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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 17 de abril de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 16H00 

 

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

 

 

 

 



                                                                                               Ata n.º 8 – 17/04 

 
 

2015 

 

 2 

 

 

ATA N.º 8/2015 

 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 17 DE ABRIL DE 2015 

 

Na Sala de Reuniões do edifício da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia dezassete do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezasseis horas, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 7/2015 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 7, relativa à reunião realizada no dia 1 de abril, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Presidente da Câmara, por não ter participado na reunião. ------------------------------------------ 

 

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 do 

Regimento, constam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------ 

 

1. Conta de gerência relativa ao ano financeiro de 2014 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Certificação de nome de rua  

4. Licenças de recinto improvisado e recinto itinerante 

5. Direito de preferência do prédio sito na Rua Ajudante da Terra, em Serpa 

6. Proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Universidade de 

Évora – Projeto “Rede de Bibliotecas Patrimoniais do Alentejo” 

7. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

8. Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” – Proposta de subsídio  

9. Licenciamento de um passeio de BTT (Requerente: Trilhos Vivos – Organização de 

Eventos & Animação Turística) – Ratificação  

10. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado - Protocolo de Colaboração 

entre o município e a editora Planeta Tangerina e Normas de Participação   

11. Alteração do Plano de Urbanização de Serpa por adaptação à revisão do PDM 
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12. Assuntos gerais de interesse autárquico  

13. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Conta de gerência relativa ao ano financeiro de 2014 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente 

ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, elaborados de acordo com o disposto 

no Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4 de 18 de agosto de 2001 do 

Tribunal de Contas.  

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais 

se encontram integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano 

plurianual de investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da 

despesa, controlo orçamental da receita, execução do plano plurianual de investimentos, 

fluxos de caixa, contas de ordem, operações de tesouraria, caracterização da entidade, 

notas ao balanço e à demonstração de resultados, modificações do orçamento – receita, 

modificação do orçamento – despesa, modificações ao plano plurianual de investimentos, 

contratação administrativa – situação dos contratos, transferência correntes – despesa, 

transferências de capital – despesa, transferências correntes – receita, transferências de 

capital – receita, empréstimos, outras dividas a terceiros, relatório de gestão, guia de 

remessa, norma de controlo interno, resumo diário da tesouraria, síntese das 

reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de funções e 

relação nominal de responsáveis.  

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela 

fazendo parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal 

forem solicitados. (ANEXO I). ------------------------------------------------------------------------------- 

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, 

subsídios obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável ------------------ 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente e começou por fazer referência à introdução de novos quadros no 

documento que permite estabelecer comparações no relatório de gerência. Relativamente à 

conta de gerência destaca os seguintes aspetos: 

 

- Decréscimo das taxas de execução e principalmente na receita. Como não se efetivou o 

empréstimo relativo ao plano de saneamento financeiro, a taxa decresce de 60% para 53%.  
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- Variação do resultado liquido do exercício – Houve uma variação significativa que teve a 

ver com o aumento das amortizações. Outro valor que influenciou foi a introdução das 

faturas da água.  

 

- Variação do valor da divida total, que no final de 2014 é de 11.600.000,00 euros e em 

2013 era de 10.700.000,00 €, houve uma subida, mas temos de ter em conta um milhão e 

trezentos mil, relativo à introdução das faturas das Águas de Portugal. --------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Noel Farinho que começou por dizer que reitera as críticas usuais 

que tem feito aquando da apresentação das contas da gestão CDU. Têm defendido que a 

apresentação das contas seja feita numa reunião pública, pois apela-se à participação cívica 

e depois não se permite a participação dos munícipes nestes assuntos.  

No que diz respeito às questões legais, diz que está tudo plasmado nas contas, embora já 

tenha visto contas de gerência mais fáceis de ler e que vão mais além do que é obrigatório e 

considera que os políticos devem ter alguns documentos de apoio que possibilitem a 

análise deste documento espartano e legalista, e gostavam de um documento com carater 

explicativo.  

Refere que houve um aumento nos valores globais, mas gostaria de saber qual é a 

percentagem do montante global a curto prazo, da divida a fornecedores.  

Diz ainda que estão preocupados com as contas da Câmara e a incapacidade de estancar 

este problema, desde 2008 que há referência à divida por parte dos vereadores do PS, 

propuseram planos de saneamento e as politicas não mudaram.  

Em relação aos empréstimos, considera que existe uma sobrecarga muito grande de juros, 

200.000 euros em média é um valor muito elevado. Diz que há municípios que estão a 

aproveitar a descida dos juros e estão a renegociar os juros dos empréstimos que 

efetuaram.  

Prossegue, dizendo que, entre 2012 e hoje há uma evolução do discurso, um 

reconhecimento da divida e uma tentativa de demonstrarem que a divida é uma 

preocupação, e que estão a fazer tudo para que diminua, mas em três anos os valores estão 

iguais, dos discursos à pratica não há nada muito visível. As opções políticas da CDU foram 

erradas e despesistas, porque a divida mantém-se muito elevada. Gostaria que em 2015 se 

iniciasse uma ampla discussão do plano de saneamento financeiro, pois preocupa-o muito 

as dívidas aos fornecedores. Pergunta ao Sr. Presidente se há ações tendentes a atacar a 

sério este constrangimento que é o problema da divida, que há três anos que está assumida 

e gostaria de saber que ações estão pensadas e se vai acarinhar as propostas do Partido 

Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Em relação à questão colocada sobre a percentagem de endividamento face à lei, o Sr. 

