, em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível 

reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 
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competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após 

a sua prática, sob pena de anulabilidade. Por isso, na sua opinião, seria mais ético o 

cumprimento da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente lembrou o facto da ordem de trabalhos para a reunião do dia 5 de janeiro, ter 

sido enviada aos eleitos no dia 30 de dezembro e o despacho estar datado de 31 de dezembro, 

pelo que, não seria possível incluir o assunto na reunião de 5 de janeiro. Contudo, diz que é 

uma situação que iremos evitar que aconteça. 

Quanto à anulabilidade, só se coloca essa questão, se alguém pedir essa anulabilidade.  ---------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais refere que os eleitos do PS não estão contra a necessidade de se 

fazer a modificação orçamental, mas sim contra a forma como se procede em relação ao 

assunto, e por isso, irão votar contra. 

A  Sr.ª Vereadora Ana Moisão informou que irá optar pela abstenção neste assunto. ------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU, dois votos contra dos 

eleitos do PS e a abstenção da eleita do Chega, ratificar o seguinte despacho n.º 27/2021, 

proferido pelo Sr. Presidente, em 31 de dezembro, respeitante à alteração n.º 20 ao Orçamento 

e alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos, cujos documentos constam dos anexos 

à presente ata, dela fazendo parte integrante: 
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2. Opções do Plano 2022-2026 
Plano de Atividades 2022 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2022 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 
normas de execução do orçamento para 2022 
Mapa de Pessoal para 2022 

Foi apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, a seguinte proposta: 
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Pela eleita do CHEGA, foi apresentada a seguinte proposta: 
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Pelos eleitos da CDU, foi apresentada a seguinte proposta, no que diz respeito ao plano de 

atividades, sendo o documento, na sua totalidade, enviado a todos os eleitos:  

 

1. Nota Introdutória  

As Opções Programáticas para este mandato têm como base o Programa Eleitoral que foi sufragado 

maioritariamente nas eleições autárquicas de setembro de 2021, porque nele está contida a 

orientação estratégica para o mandato, os grandes objetivos a atingir e as principais ações a 

concretizar. No entanto, tem igualmente em consideração outras propostas e sugestões que foram 

feitas e que são devidamente acolhidas, num compromisso assumido com a população do concelho de 

Serpa e com os diversos agentes do território. 

As premissas base para a construção das opções que apresentamos são a melhoria da qualidade de 

vida da população do concelho, a transparência da gestão, a proximidade e a participação da 

população e dos diversos agentes e instituições nos processos de planeamento autárquico. 

Os documentos que agora se apresentam refletem o desenvolvimento de um mandato de 

continuidade. Estão atualmente em desenvolvimento muitos projetos, obras e ações nas diferentes 

áreas, pelo que, no ano de 2022, iremos avançar para a sua concretização, contando com as 

candidaturas já aprovadas ao Portugal 2020, entre outras fontes de financiamento. Uma delas poderia 

ser o Programa de Recuperação e Resiliência se este viesse apoiar o desenvolvimento do interior. 

Contudo, este programa não tem por base as reais necessidades da região, nomeadamente incentivos 

à fixação de população. Como sabemos, a redução cada vez mais acentuada, e confirmada nos dados 

preliminares dos censos, de população no Alentejo, deve-se sobretudo à falta de emprego.  Mais de 

metade das verbas do PRR (sob imposição europeia) terão que ser investidas obrigatoriamente na 

transição energética e digital, e não prevê medidas ou investimentos para a redução do défice 

demográfico, nem contempla o sistema produtivo.  

Vivem-se momentos conturbados, de alguma incerteza provocados pela não aprovação do orçamento 

de estado, pela iminente transferência de competências e ainda pelo momento de instabilidade 

pandémica. 

Está previsto, para abril de 2022, a transferência de algumas competências do estado central para as 

autarquias locais, nomeadamente na área da educação. Uma preocupação para a autarquia que irá 

receber uma série de encargos financeiros referentes à transferência de trabalhadores das escolas, 

encargos esses não serão acompanhados de verba suficiente. 

O combate à pandemia vai continuar a exigir uma intervenção ativa, quer no apoio direto na área da 

prevenção e saúde, quer no apoio às atividades sociais e económicas, numa permanente adaptação 

para fazer face às necessidades.   

O trabalho que fazemos tem como objetivo primeiro a construção de um concelho cada vez melhor 

para viver. Isto passa por melhorar as condições de vida da população, atraindo projeto que possam 

criar emprego e, também por tornar o concelho de Serpa mais atrativo, quer para quem nos visita, 

quer – e sobretudo, porque este é um dos grandes desafios que temos de enfrentar – para gerar 

dinâmicas de fixação de pessoas. 

Sem dúvida que um dos papéis do poder local é o de criar dinâmicas e implementar projetos que 

permitam a fixação de pessoas, mas têm de existir políticas e estratégias nacionais por parte do Poder 
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Central, que olhem para estes territórios e definam políticas centrais de desenvolvimento e coesão 

territorial. Porque precisamos de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias em condições, de serviços 

públicos nas áreas da saúde, segurança e educação com boas condições e desempenhos adequados às 

necessidades. 

Por isso continuaremos a defender e reivindicar o carácter público da prestação dos serviços básicos 

de qualidade; a lutar pelo Hospital de S. Paulo integrado no Serviço Nacional de Saúde; por 

acessibilidades dignas, nomeadamente o IP8 e a eletrificação da linha do Alentejo (Casa Branca - Beja); 

e a lutar pela criação das regiões administrativas.  

Continuaremos a contar com o empenho de todos os trabalhadores do município, sem os quais a 

atuação da Câmara Municipal não seria uma referência a nível regional e nacional. 

João Efigénio Palma 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

2. Enquadramento Legal  

De acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro compete à 

Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a 

proposta de orçamento.  

Estes documentos são elaborados nos termos do disposto nos artigos 44º e 46º , alínea e) da Lei nº 

51/2018, de 16 de agosto (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), na 

redação atual, em articulação com as regras do Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro com as 

alterações que lha foram posteriormente introduzidas pelo Decreto-Lei nº 85/2016 de 21 de dezembro 

e pelo Decreto-Lei  33/2018 de 15 de maio. 

Assim, de acordo com o n.º 46 do Ponto 11 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais a incluir nas 

Grandes Opções do Plano (GOP) são: 

 a) O Orçamento, enquadrado num Plano Orçamental Plurianual (ano correspondente e os quatro anos 

seguintes);  

b) O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), de igual forma referente ao ano financeiro a que as opções 

do plano dizem respeito e os quatro anos seguintes. 

Atendendo ainda ao disposto na alínea e) do artigo 46-º da Lei n. 51/2018, de 16 de agosto , a proposta 

das Grandes Opções do Plano é composta por um Plano das Atividades Mais Relevantes e por um Plano 

Plurianual de Investimentos, com nota explicativa que a fundamenta e a qual integra a justificação das 

opções de desenvolvimento estratégico, a sua compatibilização com os objetivos de política orçamental 

e a descrição dos programas, incluindo projetos de investimento e atividades mais relevantes da gestão.  

Considerando também o disposto nos números 1,2 e 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, as Grandes Opções do Plano e Orçamento são 

acompanhadas pelo Mapa de Pessoal para 2022, que é previsto anualmente e contém a indicação do 

número de postos de trabalho ocupados e vagos, nas diversas modalidades de contrato de trabalho.  
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Com este enquadramento, apresentamos as Grandes Opções do Plano e Orçamento do Município para 

2022 com as orientações políticas fundamentais e os programas, projetos e principais ações que a 

Câmara Municipal de Serpa prevê realizar. 

 

3. Plano de Atividades para 2022 (atividades mais relevantes)  

Educação 

- Dar continuidade ao processo de aquisição de equipamento de apoio pedagógico para o pré-

escolar e 1.º ciclo; 

- Melhorar as acessibilidades digitais com acessos mais rápidos e estáveis de Internet; 

- Na ação social escolar, apoiar os alunos de famílias mais carenciadas; 

- Garantir refeições de qualidade nos Jardins de Infância e escolas de 1.º ciclo; 

- Manter o programa de oferta dos cadernos de atividades ao 1.º ciclo; 

- Criar Programa de Apoio para alunos que ingressem no ensino superior; 

- Melhorar a rede de transportes escolares; 

- Manter o programa de apoio a visitas de estudo; 

- Consolidar os projetos e programas de atividades de animação e de apoio à família; 

- Realizar as oficinas de verão, com maior diversidade na oferta; 

- Realizar ateliers de leitura, música, cante alentejano, dança, artes plásticas, teatro e cinema como 

componente de apoio à educação artística e cultural das crianças e jovens; 

- Dar continuidade às Jornadas Municipais da Educação, à Festa do Livro, ao Programa de Educação 

para a Saúde, ao Programa Cante nas Escolas, desenvolver atividades de educação para a 

igualdade, educação sexual, sensibilização ambiental e animal, conhecimento e valorização 

patrimonial, cidadania para a paz e para a solidariedade; 

- Em colaboração com a Escola Secundária de Serpa e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 

de Serpa, e como forma de incentivo aos atuais estudantes, criar uma iniciativa que traga a Serpa 

outros jovens que, tendo frequentado estas escolas, se tenham destacado nas mais diversas áreas 

de atividade; 

- Promover uma articulação estreita entre as escolas e destas com a comunidade; 

- Reforçar o apoio à ação das Associações de Pais enquanto elemento fundamental na relação entre 

a escola e a família; 

- No âmbito da transferência de competências, assegurar que a transferência de trabalhadores das 

escolas para os quadros da autarquia será feita da melhor forma, sempre em defesa dos seus 

direitos. 

Juventude 

- Iniciar os procedimentos para reabilitação do edifício da antiga escola do Forte para criação da 

Casa da Juventude; 

- Promover a criação de uma estrutura colegial onde a população jovem possa veicular as suas 

aspirações, ideias e projetos de forma a aproximar os jovens dos órgãos do poder local; 

- Apoiar o associativismo juvenil com ações de sensibilização e de informação que estimulem a 

participação dos jovens na vida da comunidade; 

- Promover e apoiar a fixação de jovens no concelho, nomeadamente com programa municipal de 

Habitação Jovem e outras ações; 
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- Apoiar os estágios profissionais e outros programas de apoio à inserção no mercado de trabalho, 

nomeadamente com o PEPAL – Programa de Estágios Profissionais para a Administração Local; 

- Promover eventos dedicados exclusivamente à juventude, de que é exemplo o Fórum Jovem, as 

Jornadas Municipais da Educação, entre outros. 

 

Desporto 

- Criar o Programa Municipal de Atividade Física para todos; 

- Dar continuidade aos Jogos Municipais, ao Programa Gente em Movimento, à Rota das Azenhas, 

aos passeios e caminhadas em todo o concelho, a aulas de natação e hidroginástica, entre outras; 

- Apoiar o desporto feminino no concelho; 

- Criar o Conselho Consultivo para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida; 

- Criar instrumentos de apoio ao planeamento desportivo, nomeadamente o Plano Municipal do 

Desporto e a Carta Desportiva;  

- Criar o evento velocipédico (Grafondo), filiado na “Federação de Ciclismo para Todos”, com a 

colaboração das secções de BTT do concelho;  

- Promover encontros/passeios de Stand Up Paddle, utilizando as barragens do concelho; 

- Promover um Trail Ibérico Vila Verde de Ficalho/Espanha; 

- Criar a Rota do Pulo do Lobo; 

- Continuar a apoiar iniciativas e eventos, nomeadamente: Rali Flor do Alentejo, Trail da Ribeira de 

Limas, Regata Odiana, UltraMaratona BTT, Escalada de S. Gens, Rota do Queijo, UP Again Sénior 

(IP Beja/Município de Serpa), Provas de Pesca Desportiva, Dia Mundial da Atividade Física da 

Saúde e da Luta Contra o Cancro, Corrida Sempre Mulher; 

- Estabelecer parcerias no âmbito do desporto e atividade física; 

- Continuar a fazer parte da” Rede de Municípios Amigos do Desporto”; 

- Captar para o concelho eventos regionais, nacionais e internacionais de desporto, nomeadamente, 

a Final Four da Taça de Portugal de Andebol Sénior Masculino. 

 

Movimento Associativo 

- Rever e melhorar o Programa de Apoio Municipal ao Movimento Associativo, através de atribuição 

de apoio económico, logístico e divulgação de atividades, parcerias e outras ações; 

- Apoiar o Movimento associativo através da criação e cedência de espaços e aprofundar o papel do 

Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo; 

- Fomentar ações formativas para a capacitação dos dirigentes associativos e apoiar na elaboração 

de candidaturas de apoio às associações; 

- Continuar a apoiar o Movimento Associativo na retoma das suas atividades, garantindo medidas 

de segurança contra a Covid-19.  

 

Saúde 

- Dar continuidade a projetos no âmbito de hábitos de vida saudável junto da população, nas 

escolas, centros de dia, academia sénior e associações de reformados; 

- Continuar a desenvolver ações articuladas entre as várias entidades na promoção e valorização da 

saúde, nomeadamente nos rastreios em todas as freguesias; 
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- Continuar a lutar pela reposição do Hospital de São Paulo no Serviço Nacional de Saúde, pela 

melhoria dos serviços do Hospital de Beja (e a construção da segunda fase) e pela garantia dos 

serviços de saúde de proximidade para a população. 

 

Intervenção social 

- Consolidar e melhorar as atividades da academia sénior em todo o concelho; 

- Efetuar a descentralização do gabinete de ação social de forma a apoiar e encaminhar a população 

para as respostas sociais adequadas; 

- Continuar o programa de teleassistência domiciliária e melhorar a sua divulgação junto da 

população idosa; 

- Continuar e melhorar o programa municipal de apoio à reabilitação de habitações; 

- Concretizar o apoio da Oficina Solidária em todo o concelho; 

- Continuar a execução do Projeto de Mediadores Municipais Interculturais, com ações junto da 

comunidade educativa, da população de etnia cigana e migrantes, de forma a fomentar a 

solidariedade, integração e inclusão comunitária; 

- Continuar a apoiar alunos com necessidades específicas, nomeadamente, no acesso a escola à 

distância (medida adotada pelo Ministério da Educação durante a pandemia); 

- Dar continuidade ao apoio a pessoas com deficiência e incapacidade de forma a promover a sua 

autonomia e inclusão; 

- Continuar a assinalar as efemérides relacionadas com a área social, tais como: Dias Internacionais 

da Mulher, do Idoso, da Juventude, das Pessoas com Deficiência, do Combate ao Trabalho Infantil, 

para a Erradicação da Pobreza, Dia Mundial da Saúde, entre outros; 

- Apoiar as atividades das Instituições Particulares de Solidariedade Social, como os lares e as 

creches, com especial atenção no apoio às ações de combate à pandemia; 

- Consolidar o trabalho de parceria com as entidades com responsabilidade na área social. 