Presidente informa que se situa entre os 105% e 110% e em relação ao que se pode 

melhorar para tornar mais percetível o documento, diz que apenas se poderá fazer isso no 
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relatório de gerência, pois o resto são os termos oficiais e mapas estipulados por lei. Tem 

havido a preocupação de tornar o documento mais percetível, mas não é muito fácil. 

Informa que o valor total da divida é de 11.606.000,00 euros e 7.200.000,00 € são de divida 

de medio e longo prazo, 62% relativo aos bancos e 38% a fornecedores e desses 38% 

metade são relativos às Águas do Alentejo. Pequenas e médias empresas será menos de 

metade da divida a terceiros, dos cerca de 4.400.000,00 €, são cerca de dois milhões às 

Águas do Alentejo.  

Prossegue, dizendo que, desde há muito tempo que está a ser feito um trabalho no sentido 

de reduzir a divida, embora nem sempre seja visível esse trabalho, mas no próximo ano o 

valor da divida na conta de gerência será substancialmente menor que a de 2014. Tem sido 

constante uma diminuição da despesa corrente, embora até agora ainda não tenha 

resultados visíveis. Por vezes as medidas que se tomam não têm visibilidade a curto prazo. 

Todo o valor que tem vindo a baixar tem a ver com a diminuição da despesa. Sobre os 

empréstimos a médio e longo prazo, diz que os juros foram de 105.784,00 € no ano de 

2014.  

Apesar do valor de 2014 ser parecido ao de 2013, tem que se ver a quem devemos e a 

nossa relação com quem devemos, pois a maior parte dessa divida diz respeito às Aguas do 

Alentejo com a qual temos um acordo de pagamento. 

Termina dizendo que as ações previstas, serão no sentido de continuar o trabalho que está 

a ser feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho lembra que no ano passado já tinha sido dito que as contas 

seriam melhores, mas isso não aconteceu e espera que para o ano seja de facto melhor. 

Considera ainda que o relatório tem algumas incongruências, em termos de redação do 

português. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador João Santos que referiu que existe um grande recurso ao ajuste 

direto nos contratos que são feitos, e por norma são quase todos e acarretam custos 

acrescidos para a entidade contratante, questionando por que motivo isso acontece e se 

não faria sentido fazer menos ajustes diretos. No que diz respeito ao pagamento aos 

fornecedores, pergunta ainda qual a intervenção da Câmara face à situação de cativação de 

10% por parte do Estado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, em relação aos ajustes diretos, respondeu que, até determinado valor 

pode-se recorrer a essa modalidade e acontece principalmente quando há necessidade de 

se fazer de uma forma mais rápida. Sobre a retenção de 10% diz que é a segunda que 

temos, e tivemos uma em que no ano de 2014 deixou de ter efeitos, na altura em que surgiu 

o conceito da divida total e como a autarquia estava a cumprir, essa retenção terminou em 

junho de 2014. Outra retenção tem a ver com os pagamentos em atraso, que começou em 
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janeiro e irá até julho, sendo de cerca de 520.000 €, 490.000 € dizem respeito ao não 

cumprimento em 2012 e 30.000 € dizem respeito ao ano de 2013.  

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Isabel Estevens para dizer que não pode deixar de referir  

que há de facto um trabalho significativo de gestão e acompanhamento e concretamente 

até no pagamento dos subsídios ao movimento associativo tem existido uma grande 

atenção. Essa gestão, da responsabilidade do Sr. Presidente, tem sido nítida e evidente. 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Daniel Veiga para questionar qual foi a percentagem da execução 

orçamental a nivel da receita, tendo o Sr. Presidente respondido que a execução foi de 53%, 

mas recorda que foi incluido no orçamento os 3.600.000,00 euros do empréstimo. 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga considera que houve uma fraca planificação e existe uma 

desordem na gestão. Há fraca execução orçamental e a verdadeira prioridade acaba por 

não se concretizar, já passaram dois anos e é díspare aquilo que foi apresentado no inicio 

do mandato e aquilo que tem vindo a observar. Solicita ainda que lhes sejam facultados os 

seguintes balancetes: 

- Balancete analítico antes do apuramento dos resultados; 

- Balancete de apuramento de resultados; 

- Balancete após o apuramento de resultados.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio ainda para dizer que, tratando-se de um documento 

muito técnico, ainda que permita a discussão das opções políticas do município, a posição 

dos eleitos do Partido Socialista será de abstenção na votação deste assunto. ------------------ 

 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com três abstenções dos 

senhores vereadores do Partido Socialista, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 

alínea l) e artigo 33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 

2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 4579, 

datada de 31 de março, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar aquele Clube do pagamento da taxa respeitante à licença de ocupação de via pública 

(roulotte bar na Rua Graça Afreixo), durante as Festas da Páscoa. -------------------------------- 
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3. Certificação de nome de rua 