 

Cultura 

- Promover eventos em todo o concelho: Encontros de Cultura, Noites de Rua Cheia, 

Comemorações do Dia Mundial da Criança e Natal para as Crianças e Famílias; 

- Dar continuidade à agenda de eventos: Cortejo Histórico e Etnográfico, Festa do Livro, Feira 

Histórica, Dia Mundial do Artesão, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, Dia Internacional 

dos Museus, Jornadas Europeias do Património, entre outros;  

- Potenciar o projeto Musibéria, de forma a que os jovens e crianças do concelho tenham acesso a 

formação para a arte e cultura, nomeadamente na música e dança, entre outros; 

- Continuar a promover o Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado e o Concurso de 

Fotografia Património (I)material de Serpa; 

- Continuar o projeto “Testemunhos de Abril no mês da Liberdade”; 

- Continuar as parcerias com as estruturas de criação artística do concelho, potenciando a sua 

intervenção na comunidade. 
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Património  

- Promover ações no âmbito do Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano, através da intervenção 

do Museu do Cante no apoio aos grupos corais, consolidando a Rota do Cante, o projeto do Cante 

nas Escolas, dinamizando o Centro Interpretativo do Cante, realizando o Cante Fest, criando 

protocolos com universidades e centros de investigação, de forma a divulgar o Cante enquanto 

património cultural imaterial da humanidade; 

- Alargar a rede museológica do concelho, com as obras e implementação de projetos de 

dinamização para a Casa do Rio em Brinches, a Casa da Memória e a Taberna dos Camponeses em 

Pias, a Casa da Resistência em Vale de Vargo, o Casão do Cante e o Lagar em Vila Nova de S. Bento 

e a Casa das Artes em Vila Verde de Ficalho; 

- Consolidar a rede de espaços museológicos dentro da cidade, designadamente: Castelo e Museu 

Municipal de Arqueologia, Galeria Municipal de Arte Contemporânea, Museu do Cante, antiga 

Fábrica de Moagem (Musibéria) e Centro Interpretativo do Queijo (no Mercado Municipal); 

- Concluir as obras de requalificação do Museu Municipal de Etnografia; 

- Desenvolver esforços para captação de financiamento através de candidaturas para a conservação 

de edificado classificado propriedade da autarquia; 

- Continuar a apoiar, através de protocolos, candidaturas para a recuperação de objetos de 

arquitetura religiosas como igrejas ou ermidas; 

- Promover ações de valorização e preservação do património arqueológico; 

- Continuar a promover a regeneração urbana do Centro Histórico da cidade de Serpa, atuando no 

tecido social e económico e também na recuperação do edificado; 

- Criar protocolos com universidades para a criação de projetos para a salvaguarda da paisagem 

mediterrânica, nomeadamente da Serra de Serpa e da Serra de Ficalho (elaboração do Estudo 

Geobotânico da Serra de Ficalho em parceria com o ICNF e a Universidade de Évora) e do Rio 

Guadiana;  

- Desenvolver atividades em parceria com a Associação de Moradores da Neta e do Pulo do Lobo 

para valorização do Parque Natural do Vale do Guadiana. 

 

Turismo 

- Desenvolver um plano integrado de promoção turística que inclua campanhas de marketing, 

ferramentas criadoras de valor para um destino turístico diferenciado e a integração da oferta 

turística do concelho em redes europeias e mundiais sustentáveis; 

- Criar um novo stand expositivo direcionado para a promoção do concelho para participação em 

feiras e certames; 

- Promover a criação de uma associação de empresários na área do turismo; 

- Acompanhar o processo de criação do Geoparque do Vale do Guadiana; 

- Participar na Cogestão do Parque Natural do Vale do Guadiana; 

- Realizar ações de valorização e visitação do sítio do Pulo de Lobo, incluindo a conclusão dos 

Passadiços; 

- Desenvolver um plano de promoção da gastronomia local, incluindo a Semana Gastronómica do 

Queijo e outras iniciativas temáticas, bem como ações de sensibilização junto dos empresários do 
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setor para a alimentação sustentável, com utilização de produtos locais e de valorização dos 

saberes-fazer tradicionais (em articulação com o Plano de ação da Bio região); 

- Instalar kits digitais, para complementar as plataformas digitais de informação turística inteligente 

já existente no município (no âmbito do projeto sinalização turística inteligente no Lago Alqueva). 

- Dar continuidade ao processo de criação do Ecoparque do Guadiana, com reutilização da linha 

férrea desativada do ramal de Moura para ECOPISTA.  

 

Desenvolvimento económico  

- Dinamizar o Mercado Municipal de Serpa e a rede de mercados do concelho; 

- Aprofundar o trabalho no âmbito do apoio à atividade económica e empresarial, criação de 

empresas e de emprego e capacitação, nomeadamente em matéria da utilização eficiente dos 

recursos naturais e transição digital e apostando em áreas como a agricultura familiar, circuitos 

curtos e em produções amigas do ambiente;  

- Dinamizar e aprofundar as parcerias estabelecidas com várias entidades no âmbito da atividade 

empresarial, e apoios ao investimento, nomeadamente com a Confederação Portuguesa das 

Pequenas e Micro Empresas, AproSerpa, Rota do Guadiana e IEFP, entre outras; 

- Apoiar os produtores do concelho e as suas organizações; 

- Dar continuidade às ações previstas no âmbito do Plano de Ação do Centro de Competências da 

Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção Biológico; 

- Dar continuidade ao trabalho de parceria no âmbito da estratégia da BioMEG- Bio-região da 

Margem Esquerda do Guadiana, com desenvolvimento das ações para a gestão sustentável dos 

recursos locais baseada na produção e consumo alimentar de base biológica e agroecologia e no 

trabalho integrado dos vários agentes do território; 

- Dinamizar a criação da marca Serpa e a realização de ações de promoção dos produtos locais;  

- Criação de um Centro Coworking/teletrabalho no CADES-Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa, no quadro do Acordo de Cooperação para estabelecimento de espaços de 

teletrabalho nos territórios do Interior (Programa de Estabilização Económica e Social); 

- Requalificar o espaço do CADES; 

- Dinamizar certames que de promoção da e valorização da produção local, nomeadamente: Feira 

do Queijo, Feira do Azeite em Vale de Vargo, Festa do Rio em Brinches, Feira do Enchido e do 

Presunto em Vila Nova de S. Bento, Festival de Artes e Ofícios da Raia em Vila Verde de Ficalho, 

Feira Agropecuária Transfronteiriça em Vale do Poço, Mostra de Doçaria em A-do-Pinto e Mostra 

Bienal em Pias; 

- Dinamizar o comércio local, promovendo campanhas, como a do “Feliz Natal com o Comércio 

Local”, entre outras ações;  

- Desenvolver as ações no âmbito das parcerias SIPAM (Sistemas Importantes do Património 

Agrícola Mundial) para o território da Serra de Serpa. 

 

Ambiente 

- Promover um programa de ações de comunicação e sensibilização da população para as alterações 

climáticas; 

- Criar estações de biodiversidade; 
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- Alargar as ecos hortas, em articulação com as Juntas e Uniões de Freguesia; 

- Promover ações que assinalem o Dia da Água, o Dia do Ambiente, a Semana Europeia da 

Mobilidade e as Jornadas da Biodiversidade; 

- Adotar medidas de eficiência energética em edifícios municipais e parques desportivos; 

- Reformular e otimizar, em parceria com a E-REDES, os sistemas de iluminação pública do concelho, 

atualizando a rede de iluminação para tecnologia LED; 

- Promover boas práticas ambientais, quer nas ações realizadas pelos trabalhadores da autarquia, 

quer junto de outras entidades e empresas;  

- No parque ambiental, concretizar a zona de viveiro, espaço animal, parque de resíduos e 

reciclagem;  

- Alargar o programa de vacinação de animais domésticos, com a colocação de chip e promover a 

esterilização dos animais de companhia e de colónias;   

- Promover campanhas de sensibilização contra o abandono animal, incentivando uma adoção 

responsável em parceria com associações; 

- Criar abrigos para colónias de gatos e colocar comedouros e bebedouros nas imediações; 

- Melhorar o encaminhamento dos animais para o CAGIA; 

- Potenciar a manutenção da biodiversidade em espaços públicos, com a criação de canteiros 

polinizadores, entre outras ações; 

- Em parceria com o ICNF, projetar o Parque Florestal Urbano 

 

Limpeza Urbana 

- Reforçar a limpeza urbana; 

- Reforçar o programa de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos;  

- Promover ações de informação e sensibilização da população e das empresas para a reciclagem e 

para a separação de resíduos de construção e demolição; 

- Alargar o sistema de recolha porta a porta em Serpa e criar este serviço em Vale do Poço, Vales 

Mortos e Santa Iria; 

- Substituir contentores de superfície;  

- Adquirir um veículo elétrico para recolha de resíduos no Centro Histórico; 

- Criar um projeto educativo no âmbito da reciclagem, acondicionamento e deposição de resíduos; 

- Reforçar a recolha de monos e recicláveis nas freguesias. 

 

Proteção Civil 

- Executar ações de prevenção e segurança no âmbito do Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil, do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e outras ações de 

sensibilização junto da população e comunidade educativa; 

- Desenvolvimento de programas de sensibilização e informação pública; 

- Apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa e outras entidades 

envolvidas na proteção civil; 

- Assegurar a articulação com as estruturas locais, regionais e nacionais de socorro; 

- Assegurar os mecanismos de resposta a situações de calamidade pública e maior segurança às 

populações; 
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- Assegurar a gestão das faixas de gestão de combustíveis de forma a minimizar os riscos de 

incêndios; 

- Aquisição de viatura para os serviços de Proteção Civil; 

- Instalação dos serviços de proteção civil em novas instalações; 

- Desenvolvimento de Plano Prévio de Intervenção para o Centro Histórico; 

- Desenvolvimento de um Plano de Ação para as zonas de concentração e apoio à população; 

- Realização de ações de proteção e segurança no âmbito da Covid-19. 

 

Ordenamento do Território 

- Instrumentos de Gestão Territorial:  

- Revisão do PDM (já em curso) ; 

- Revisão do PU de Serpa (já em curso) ; 

- Proposta de Revisão do Plano de Pormenor e Salvaguarda do Centro Histórico. 

- Loteamentos Municipais 

- Desenvolvimento do Loteamento da ZAE Serpa-zona de expansão; 

- Revisão do Loteamento da Cruz Nova; 

- Revisão do Loteamento do Moinho de Vento (inclusão de novos lotes); 

- Revisão do Loteamento art 20 H (o qual inclui a sede da Associação Columbófila); 

- Loteamento do Bairro de São Francisco; 

- Criação de loteamentos em Brinches e Vale Vargo. 

 

- Requalificação de Largos: 

Em Serpa, executar as obras do Largo da Cruz Nova, Largo 5 de Outubro e Largo do Salvador; 

Elaborar projeto para o Largo do Corro; 

Em Pias, executar a obra do Largo do Ribeirinho;  

Em Vila Nova de São Bento, executar a obra do Largo 1.º de Maio;  

Em Vila Verde de Ficalho, executar a obra do Largo da Bica. 

 

- Requalificação de Ruas: 

Em Serpa: executar projeto para a Rua Manuel Dias Nunes, Rua dos Barrigos e Rua Brás 

Gonçalves; executar as obras da Rua de S. Brás, Rua dos Fidalgos e Rua das Portas de Beja; 

Em Vales Mortos: elaborar projeto da Rua Larga e executar passagem hidráulica; 

Em Brinches: elaborar Projeto da Rua Nova de Santo António e executar obra da Travessa da 

Rua das Flores; 

Em Pias: executar a obra da Rua Cónego Lopes Lossa, Rua 1º de Dezembro e Rua Pedro Alvares 

Cabral;  

Em Vale de Vargo: executar a obra da Travessa dos Lagares; 

Em Vila Nova de S. Bento: elaborar projeto da Rua da Paymogo (traseiras) e executar a obra da 

Rua da Rochinha; 

Em Vila Verde de Ficalho: executar a obra no Caminho da Horta de Baixo, da Rua Becos do 

Carril e Rua do Outeiro; 

Em A-do-Pinto: executar a obra da Rua da Liberdade. 
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- Execução do projeto e da primeira fase da obra da Zona Poente (Serpa) ; 

- Requalificação do Bairro de S. Francisco (Serpa) ; 

- Requalificação de estradas municipais: 

N.º 519 (Cruzeiro – Vila Nova – Vales Mortos);  

N.º 517 (Serpa – Vale de Vargo – Belmeque);  

N.º 525 (S. Brás);  

- Requalificação de caminhos municipais:  

N.º 1048 (construção de passagem hidráulica); 

N.º 1069 (Serpa – Rio Guadiana), execução de projeto;  

Reparação de outros caminhos;  

- Requalificar caminhos pedonais, garantindo uma rede contínua, segura e confortável e 

assegurando a possibilidade de circulação de pessoas com mobilidade reduzida; 

-  Requalificar caminhos agrícolas; 

- Efetuar a nanutenção de linhas de água dentro dos perímetros urbanos com regularização das 

margens e criação de galerias ripícolas; 

- Melhorar a rede de águas pluviais do concelho; 

- Requalificar a rede de abastecimento de água; 

- Alargar rega gota a gota nos espaços ajardinados do concelho; 

- Criar instrumentos de planeamento, como a Estratégia Local de Habitação, Plano Municipal de 

Mobilidade, Plano Estratégico de Redução de Perdas de Água e Plano Municipal de Ambiente no 

concelho, entre outros; 

 

Espaços Públicos 

- Melhorar acessos para pessoas com mobilidade reduzida; 

- Plantação de espécies autóctones em espaços públicos como forma de adaptação às alterações 

climáticas;  

- Uniformização do mobiliário urbano e sinalética. 

 

Equipamentos Públicos  

- Reabilitar a Escola Secundária de Serpa, no âmbito do protocolo com o Ministério da Educação;  

- Efetuar a manutenção dos edifícios escolares e respetivos espaços exteriores;  

- Elaborar o projeto de requalificação do Cineteatro Municipal de Serpa; 

- Elaborar o projeto de requalificação do Cineteatro Municipal de Vila Nova de S. Bento; 

- Efetuar a manutenção de equipamentos públicos do concelho; 

- Requalificar os Mercados Municipais de Pias e Brinches e definição dos projetos para os mercados 

de Vila Nova de São Bento, Vila Verde de Ficalho e Vale de Vargo; 

- Alterar a localização do Mercado Mensal de Serpa; 

- Criar o Parque de Feiras e Exposições de Vila Nova de S. Bento; 

- Reabilitar as antigas instalações da UCP em Pias; 

- Requalificar o Estaleiro Municipal; 

- Requalificar o Posto de Turismo;  

- Concluir a requalificação do Parque de Campismo, com a instalação da Área de Autocaravanismo; 
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- Projeto de ampliação do cemitério de Serpa: instalação de ossários; 

- Executar o acesso pedonal ao cemitério de Vila Nova de S. Bento; 

- Criar condições para a utilização pública dos minicampos de jogos em Brinches, Vale de Vargo, A-

do-Pinto e Vales Mortos, após do horário escolar; 

- Executar a estação elevatória do Fandanguinho (Pias); 

- Concluir o espaço exterior da escola de Vales Mortos; 

- Concluir o arranjo exterior da escola de Santa Iria ;  

- Reformular o projeto do campo de Jogos em Santa Iria; 

- Requalificar o centro cultural de Vales Mortos e do espaço envolvente;   

- Ampliar as Zonas de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento e Pias; 

- Executar a Zona Industrial Agroalimentar de Serpa ( expansão  da Zona Industrial de Serpa)  

- Dar continuidade ao processo de criação do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – 

CETAA 

- Iniciar o processo de identificação de locais para criação de zonas de implantação de atividades 

económicas nas localidades do concelho onde ainda não existem, nomeadamente através de 

eventuais candidaturas a fundos nacionais e/ou europeus. 

 

Gestão de Proximidade 

- Assegurar e reforçar a política de proximidade entre eleitos e munícipes, consolidando os 

contactos e reuniões descentralizadas; 

- Rever e aprovar regulamentos municipais:  

- Revisão do Código de Posturas; 

- Revisão do Código de Taxas Municipais; 

- Revisão do Regulamento do Movimento Associativo; 

- Criação de regulamento Toponímia; 

- Criação de regulamento de ocupação de espaço público; 

- Atualização do regulamento de Feiras e Mercados. 