Na sequência do pedido efetuado pelo requerente António Manuel Abraços Pepe, através 

da Pretensão n.º 2883, datada de 27 de fevereiro do corrente ano e de acordo com a 

informação dos serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada de 26 de março, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, certificar que a 

atual Travessa das Mal Lavadas, em Serpa, teve anteriormente a designação de Rua de 

Nossa Senhora dos Remédios. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Licenças de recinto improvisado e recinto itinerante 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 

3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo 
Sr. Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado e recinto itinerante: 

Requerente Tipo de licença Atividade Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de 
Festas de Nossa 

Senhora de 
Guadalupe 

Recinto 
improvisado 

Espetaculos de 
variedades – 

Praça da 
Republica 

3525 4 a 6 de abril 2015.04.01 

Comissão de 
Festas de Nossa 

Senhora de 
Guadalupe 

Recinto 
improvisado 

Espetaculos de 
variedades – 

Espaço da 
Comissão (Rua 
Graça Affreixo) 

3527 02 a 06 de 
abril 

2015.04.01 

Comissão de 
Festas de Ficalho 

Recinto 
improvisado 

Espetaculos de 
variedades – 

Praça Conde de 
Ficalho 

4071 10 a 13 de 
abril 

 

Comissão de 
Festas de Ficalho  

Recinto 
improvisado 

Brincadeira com 
vacas 

4076 13 de abril  

Jaime Ricardo 
Rosa Bicho 

Recinto itinerante Pista infantil 
Motocross 

4554 3 a 5 de abril  

Jaime Ricardo 
Rosa Bicho 

Recinto itinerante Bolas Aquáticas 4560 3 a 5 de abril 2015.04.02 

José Luis 
Mendonça 

Recinto itinerante Carrocel 
Kanguru 

4557 2 a 7 de abril  

José Luis 
Mendonça 

Recinto itinerante Pista de 
automóveis 

4564 10 a 12 de 
abril 

 

Comissão de 
Festas de Nossa 

Senhora de 
Guadalupe 

Recinto 
improvisado 

Feira de 
produtos 

tradicionais 

4572 3 a 7 de abril 2015.04.01 

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Recinto itinerante Carrocel infantil 
Lusitano 

4663 10 a 12 de 
abril 

 

Jaime Ricardo 
Rosa Bicho 

Recinto itinerante Pista infantil 
Motocross 

4723 10 a 12 de 
abril 

2015.04.01 

Futebol Clube de 
Serpa 

Ocupação de 
espaço na via 

pública 

Roulotte Bar, 
instalada na Rua 
Graça Afreixo e 

Altinho 

4577 4, 5, e 7 de 
abril 

2015.04.01 
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5. Direito de preferência do prédio sito na Rua Ajudante da Terra, em Serpa – 

Anúncio n.º 11208/2015 

Procedeu-se à análise do anúncio n.º 11208/2015, publicado no dia 20 de março de 2015, 

no site Casa Pronta: 

Anúncio 11208/2015 

Direitos de Preferência  

 
Nº Pedido  
11208/2015  
Data do Anúncio 
20-03-2015  
Data de Disponibilização no Site 
20-03-2015  

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC 
600007634  
E-mail 
crcpcomaut.serpa@grn.mj.pt  
Telefone 
284540280  
Endereço 
Rua José Maria da Graça Affreixo, Serpa  
 

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Ana de Jesus Morais Moreno 137116551 

Deonilde dos Anjos Morais Moreno 157803899 

Domingos Manuel Carrasco Moreno 157841146 

Filomena de Jesus Carrasco Moreno Manarte 177595841 

José de Jesus Moreno  123381371 

Leonor Maria Morais Moreno 144700298 

Mafalda Maria dos Santos Moreno 198203535 

Margarida da Conceição Morais Moreno 177106395 

Mavilde Guadalupe Grilo Moreno Ramos 101901402 
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Pedro Manuel Carrasco Moreno 144454157 

Teresa de Jesus Moreno Felício 106715151 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Cristina Paula Coelho Diogo 205773176 

 

Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro 
 
Descrição em Ficha 
3840  
Artigo Matricial 
84  
 
 
Quota-parte 
 
Fração Autónoma 
 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
47 m2  
 
Área Total 
47 m2  
 
Arrendado 
Não  
Destino 
Habitação    

Localização do Imóvel  

Endereço 
Rua do Ajudante da Terra  
 
 
Distrito 
Beja  
Concelho 
Serpa  
Freguesia 
Serpa (Salvador)  
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Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio 
Compra e venda  
Preço 
12500  
Moeda 
Euros  
 
Data previsível do negócio 
09-04-2015  
 
Observações 
São também vendedoras, Maria Catarina M.S.Fernandes, NIF 133278549 e Margarida 
G.M.Palma 131321781  
 

Sobre o assunto, no dia 25 de março, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

emitiu o seguinte parecer: 

 

“Solicita a "Casa Pronta", que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de 

preferência na aquisição de um prédio urbano sito na rua do Ajudante da Terra, 

n.º4, em Serpa, nos termos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09. 

 

Localiza-se a pretensão na zona especial de proteção ao imóvel classificado como 

Conjunto de Interesse Público - Núcleo Intramuros e no Plano de Pormenor de 

Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, encontra-se classificado como "Imóvel de 

Acompanhamento". 

 

O prédio urbano encontra-se inscrito na matriz predial sob o art.º84, da extinta 

freguesia do Salvador (os prédios urbanos até ao artigo 1383, as edificações são 

anteriores ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas - 1951). 

 

O valor apresentado para a sua alienação é de 12.500,00 euros e dispõe de uma área 

com 47m2 (265,96euros/m2).  

Sobre o presente prédio urbano, já a Câmara Municipal se pronunciou, contudo 

sobre o valor de 15000,00euros (doc.423/2015). 
 

Pelo exposto, face à escassa área do prédio urbano, características da edificação e 
intervenções em curso, julga-se não haver interesse por parte da Câmara Municipal 
em adquirir o prédio urbano.” --------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua Ajudante da Terra, n.º 4, em Serpa. --------------- 

 
 
 

6. Proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a 

Universidade de Évora – Projeto “Rede de Bibliotecas Patrimoniais do 

Alentejo” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que «a Biblioteca Municipal 

possui um fundo de livro antigo (designação técnica que engloba publicações de 1500 a 

1801), com cerca de 700 exemplares. É um fundo que agrega um valor patrimonial e 

histórico ligado à própria fundação da Biblioteca Pública de Serpa.  

Esse fundo, alvo de desinfestação em setembro de 2009, encontra-se devidamente 

preservado no depósito da Biblioteca Municipal. O estado físico da coleção é bastante 

razoável, falamos de alguns livros com mais de 450 anos.  

Funcionando, desde a abertura com um quadro de recursos humanos reduzido para o 

estabelecido para Bibliotecas BM1, como a nossa, não tem sido possível dedicar tempo ao 

tratamento técnico destas espécies. Por outro lado, a especificidade destes livros e o seu 

tratamento técnico, ao contrário do estabelecido para obras a partir de 1801, é muito 

técnico e requer formação muito especializada.  

Eis-nos portanto numa a situação de impasse, relativamente a este fundo antigo, que 

dificulta o acesso, o conhecimento e a dinamização deste património bibliográfico. A 

presente proposta do CEDIHUS, da Universidade de Évora, se bem que não vem resolver o 

problema de fundo, situa-se na tentativa de dar a conhecer a natureza de algumas obras 

pertencentes aos fundos antigos de bibliotecas públicas do Alentejo que possivelmente 

enfrentam, como nós, as mesmas dificuldades.  

Cabe então destacarmos as mais-valias que potencialmente podemos retirar da 

colaboração com este Projeto:  

1) Dar maior visibilidade ao fundo antigo e património bibliográfico de Serpa e aproximá-lo 

de potenciais utilizadores;  

2) Integrar desde da sua criação a Rede de Coleções Patrimoniais do Alentejo, através de 

um portal agregador das mesmas; 

 

3) Possibilidade de digitalização de uma seleção de obras representativas da coleção de 

Serpa e sua disponibilização on-line, em livre acesso, por forma a garantir a sua 

preservação, estudo e divulgação junto da comunidade local, académica e científica e sem 

custos para o município;  

 



                                                                                               Ata n.º 8 – 17/04 

 
 

2015 

 

 12 

4) Garantir a sustentabilidade da nossa coleção patrimonial através da participação em 
ações de formação disponibilizadas pela Universidade de Évora (catalogação de livro 
antigo, literacia digital, entre outras), bem como a realização de mostras documentais e de 
reuniões técnicas subordinadas ao tema do património bibliográfico do Alentejo; 
 
5) Agregarmos valor cultural, social e económico à região do Alentejo através do 
património bibliográfico de Serpa.  
 
6) A inexistência de encargos financeiros para o Município de Serpa;  
 
         Analisamos também os moldes de colaboração da Biblioteca com o Projeto: 

1) Identificarmos 25 obras raras da nossa coleção; 
2) Autorizar a sua digitalização, o acesso em linha; 
3) Autorizar o empréstimo temporário das obras para digitalização por uma empresa 

especializada; mediante um seguro. O seguro segundo informou a Professora 
Doutora Filipa Medeiros (Campo Arqueológico de Mértola/CIDEHUS) é da inteira 
responsabilidade da UNIVERSIDADE de ÉVORA e não terá encargos financeiros para 
o município;  

4) O acolhimento de atividades, sobre esta temática, destinados à comunidade;  
 
Propõem que o Município de Serpa seja parceiro no Projeto Rede de Coleções 
Patrimoniais do Alentejo para tal, propõe-se a assinatura e o estabelecimento de 
Protocolo com a Universidade de Évora  
 

Segundo os esclarecimentos prestadas pela Prof. Doutora Filipa Medeiros e informações 

enviadas por Dra. Célia Rocha Oliveira da Divisão de Projetos e Informação da Universidade 

de Évora, nesta fase inicial, o objetivo é candidatar o Projeto da Rede de Coleções 

Patrimoniais do Alentejo a apoios financeiros de fundos comunitários. Para tal, uma das 

prerrogativas é apresentar um conjunto de parceiros (daí a proposta de Protocolo 

Genérico) com potencial interesse para a efetivação futura desse projeto. Neste momento, a 

concretização da candidatura está numa fase muito inicial, pois não foi ainda estabelecida a 

linha de financiamento onde se poderá vir a encaixar este projeto.  