 

Política Fiscal Municipal 

- Manter a taxa de IMI, no mínimo legal; 

- Aprofundar uma política de benefícios fiscais e de redução e isenção de taxas na área do 

urbanismo, em particular no estímulo e promoção da reabilitação urbana; 

- Rever o Regulamento de isenção de derrama, como incentivo ao desenvolvimento económico do 

concelho. 

 

Serviços Municipais 

- Melhoria do atendimento municipal;  

- Alargar os serviços on-line do município; 

- Consolidar o Gabinete de Apoio às Freguesias; 

- Aquisição de viaturas de trabalho. 
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Valorização dos Trabalhadores  

- Criar o Gabinete de Apoio ao Trabalhador da autarquia; 

- Manter o protocolo com a Associação de Trabalhadores da autarquia; 

- Assegurar boas condições de trabalho, fardamento e equipamentos de proteção individual; 

- Reforçar o plano de formação dos trabalhadores; 

- Fomentar a participação dos trabalhadores na gestão, por via das suas organizações 

representativas. 

 

Defesa da população 

- Exigir uma 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 lutar por investimentos públicos e obras estruturantes que contribuam para a 

economia regional e a criação de emprego; 

- Exigir políticas que defendam as regiões do interior e as suas populações e que promovam a 

fixação de pessoas, de serviços e de investimento; 

- Defender e reivindicar o carácter público da prestação dos serviços básicos de qualidade como a 

saúde, a educação e a justiça; 

- Lutar pela reposição do Hospital de S. Paulo no Serviço Nacional de Saúde; 

- Defender o acesso à água como bem de primeira necessidade e com um serviço público de 

qualidade; 

- Continuar a exigir a reposição das freguesias e a criação das regiões administrativas; 

- Defender o investimento público e obras estruturantes para o desenvolvimento e fixação de 

pessoas no interior; 

- Continuar a exigir a definição de uma estratégia agrícola para a área de regadio, com fiscalização 

nas áreas das culturas intensivas e a monitorização da qualidade ambiental e dos lenções freáticos; 

- Continuar a exigir ao Ministério da Administração Interna uma gestão equilibrada dos serviços de 

segurança e uma definição legal que enquadre as condições de habitação dos imigrantes sazonais. 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão começou por demonstrar o seu desagrado, pelo facto de não ter 

sido enviado o documento aos eleitos com mais antecedência, o que lhes deixou pouco tempo 

para apreciação e solicita que no próximo ano, lhes seja dado mais tempo, para uma melhor 

análise do documento, o que lhes poderá permitir dar mais contributos. 

 

O Sr. Presidente reconheceu e assumiu a responsabilidade pela pouca antecedência com que o 

documento foi enviado e respondeu que vai tentar que o próximo documento das Opções do 

Plano, seja discutido com mais antecedência e com algumas reuniões prévias entre todos as 

forças partidárias.  

Quanto ao documento em apreciação, refere que o mesmo se encontra elaborado no sentido 

de dar cumprimento ao programa eleitoral da CDU, aprovado maioritariamente pelos eleitores 
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do concelho, e de dar continuidade às ações que se vinham desenvolvendo. Inclui também o 

conjunto de ações e projetos que tinham sido candidatados e com orçamento garantido, os 

quais em termos de recursos humanos e financeiros irão ocupar boa parte do ano e colocar um 

enorme desafio à autarquia. 

No que diz respeito ao orçamento, tem um pequeno aumento relativamente ao ano passado, 

mas é contido, visando manter o equilíbrio financeiro da autarquia, alertando para algumas 

despesas preponderantes, como as relacionadas com pessoal e aquisição de bens e serviços, 

que abrangem mais de metade do orçamento.  

Embora sem peso muito significativo, mas os juros continuaram a diminuir e as aquisições de 

bens e serviços tiveram uma ligeira descida, cerca de 2%. 

 

Em relação ao plano de atividades, e numa análise comparativa com as propostas da oposição, 

deu nota que muitas das ações estão de acordo com algumas apresentadas pelo PS, embora 

como outras designações, como sejam, o facilitar e agilizar os licenciamentos e procedimentos 

tendentes à instalação ou ampliação de empresas em todos os setores económicos. Quanto à 

proposta de aprofundar a politica de benefícios fiscais, que o PS refere no desenvolvimento 

económico, lembra que tem sido politica da autarquia a venda de lotes a preços simbólicos, 

como forma de incentivar a fixação de empresas, a criação de postos de trabalho e o 

desenvolvimento económico do concelho. 

Quanto à proposta do PS para se acompanhar a transição digital, promovendo a implantação da 

rede 5G, refere que não depende muito da autarquia, pois quando os interesses económicos 

prevalecem, nós temos pouco peso, e em Portugal privilegia-se os grandes centros, mas 

poderia ser um grande fator de desenvolvimento para a nossa zona e continuaremos atentos 

ao assunto e disponíveis para apoiar no que é possível. 

Sobre a proposta do PS para a revitalização do centro histórico, também a CDU tem ações 

nessa área e quanto à requalificação da Escola Secundária de Serpa, diz que será agendado para 

a próxima reunião da Câmara, a proposta de protocolo para a reabilitação da escola secundária, 

a celebrar com o Ministério da Educação.  

Sobre o programa de habitação jovem, lembra que a autarquia já tem há alguns anos, os 

loteamentos com lotes que têm condições de aquisição especificas, destinadas aos jovens, 

constando ainda do plano de atividades, a criação de loteamentos para jovens.  

Quanto à central de compostagem de resíduos florestais, proposta também apresentada pelo 

Chega, dentro da mesma área, refere que a autarquia faz parte da Resialentejo, o que permite 

a conjugação de esforços e o tratamento dos resíduos, a custos mais controlados.  

 

A criação da ciclovia no ramal da CP (Serpa-Moura), também faz parte do programa da CDU. 

Sobre este assunto e na sequência da pergunta da Sra. Vereadora Ana Moisão numa anterior 

reunião, acrescenta que, após contacto com a IP de Beja, não existe nenhum procedimento de 
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venda de material ferroso relativo ao ramal de Moura, sendo que a minuta de protocolo com 

vista à criação da Ecopista, recentemente enviada pela IP, não prevê a desmontagem de carris.  

 

Quanto à requalificação da rede de saneamento e esgotos proposto pelo PS, o Sr. Presidente 

diz que a autarquia vai fazendo o melhoramento e requalificação à medida que são feitas as 

intervenções nos arruamentos, aproveitando para substituir e melhorar quer a rede de 

saneamento, quer a rede de abastecimento de água. 

Sobre o campo de jogos em Vila Verde de Ficalho, a autarquia tem um planeamento feito, 

conforme consta do Plano de Atividades, para intervenção nessa área em todos os 

equipamentos desportivos, e na altura própria será efetuada essa obra. 

 

Sobre as propostas da eleita do CHEGA, diz que a Câmara tem vindo a prestar apoio à 

Associação Flor do Enxoé, para a construção do lar em Vale de Vargo, nesta fase ainda através 

do apoio para a elaboração do projeto e temos também apoiado outras instituições, como a 

Santa Casa da Misericórdia, existindo um compromisso do município na disponibilização de um 

terreno para a construção de um novo lar.  

Sobre o arranjo de ruas em Vales Mortos e Santa Iria, lembra que já foi arranjada a Rua das 

Piçarrinhas em Santa Iria e existe um plano de intervenção em arruamentos no concelho, sendo 

na sua maioria obras a efetuar sem financiamento, como, aliás, também consta do Plano de 

Atividades apresentado.  

Em relação à construção da piscina em Vila Nova de S.Bento, no atual mandato, muito 

dificilmente poderemos avançar, pois não existe capacidade financeira, além de que não está 

em causa apenas os custos de construção, mas também os custos de manutenção. 