 Relativamente à necessidade de um protocolo genérico, a Dra. Célia Oliveira esclarece que, 

embora existam outros protocolos estabelecidos com o Município de Serpa 

(nomeadamente para Estágios), é conveniente "existir um protocolo instituído 

antecipadamente à candidatura, com as instituições parceiras, que salvaguarde a parceria 

em projetos". 

Mais tarde, caso a Universidade de Évora, e mais concretamente o CIDEHUS, obtenham 

aprovação da Candidatura do Projeto, então, nessa fase, irá ser redigido e proposto aos 

parceiros "um protocolo que salvaguarde as tarefas e obrigações de cada parceiro".     

  

Nesse protocolo específico, a colocar à decisão dos Municípios participantes, entendem 

estar salvaguardada a posição do Município de Serpa, uma vez que, terá oportunidade de 
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analisar e contribuir para que todas as especificidades (calendarização, segurança das 

obras, publicação em catálogo) constem desse Protocolo.  

 

Segundo os últimos dados fornecidos pela Professora Doutora Filipa Medeiros os 

potenciais parceiros, para além do Município de Serpa são os seguintes:  

 

- Câmara Municipal de Portalegre / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Elvas / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Avis / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Campo Maior / Biblioteca Municipal  

- Câmara Municipal de Castelo de Vide / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Nisa / Biblioteca Municipal  

- Câmara Municipal de Fronteira / Biblioteca Municipal  

- Câmara Municipal de Estremoz / Biblioteca Municipal  

- Câmara Municipal de Montemor-o-Novo / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Beja / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Almodôvar / Biblioteca Municipal  

- Câmara Municipal de Moura / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Serpa / Biblioteca Municipal 

- Câmara Municipal de Castro Verde / Biblioteca Municipal 

- Campo Arqueológico de Mértola  

- Direção Regional de Cultura do Alentejo 

- Associação das Humanidades Digitais 

 

A proposta de protocolo apresentada tem o seguinte teor: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
entre a 

xxxx       
e a 

Universidade de Évora 
Considerando que: 
 
A xxxxx : 

 Empresa xxxxxxx 
 
A Universidade de Évora: 

 Uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, 
pedagógica, científica, administrativa, financeira, disciplinar, cultural e patrimonial, 
nos termos da lei. 

 É um centro de criação, transmissão e difusão da cultura, da ciência e da tecnologia, 
que, através da articulação do estudo, da docência e da investigação, se integra na 
vida da sociedade. 
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Celebram o presente Protocolo: 
 
A xxxxxxxxx, pessoa coletiva n.º xxxxx, com sede no xxxxxxx Évora, neste ato representado pelo 
seu xxxxxx, xxxxxxx; 
 
A Universidade de Évora, pessoa coletiva n.º 501 201 920, com sede no Largo dos Colegiais nº2 
7000-803 Évora, neste ato representado pelo seu Vice-reitor, Prof. Doutor Paulo Quaresma; 
 

PRIMEIRA 
(Objeto e âmbito) 

O protocolo visa estreitar as relações de cooperação e intercâmbio entre as instituições signatárias, 
de modo a que ambas possam beneficiar de ações de colaboração nos domínios da atividade a que 
se dedicam. 
 

SEGUNDA 
(Objetivos) 

 
As ações de colaboração a desenvolver poderão incidir sobre todos os domínios julgados úteis e 
relevantes por ambas as instituições, designadamente: 
 

a) Atividades nos domínios do ensino e da formação; 
b) Desenvolver em parceria, projetos de investigação de âmbito nacional e internacional; 
c) Promover a prestação de serviços; 
d) Utilização de equipamentos e espaços; 
e) Estágios científicos e técnicos; 
f) Quaisquer outras medidas que os Outorgantes considerem úteis estabelecerem e que 

contribuam para a prossecução dos objetivos das partes. 
 
 

TERCEIRA 
(Ações) 

As ações de colaboração a desenvolver contempladas na clausula anterior, bem como outras não 
previstas mas consideradas de interesse mútuo, serão concretizadas a partir da iniciativa de um 
dos Outorgantes, através de ações ou atividades acordadas que serão objeto de documentos 
adicionais, como protocolos específicos ou contratos de prestação de serviços, que fixarão os 
direitos, deveres e contrapartidas inerentes. Todas as ações serão realizadas mediante 
disponibilidade de ambas as partes. 
 
 

QUARTA 
(Vigência) 

O protocolo tem a duração de três anos, contados a partir da data da sua assinatura e será 
prorrogado automaticamente por iguais períodos, podendo ser denunciado por qualquer das 
partes, mediante notificação para o efeito, por correio registado, dirigido para a morada da parte 
contrária supra identificada, com pelo menos, 120 dias de antecedência em relação à data do termo 
do período decorrente, não podendo, no entanto, comprometer ações em curso, salvo acordo 
expresso em contrário. 
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O presente protocolo é assinado e rubricado em dois exemplares, de igual valor, um para cada um 
dos outorgantes. 
 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir ao Projeto de 

Rede de Coleções Patrimoniais do Alentejo e concordar com o teor do protocolo, acima 

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

De acordo com a informação da respetiva Divisão, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir o seguinte auxílio económico para o ano letivo de 2014/2015, de 

acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março e Despacho nº 

18987/2009, de 17 de agosto do Secretário de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 11306-D/2014, de 8 de 

setembro.  

 

Nome do aluno Escola Tipo de auxílio Escalão 

Margarida Farinho 

Carreto 

EBI/JI de Pias Subsidio refeição e 

material escolar 

B 

O pedido só deu entrada nesta data, uma vez que foi reposicionado de escalão do abono de 

família. 

A Subunidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 10480 (refeições) 

e nº 11405 (material escolar). ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” – Proposta de apoio financeiro  

Pretende o Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé”, apoio para a realização do Encontro 

de Grupos Corais e Jantar de Confraternização, a realizar no âmbito das comemorações do 

seu aniversário, dia 24 de abril, em Vale de Vargo. 

Na sequência do pedido de apoio financeiro, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – 

apoios pontuais, Capítulo IV, propõe o subsídio de 600,00 euros.----------------------------------- 

A Subunidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 9137. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino “Papoilas do 

Enxoé”, um subsídio no valor de 600,00 (seiscentos euros), para apoio na realização do 

Encontro de Grupos Corais e Jantar de Confraternização. -------------------------------------------- 
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9. Licenciamento de um passeio de BTT (Requerente: Trilhos Vivos – 

Organização de Eventos & Animação Turística) – Ratificação  

A Trilhos Vivos – Organização de Eventos & Animação Turística, em pretensão datada de 9 

de abril, solicita o licenciamento para um passeio de BTT “SRP 160”, no dia 11 de abril.  

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e 

demais lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei n.º 

204/2012, de 29 de agosto e Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março. 

Os respetivos serviços informam que o pedido enquadra-se no artigo 7.º do Decreto-

Regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, encontrando-se instruído com os documentos 

necessários. 

Compete ao Órgão Executivo autorizar a realização do evento, de acordo com o disposto no 

artigo 8.º do referido diploma legal.  

Considerando o prazo de realização do evento e a data de apresentação dos documentos, o 

Sr. Presidente proferiu despacho de deferimento em 10 de abril do corrente ano.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de abril, respeitante ao deferimento do licenciamento do passeio de 

BTT, requerido pela Trilhos Vivos – Organização de Eventos e Animação Turística. ----------- 

 

 

10. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado - Protocolo de 

Colaboração entre o município e a editora Planeta Tangerina e Normas de 

Participação   

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que o “Prémio 

Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado” está previsto nas Grandes Opções do Plano 

2015-2018 e integra o Plano de Atividades do município para este ano. Trata-se de uma 

iniciativa bienal promovida pela autarquia em colaboração com a editora Planeta 

Tangerina. 

Tendo em vista a implementação do concurso, apresentam-se dois documentos, já revistos 

pelo Gabinete de Assessoria Jurídica da Câmara: 

- Proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Planeta 

Tangerina, no qual se estabelecem os termos de colaboração entre as duas entidades para a 

realização conjunta do Prémio. 

- Proposta de normas de participação, no qual se definem os moldes de participação no 

concurso. 

Mais se informa que as despesas previstas com o Prémio estão contempladas no 

Orçamento Municipal para o corrente ano, da seguinte forma:  
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Designação Valor 
Requisição 
interna 

Cabimento 
N.º 
sequencial 

Classificação 
orgânica 

Classificação 
económica 

Criação da imagem 
geral do concurso, 
tradução do 
regulamento e 
produção de cartazes 

2 460,00€ 
(IVA 
incluído) 

N.º 
390/2015 

9020/2015 
02 Câmara 
Municipal 

020220 
Outros 
trabalhos 
especializados 

Honorários do jurado 
externo 

1 000,00€ 
(IVA 
incluído 

N.º 
391/2015 

9015/2015 
02 Câmara 
Municipal 

020225 
Outros 
serviços 

Tradução do livro 
Impressão 1500 
exemplares  

3 795,00€ 
(IVA 
incluído) 

N.º 
392/2015 

9014/2015 
02 Câmara 
Municipal 

020220 
Outros 
trabalhos 
especializados 

Prémio monetário 2 500,00€ ____ 9057/2015 
02 Câmara 
Municipal 

04.08.02 
Outros 

 

 

PROPOSTA 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que: 

– A Câmara Municipal de Serpa tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas de promoção 

artística e cultural, entre as quais se destacam a criação de prémios ligados à fotografia e à 

escultura e o desenvolvimento de programas de dinamização da biblioteca municipal que trazem à 

cidade exposições, ateliês, visitas de escritores e ilustradores e outras atividades de animação do 

livro e da leitura; 

– O Planeta Tangerina é uma empresa especializada na área da comunicação para crianças e jovens. 

Desde a sua fundação, em 1999, tem participado na criação de projetos editoriais destinados aos 

públicos juvenis, desenvolvendo um trabalho global, do qual faz parte a criação de conceitos, a 

conceção de conteúdos e ilustrações e a realização de todo o trabalho gráfico inerente a uma 

publicação. 

Os seus livros estão traduzidos em mais de uma dezena de línguas e foram já distinguidos com 

vários prémios por instituições internacionais ligadas ao universo do livro infantil. 