Sobre a construção da via de acesso ao cemitério de Vila Nova de S.Bento, refere que iremos 

avançar para a construção de uma via pedonal de acesso ao cemitério e que a obra de 

reabilitação do Cine Teatro daquela localidade, também faz parte do Plano de Atividades. Ainda 

em relação a Vila Nova de S.Bento, a Câmara também está a trabalhar na ampliação da Zona de 

Atividades Económicas.  

 

Em relação às propostas que o Chega apresentou para a freguesia de Pias, informa que já estão 

em curso os procedimentos para o arranjo das ruas.  

Sobre a construção de um desvio para veículos pesados de mercadorias no eixo Serpa-Moura 

da EN 255, diz que é um assunto da competência da IP, dado que se trata de uma estrada 

nacional.   

Sobre a freguesia de Brinches, a renovação do edifício do mercado e o arranjo das ruas, já se 

encontram elaboradas as candidaturas, constando do Plano de Atividades intervenções em 

todos os mercados do concelho, bem como em algumas ruas da freguesia. 
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Em relação à criação de uma ZAE em Brinches, proposta comum aos eleitos do PS, diz que se 

enquadra no proposto no Plano de Atividades apresentado, na procura de soluções para a 

criação de zonas para a instalação de atividades económicas, não só em Brinches, mas também 

em Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho.  

Sobre o arranjo das ruas e caminhos em Vila Verde de Ficalho, enumerou aquelas em que a 

Câmara tem vindo a fazer intervenções, bem como aquelas em que estão previstas 

intervenções, como a Rua do Outeiro e o caminho da Horta de Baixo. 

 

Sobre a proposta do Chega para criação de um Orçamento Participativo de 400.000€, diz que se 

trata de um valor demasiado elevado e lembra as despesas já assumidas, nomeadamente com 

as obras candidatadas e não se pode ir mais além, para não se colocar em causa a estabilidade 

financeira da autarquia.  

 

Sobre a proposta de apoio à natalidade, o órgão executivo já se pronunciou sobre esse assunto 

numa anterior reunião e quanto à criação de um programa de comparticipação de 

medicamentos, é um assunto mais delicado que implica com competências a nível central. 

Sobre a redução das taxas municipais e tarifas de abastecimento de água, poderá o assunto ser 

estudado.  

Em relação à dinamização do Posto de S.Marcos, informa que está cedido por protocolo à Rota 

do Guadiana e estamos a trabalhar com uma entidade externa tendo em vista a sua 

dinamização.  

Sobre a criação do programa de incentivos para jovens empreendedores, não consta do nosso 

plano de atividades, pois indiretamente a Câmara já tem esse incentivo, quer através do CADES, 

quer através da disponibilização de lotes para instalação de empresas, a valores simbólicos. 

   

Quanto à criação do programa de recuperação do património arqueológico, o plano de 

atividades já prevê e temos uma proposta na área da arqueologia, para integrarmos a criação 

de uma rede de visitação virtual de sítios arqueológicos, estando já a respetiva candidatura a 

ser elaborada.  

No que se refere ao programa de incentivos à criação de alojamento local no centro histórico, 

referiu que, no seguimento do que tem vindo a afirmar, que a dinamização do Centro Histórico 

passa por uma discussão muito alargada com todos, no sentido de consensualizar ideias e 

propostas. 

Por fim, refere que a proposta de reabilitação do cine teatro de Serpa já consta do programa da 

CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais começa por manifestar o seu desagrado sobre a data de 

apresentação dos documentos, pois embora cumpra o prazo de dois dias estipulado no 

Regimento, é pouco tempo para apreciação de um documento desta natureza. 

Agradece a forma como o Sr. Presidente fez a apresentação do assunto, com referência a cada 

uma das propostas apresentadas pela oposição, com a mesma leitura e cuidado para cada um 

dos partidos da oposição.  

Tal como o Sr. Presidente referiu, as propostas estão muito dentro do âmbito dos três partidos, 

muitas são coincidentes, pelo que, poderia a nota introdutória ter feiro referência ao 

contributo dos partidos da oposição.  

Prossegue, dizendo que continuamos a reivindicar os serviços básicos do Hospital de S.Paulo, a 

melhoria das acessibilidades, a criação das regiões administrativas, a reversão das freguesias, 

embora um pouco diferente do que é reivindicado pela CDU, pois o PS pretende uma 

reformulação daquilo que existe e não uma reversão completa.  

Diz ainda que, embora algumas das propostas do PS apresentadas este ano, estejam 

contempladas no plano de atividades, gostaria de recordar muitas outras que foram 

apresentadas pelo PS em anteriores mandatos, nomeadamente, na área da educação, a 

proposta de atribuição de bolsas de estudo  e surge este ano no plano um programa de apoio a 

alunos do ensino superior; o incentivo a estudantes, para criar iniciativas que tragam jovens a 

Serpa, considera que era um dos objetivos da proposta do PS para a criação do Jovem 

Embaixador do Concelho de Serpa; considera que o prémio de mérito municipal era também 

uma ideia do PS. Aparecem muitas propostas que o PS tem vindo a fazer, mas com outros 

nomes.  

No entanto, há assuntos que continuam em falta, como seja a atualização da carta educativa, 

que é um documento que se encontra demasiado desatualizado, é de maio de 2006 e existem 

candidaturas que, para serem efetuadas, implicam a atualização da carta educativa.  

Sobre as propostas apresentadas na área da juventude, fica satisfeita com a proposta de se 

iniciar os procedimentos para reabilitação do edifício da antiga escola do Forte para a criação 

da Casa da Juventude.  

Na área do desporto, gostaria de ter conhecimento do ponto de situação da candidatura dos 

percursos pedestres da freguesia de Vila Verde de Ficalho. 

Na área da cultura, diz que o PS tem solicitado mais atenção para a necessidade de dinamizar o 

Musibéria, nomeadamente, através de um polo do Conservatório Regional de Beja. O Musibéria 

é um excelente projeto, que deve ser potenciado e por isso, o PS revê-se na proposta 

apresentada no plano de atividades.  

Propõe ainda que sejam revistos os horários dos espaços museológicos, para permitir que 

sejam visitados por quem se desloca ao nosso concelho.  

Sobre as propostas de apoio às igrejas, também considera que vão de encontro a propostas que 

os eleitos do PS têm vindo a fazer.  
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Uma das bandeiras do PS para o desenvolvimento económico, tem sido há muitos anos, o 

projeto de criação de mini zonas de atividades económicas em todas as freguesias, por isso, 

manifestam o seu contentamento, pelo facto deste ano, estarem contempladas no plano de 

atividades.  

Considera que a Câmara deve continuar a fazer pressão para a implementação da rede 5G e 

que se deveria reativar o evento Serpa Equestre, que reunia muitos jovens em Serpa.  

Quanto à proposta de promoção dos produtos locais de excelência, considera tratar-se também 

de uma proposta do PS, tal como a requalificação do Largo de Salvador. 

Pergunta para onde estão previstas as novas instalações da Proteção Civil.  

 

Diz ainda que numa reunião da Câmara de 2019, foi aprovada uma proposta do PS para 

implementar o banco concelhio de ajudas técnicas, mas nunca chegou a ser implementada. 

Numa reunião publica da Câmara, que se realizou em Pias, foi aprovada a proposta do PS para a 

criação do Conselho Municipal de Segurança, mas não houve desenvolvimentos sobre o 

assunto.  

Lembra ainda outras propostas que gostariam de ver implementadas, como seja, a rede 

solidária de medicamentos, em parceria com uma empresa; a proposta de acesso pedonal ao 

cemitério de Serpa; o centro de saúde de Vales Mortos; a situação da acústica do Salão 

Polivalente de Vila Verde de Ficalho e o orçamento participativo tem sido também uma das 

reivindicações do PS.  

Quanto ao orçamento, verifica que existe uma redução das despesas correntes e as rubricas 

estão apresentadas de forma mais especifica. ------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite que disse que as ideias dos eleitos do 

Partido Socialista vão aparecendo nos planos de atividades, embora mais tarde e congratula-se 

com isso, o que também significa que o PS promove boas ideias.  

Diz que as reuniões descentralizadas, os contactos com os munícipes nessa altura, não podem 

ser consideradas um orçamento participativo, para tal é preciso que se coloquem propostas em 

concreto à população e elas decidam o que deve ser feito.  

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para colocar algumas questões e apresentar mais 

algumas propostas, nas seguintes áreas: 

1. Educação - Gostaria de saber se, em termos de transportes escolares, está previsto o 

apoio a alunos que estudam fora do nosso concelho; 

2. Juventude - Para além dos estágios profissionais, sugere que sejam apoiados os estágios 

em empresas privadas; 

3. Saúde - Diz que o Chega votou contra na Assembleia Municipal a moção apresentada 

sobre o Hospital de S.Paulo, não porque seja contra o Serviço Nacional de Saúde, mas 
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pelo facto de gostarem de saber a verdade sobre aquilo que realmente se passa neste 

processo. Informa que teve hoje uma reunião com a Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa para solicitar esclarecimentos sobre o assunto e questiona se, no caso de existir 

uma reversão para o SNS, a Câmara pode dar uma garantia de que o hospital irá 

continuar em funcionamento. Gostaria de ter provas dos eleitos do PCP de que a gestão 

da Santa Casa não está a ser correta; 

4. Intervenção social – Gostaria de saber que ações foram efetuados no âmbito do projeto 

dos mediadores intermunicipais; 

5. Cultura – Considera que o Musibéria está subaproveitado e deveria ser melhor 

dinamizado aquele espaço, em articulação com os estabelecimentos escolares; 

6. Turismo – Concorda com a abertura existente para a recuperação do património 

religioso, que é também um fator de atratividade para o turismo; 

7. Proteção civil – Para onde estão previstas as novas instalações da Proteção Civil? 

8. Mercado municipal de Serpa – É referido no plano de atividades a dinamização do 

mercado de Serpa, mas como será feita essa dinamização, através de que ações; 

9. Ambiente – Sugere a parceria com uma empresa para o abastecimento de viaturas 

elétricas; 

10. Onde será a nova localização do mercado mensal de Serpa; 

11. Solicita que lhe seja enviado por email, o estudo efetuado que deu lugar ao projeto do 

Largo do Ribeirinho, em Pias; 

12. Alerta para a necessidade de concluir o arranjo exterior da escola de Santa Iria; 

13. Solicita o relatório de análise das propostas dos passadiços do Pulo do Lobo; 

14. Pergunta se existe estudo prévio de avaliação e segurança estrutural das muralhas e 

aqueduto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Na sequência das intervenções da oposição, relativamente ao facto de algumas das propostas 

coincidirem, voltou a intervir o Sr. Presidente da Câmara para manifestar o seu agrado pelo 

facto da oposição se rever nalgumas das propostas incluídas no plano de atividades e referir 

que, quem ganha as eleições deve governar para todos os munícipes.  

Em relação às questões colocadas pela oposição, informa que a Carta Educativa está a ser 

elaborada no âmbito da CIMBAL e quanto à oficina solidária, tem havido alguma dificuldade na 

sua implementação, principalmente devido à pandemia, pois é um serviço presencial e torna-se 

necessário ter em conta as questões da segurança.   

De facto, o Musibéria tem que ser potenciado e fez referência ao polo da escola de musica, em 

articulação com a Sociedade Filarmónica de Serpa e o Conservatório Regional do Baixo 

Alentejo.  

Quanto à proposta de alargamento dos horários de abertura dos equipamentos culturais, 

lembra que isso implica a contratação de mais funcionários.  
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Sobre o evento Serpa Equestre refere que começou por ser uma iniciativa da Câmara 

Municipal, mas depois passou para a organização da Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural. 

No que se refere ao Conselho Municipal de Segurança, vai verificar com os respetivos serviços, 

a situação atual do processo.  

 

Em relação à Santa Casa da Misericórdia de Serpa e ao Hospital de S. Paulo, diz que a Câmara 

Municipal considera que aquele hospital só funcionará em pleno, se voltar a estar integrado no 

Serviço Nacional de Saúde e exigiremos que funcione nas devidas condições. A Câmara 

Municipal nada tem contra a Santa Casa da Misericórdia, respeita e mantém boas relações com 

todas as instituições, compreende que a Santa Casa tem feito o possível para manter o hospital 

em funcionamento, mas é certo que a Santa Casa não tem tido as condições necessárias para 

que funcione devidamente. 

Sobre o pedido do relatório de análise de propostas dos passadiços do Pulo do Lobo, diz que 

está disponível na plataforma, para consulta, mas que poderá providenciar com os serviços, o 

envio do documento.  

Quanto ao assunto das muralhas, mais uma vez, refere que são da responsabilidade da Direção 

Regional de Cultura e temos continuado a trabalhar na elaboração do protocolo, mas tem 

havido dificuldade na disponibilização de técnicos. ----------------------------------------------------------- 

 

Sobre o futuro espaço do serviço de Proteção Civil, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que o 

edifício dos Bombeiros não tinha espaços nem meios em condições, pelo que irá funcionar no 

CADES, será feita uma intervenção de forma a criar salas de trabalho e sala de reuniões, 

continuando sempre a existir uma estreita articulação com os Bombeiros. ---------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho começou a sua intervenção dizendo que o programa de apoio 

aos estudantes, que consta do plano de atividades, não é uma bolsa de estudos, porque essa 

não é uma competência das autarquias. Estando nós num concelho com familiais com 

bastantes dificuldades económicas, situação agravada pela pandemia, trata-se de um programa 

que pretende apoiar no transporte, de forma a que os estudantes mantenham a sua ligação ao 

concelho de Serpa. 

Ainda sobre a carta educativa, acrescenta que é um trabalho que está a ser efetuado pelo 

ISCTE, iniciado há cerca de 8 meses, tendo já decorrido reuniões de trabalho e em relação à 

oficina solidária, existiram os constrangimentos no período de pandemia, estando a ser 

trabalhado o respetivo regulamento, pois é nosso objetivo avançar com esse projeto.  

Sobre o banco de ajudas técnicas, de certa forma, é um trabalho que já é feito no âmbito da 

Rede Social, em que agilizamos e articulamos com as diversas entidades e as IPSS e tentamos 

dar resposta às necessidades que vão surgindo.  



                                                         Ata n.º 2 – 14/01 

 
 

2022 

 

 29 

Faz ainda referência aos trabalhos a realizar na manutenção dos edifícios escolares e respetivos 

espaços exteriores e o trabalho que irá decorrer da futura transferência de competências na 

área da educação. Recorda o trabalho já efetuado nos parques infantis e na construção de 

zonas de sombreamento e as candidaturas já efetuadas.   

 

Em relação ao Musibéria, está a ser analisado com o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, 

a possibilidade de existência de aulas descentralizadas, atualmente as aulas que decorrem no 

Musibéria não têm um reconhecimento pedagógico, são laboratórios de musica e não são aulas 

reconhecidas pelo Ministério. Fez ainda referência ao apoio da autarquia no pagamento de 

propinas a alunos do nosso concelho que frequentam o Conservatório.  

Quanto à pergunta feita sobre a rede de transportes escolares, diz que é uma preocupação 

permanente da autarquia, tendo sido adquiridas viaturas para melhorar o serviço de 

transportes especiais. Para os alunos que estudam fora da área do concelho, a Câmara presta 

apoio no pagamento do passe e também é prestado apoio aos alunos com necessidades 

especiais, com base em atestados médicos que aconselham escolas com apoios específicos.  

Quanto à referência aos estágios PEPAL em empresas privadas, gostaria que a Sr.ª Vereadora 

Ana Moisão especificasse melhor, pois não saberíamos como tratar esse assunto, por não se 

enquadrar nas nossas competências. 