O Planeta Tangerina tem colaborado regularmente com o município de Serpa na apresentação de 

exposições e ateliês concebidos a partir de obras da sua autoria na Biblioteca Municipal; 

– Existem poucas iniciativas nacionais ligadas ao mundo do álbum ilustrado e que é necessário 

contribuir para o aparecimento de novos projetos editorais nessa área; 

 

Entre: 

- MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva n.º 501 112 049, adiante designado por “CMS”, com sede na 

Praça da República s/n, 7830-389, Serpa, neste ato devidamente representado pelo presidente da 

Câmara Municipal, Eng. Tomé Alexandre Martins Pires, e,  

- PLANETA TANGERINA, DESIGN E COMUNICAÇÃO, pessoa coletiva n.º 505 053 560, adiante 

designada por “PT”, com sede na Rua das Rosas, n.º 20, Alto dos Lombos, 2775-683, Carcavelos, 

neste ato devidamente representada por Isabel Fernandes Minhós Martins, na qualidade de 

gerente/administrador,  
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É celebrado o presente Protocolo que se rege nos termos das cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos de colaboração entre as duas 

entidades para a realização conjunta do PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM 

ILUSTRADO, do qual faz parte a publicação do trabalho vencedor em língua portuguesa, de acordo 

com normas aprovadas para o efeito.  

 

Cláusula 2.ª 

Responsabilidades 

1. A CMS e a PT obrigam-se a: 

a) Definir, de comum acordo, os moldes do prémio e o respetivo regulamento; 

b) Seguir o orçamento e o cronograma do Prémio, nos termos definidos em anexo; 

c) Divulgar, em parceria, o prémio e os resultados das candidaturas. 

2. Compete à CMS: 

a) Promover, bienalmente, o Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado; 

b) Conceder um prémio monetário no valor de 2 500€ (dois mil e quinhentos euros) ao projeto 

vencedor; 

c) Suportar os custos relativos à criação e impressão dos materiais gráficos necessários à 

promoção do prémio, bem como à sua tradução para língua inglesa; 

d) Assegurar o secretariado do prémio; 

e) Integrar o júri com um representante; 

f) Suportar os honorários do jurado externo, bem como as despesas das suas deslocações a Serpa 

(viagens, alojamento e refeições); 

g) Suportar os custos de impressão do livro. 

h) Suportar os custos de tradução do livro para português, caso o projeto premiado seja de 

autor(es) estrangeiro(s). 

i)  Organizar e assegurar as despesas relativas à cerimónia de entrega do Prémio e lançamento do 

livro. 

3. Compete à PT: 

a) Conceber e imprimir os materiais gráficos necessários à promoção do prémio e proceder à sua 

tradução para língua inglesa; 

b) Integrar o júri com um representante; 

c) Designar um jurado externo; 

d) Conceder ao(s) autor(es) do projeto premiado 1500€ (mil e quinhentos euros) como 

adiantamento de direitos de autor, relativos à primeira edição da obra em língua portuguesa. 

e) Traduzir o livro para português, caso o projeto laureado seja de autor(es) estrangeiro(s). 

f) Trabalhar em conjunto com o(s) autor(es) premiados, no sentido de serem feitas eventuais 

alterações necessárias ao nível dos textos, ilustrações e projeto gráfico, tendo em vista a qualidade 

necessária para a edição. 
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g)  Responsabilizar-se e suportar os custos referentes ao trabalho editorial, revisão de texto, design 

gráfico e ISBN da obra, assim como pelo acompanhamento do processo de impressão. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Produção, distribuição e venda de livro 

1. Serão produzidos 1500 exemplares do livro vencedor, sendo 500 exemplares para a CMS, que os 

poderá vender (PVP) e/ou oferecer, e os restantes 1000 exemplares serão entregues à PT, para 

distribuição pelas livrarias e redes de livrarias que operam a nível nacional. 

2. A PT fica detentora dos direitos do livro, por contrato de edição a assinar com o(s) autor(es) da 

obra, podendo negociar a sua venda para outras línguas e territórios. Eventuais edições que se 

sucedam (em português ou noutras línguas) reger-se-ão pelo contrato já referido e respetivas 

condições de pagamento. 

 

Cláusula 4.ª 

Alterações/Revisões 

1. O presente Protocolo poderá ser objeto de alterações, desde que introduzidas por mútuo acordo 

e sob a forma escrita. 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a continuação do 

envolvimento de qualquer das Partes no presente Protocolo, as mesmas comprometem-se a reunir 

e encontrar uma solução, a fim de reajustar as condições da presente colaboração, tendo em conta 

as alterações verificadas. 

 

Cláusula 5.ª 

Vigência 

O presente Protocolo inicia a produção de efeitos na data da sua assinatura e terá a duração 

necessária ao integral cumprimento do seu objeto, podendo ainda ser renovado automaticamente, 

se as Partes entenderem que há conveniência em manter a colaboração, enquanto se realizar o 

Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado.  

 

Cláusula 6.ª 

Omissões e questões emergentes 

As omissões e questões emergentes do presente Protocolo serão solucionadas conjuntamente pelos 

outorgantes. 

 

Feito em duplicado, em ___ de _____________ de 2015, ficando um exemplar na posse de cada uma das 

Partes. 