Sobre os mediadores municipais interculturais, projeto promovido pelo Alto Comissariado para 

as Minorias Étnicas, em parceria com a Rota do Guadiana, explica que são projetos de 

intervenção junto da comunidade cigana e migrantes, com ações de formação nas escolas, com 

pais, alunos e professores e com ações de intervenção junto das comunidades, para uma 

melhor integração das crianças nas escolas. Contudo, poderá posteriormente disponibilizar à 

Sr.ª Vereadora Ana Moisão as ações deste projeto, com as respetivas calendarizações.  

Na sequência das informações já prestadas sobre as muralhas, acrescenta que a autarquia dá 

sempre conhecimento à DRC quando ocorrem situações de queda de pedras ou outras que 

coloquem em causa a estabilidade e a segurança, apelando para que seja feita a avaliação. ------ 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho que, relativamente ao Parque infantil de Santa Iria 

referiu que, no mandato anterior falou com o Sr. Presidente da União de Freguesias de Serpa 

sobre a possibilidade de instalação do Parque Infantil no espaço da Escola de Santa Iria, ao que 

o Sr. Presidente da Junta referiu que não iria ali instalar o referido parque. Tendo a Câmara 

intenção de requalificar aquele edifício para instalação do Posto médico ou para instalações 

para as oficinas sénior e tendo havido na reunião com as juntas de freguesia abertura do atual 

Presidente da União de Freguesias de Serpa, para se poder trabalhar em conjunto, a Câmara irá 

verificar a possibilidade de executar o parque infantil neste espaço. 

Referiu ainda que, o facto dos eleitos da oposição se reverem no Plano de atividades 

apresentado, é sinal que se trata de um bom plano. --------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara informou sobre a nova localização do mercado mensal de Serpa, 

que será no atual espaço de estacionamento, junto ao pavilhão multiusos.  

 

Interveio ainda a Sr. Vereadora Paula Pais para informar que os eleitos do PS irão abster-se na 

votação do documento, com respetiva justificação, através da apresentação de uma declaração 

de voto e a Sr.ª Vereadora Ana Moisão informou sobre o seu sentido de voto, que será a 

abstenção, dizendo que o seu objetivo é poder trabalhar com o PCP e o PS e que exista sempre 

a capacidade de discussão, de forma saudável, com apresentação dos vários pontos de vista e 

que isso leve a uma aprendizagem e para o bem do município, deseja que este plano de 

atividades se concretize. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos 

eleitos do Partido Socialista e do Chega, submeter à Assembleia Municipal:  

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2022 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 6.º, 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 

par 2022. 

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

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Período de intervenção do público 

Interveio o Sr. Manuel Soares, residente em Serpa, que começou por perguntar se a estrada de 

Pias não foi desclassificada, por estar junto do perímetro urbano.  

Em relação ao mercado municipal de Serpa, questiona sobre a possibilidade de colocação de 

um equipamento de multibanco e sobre a possibilidade de se ajustar o horário de algumas lojas 

durante o período de inverno e alerta ainda para a situação da limpeza do espaço, perguntando 

se já terminou a prestação de serviços com a empresa de limpeza.  

Questiona ainda sobre o funcionamento dos três pontos de carregamento de carros elétricos, 

situados no largo da Corredoura, em Serpa. 

Em relação a algumas das propostas que tinham sido apresentadas por vereadores do PS em 

anteriores mandatos, lembra o projeto do campo de jogos da EBI, aprovado em 8 de julho de 

2020 e em relação à proposta de jovem embaixador do concelho, na qualidade de vereador do 

PS no anterior mandato, apresentou proposta por escrito e nunca chegou a ter resposta sobre 

o assunto. Quanto à proposta do banco de ajudas técnicas, estava em causa a criação de uma 

aplicação, um banco de dados que iria conter informação sobre onde encontrar determinado 

equipamento (cama articulada, cadeira de rodas, etc), com indicação de quem poderia ser 

contactado para esse empréstimo e quando deixasse de ser necessário, voltaria a estar 

disponível na base de dados para empréstimo a outra pessoa. 

Ainda na qualidade de vereador no anterior mandato, lembra que alertou várias vezes para a 

necessidade de recuperação do moinho de vento que se encontra perto do parque de 

máquinas da autarquia, no entanto, o seu estado de degradação continua a agravar-se.  

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão do multibanco para o mercado municipal, 

dizendo que será necessário efetuar consulta a entidades bancárias e quanto à limpeza desse 

equipamento, informa que a empresa terminou o contrato em dezembro, estando neste 

momento, a limpeza a ser assegurada por duas funcionárias da autarquia.  
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Quanto à estrada de Pias, não houve informação para a autarquia de que tivesse sido 

desclassificada.  

Sobre o moinho, diz que o assunto tem vindo a ser falado, no âmbito da recuperação que se 

pretende fazer de toda a zona envolvente.  

Em relação ao campo de jogos da EBI, diz que a candidatura já se encontra aprovada e sobre a 

proposta apresentada por escrito para a criação da figura do jovem embaixador do concelho, 

diz que irá verificar o ponto de situação desse assunto.  

Sobre o posto de carregamento para carros elétricos no largo da Corredora, informa que já foi 

instalada a baixada e colocado o respetivo posto e existem também postos de carregamento 

junto ao Lidl, ao Intermarché e à piscina. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Mário Cavaco, residente em Vila Nova de S.Bento, que alertou para a 

necessidade de efetuar os passadiços para o cemitério de Vila Nova de S.Bento, com a 

possibilidade de permitir também a passagem de féretros e acompanhantes de cerimónias 

fúnebres, sem provocar constrangimentos nas vias.  

Alerta ainda para a falta de salubridade no edifício do posto de saúde de Vila Nova de S.Bento, 

que chove no seu interior e os problemas decorrentes da falta de manutenção verificam-se 

também no posto de saúde de Vale de Vargo.  

Propõe ainda que seja contactada a Enredes para se analisar a possibilidade de se instalar em 

Vila Nova de S.Bento, um posto para abastecimento de viaturas elétricas. ---------------------------- 

 

Em relação ao assunto dos centros de saúde das localidades referidas, o Sr. Presidente disse 

que não foi manifestada à Câmara qualquer necessidade de intervenção nesses edifícios. 

 

Relativamente à possibilidade de permitir na zona pedonal, também a passagem de féretros e 

acompanhantes de cerimónias fúnebres, o Sr. Vereador Francisco Godinho, informa que este 

projeto necessitou da aprovação das Infraestruturas de Portugal, as quais não permitiram essa 

possibilidade , havendo necessidade de preservar árvores que estão no percurso e de construir 

partes do percurso em passadiço de madeira e que também é necessário respeitar a área de 

segurança relativamente à conduta da AGDA, o que impossibilita o alargamento de forma a que 

um carro possa transitar neste local. 

Em relação ao pedido de informação sobre a instalação de carregadores elétricos para viaturas 

em Vila Nova S. Bento, referiu que existe uma proposta de uma empresa para instalar 

carregadores e que a Câmara pretende que sejam instalados em Vila Nova e Pias por serem 

duas freguesias de maior dimensão e locais de passagem, o que justifica a instalação destes 

equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                         Ata n.º 2 – 14/01 

 
 

2022 

 

 36 

 

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, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

1. Alteração n.º 20 ao Orçamento e alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 
da Câmara Municipal – Ratificação 
 

2. Opções do Plano 2022-2026 
Plano de Atividades 2022 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2022 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2022 
Mapa de Pessoal para 2022 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h50 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 18 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões 

do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 

 

       O Presidente                A Secretária 

                                          
         _________________________        __________________________ 

          (João Francisco Efigénio Palma)                       (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Anexos da Ata n.º 2/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião extraordinária de 14 de janeiro de 2022 

 
 
 

ANEXO 1– Alteração n.º 20 ao Orçamento e alteração n.º 12 ao PPI 

 

ANEXO 2  -   Opções do Plano 2022-2026 
          Plano de Atividades 2022 
          Plano Plurianual de Investimentos 
          Orçamento 2022 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais       
normas de execução do orçamento para 2022 

          Mapa de Pessoal para 2022 

 

 
 

 