 

Câmara Municipal de Serpa 

 

 

Planeta Tangerina 

 

_______________________________ ______________________________ 
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ANEXO 

CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

CRONOGRAMA 

 

 
 

2015 2016 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Criação 
regulamento e 
imagem 

                

Divulgação                 

Concurso                 

Apreciação 
Trabalhos / 
Reunião Júri 

                

Preparação 
Edição  

                

Impressão do 
Livro 

                

Entrega do 
Prémio e 
Lançamento do 
Livro 

                

 

ORÇAMENTO 

 

DESPESAS ENTIDADE VALOR PREVISTO 

Criação da imagem geral do concurso (aplicação a cartaz, folheto 
digital, banner Internet) e do selo do Prémio 

Planeta 
Tangerina 

2 000€ (+ 23% 
IVA) 

Tradução do regulamento e dos suportes de divulgação para língua 
inglesa 

Produção de 50 cartazes (papel) 

Honorários do jurado externo  A definir 813€ (+23% IVA) 

Tradução do livro para português (se o livro premiado for de autor 
estrangeiro) 

Planeta 
Tangerina 

500€ (+ 23% IVA) 

Impressão 1500 exemplares do livro A definir 
3 000€ (+ 6% 
IVA) 

Prémio monetário A definir 2 500€ 

Adiantamento de direitos de autor A definir 1 500€ 
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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

I PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO 

Com o objetivo de desenvolver a qualidade literária e artística do Álbum Ilustrado e de 

estimular a criação de novos projetos nesta área, a Câmara Municipal de Serpa, em 

colaboração com a Editora Planeta Tangerina, promove a primeira edição do Prémio 

Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, que passará a existir com uma periodicidade 

bienal. 

 

1. Âmbito do concurso 

Ao Prémio podem concorrer projetos para álbuns ilustrados que apresentem um conceito 

e/ou uma narrativa originais. Por álbuns ilustrados entende-se trabalhos com imagens e 

texto ou apenas imagens. 

Não serão admitidas propostas que apenas contenham texto. 

 

2. Destinatários 

Podem concorrer autores adultos (maiores de 18 anos), de todas as nacionalidades, com ou 

sem trabalho publicado, ficando excluídos funcionários das entidades organizadoras. 

Os trabalhos podem ser apresentados por um ou vários autores, individualmente ou 

formando equipas. 

Cada participante pode concorrer apenas com uma obra. 

 

3. Características dos trabalhos 

As dimensões, técnicas e formatos ficam ao critério dos autores. Contudo, no projeto a 

apresentar, não devem ser excedidas as 32 páginas do miolo (incluindo guardas). 

As obras a concurso devem ser inéditas e não podem estar a concorrer ou ter sido 

premiadas ou recebido menções noutros concursos.  

As obras devem ser apresentadas em português, inglês ou castelhano. 

 

4. Elementos a apresentar 

Os concorrentes ao Prémio deverão apresentar os seguintes elementos: 
- Uma maqueta com um esboço completo do projeto. Esta maqueta deverá incluir todo o texto paginado e, 

no mínimo, três duplas páginas com a ilustração finalizada. As restantes páginas deverão ser apresentadas em 

forma de esboço (com o respetivo texto paginado). A maqueta deverá incluir também um projeto de capa.  

- Três cópias do texto (impressões em folha A4); 

- Três ilustrações do miolo (originais ou impressões digitais de alta resolução). 

 

5. Modo de envio 

Os elementos a enviar a concurso já descritos (maqueta, ilustrações e texto) devem ser 

identificados no verso com um pseudónimo escolhido pelo/s concorrente/s.  
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Num envelope fechado à parte, devem ser colocados os dados pessoais do/s concorrente/s 

(nome morada, telefone e email), juntamente com uma cópia de um documento de 

identificação do/s concorrente/s. Este envelope deve também vir identificado no exterior 

com o pseudónimo escolhido. 

No caso de envios feitos a partir do estrangeiro, e de modo a evitar problemas 

alfandegários, recomenda-se que seja colocada a designação “ILUSTRAÇÕES SEM VALOR 

COMERCIAL” no exterior da embalagem. 

Os trabalhos devem ser entregues em mão ou enviados por correio para: 

Câmara Municipal de Serpa 

PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO  

Praça da República 

7830-389 SERPA 

 

6. Calendário do concurso 

Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 30 de setembro de 2015. Não serão aceites 

trabalhos com data de carimbo postal posterior a este prazo. 

A decisão do júri será anunciada no dia 30 de outubro de 2015, através dos sites das 

entidades organizadoras.  

 

7. Composição do Júri 

O júri será composto por um elemento da Câmara Municipal de Serpa, por um elemento da 

equipa da Editora Planeta Tangerina e por uma personalidade de reconhecido mérito das 

áreas da Ilustração e/ ou Literatura para a Infância designada pelo Planeta Tangerina. Da 

decisão do júri não haverá recurso. 

 

8. Prémio 

Será atribuído um prémio monetário único no valor de 4000 €, sendo que, deste total, 1500 

€ correspondem ao adiantamento de direitos de autor relativos à publicação da primeira 

edição da obra em Portugal pela Editora Planeta Tangerina, que assinará com o/s autor/es 

premiados o/s contrato/s de edição necessário/s. 

Do prémio faz, assim, parte a publicação do livro em língua portuguesa por esta mesma 

editora, podendo a sua venda ser negociada para outras línguas e territórios. Eventuais 

edições que se sucedam (em português ou noutras línguas) reger-se-ão pelo contrato já 

referido e respetivas condições de pagamento. 

Eventualmente poderão ser atribuídas Menções Honrosas sem valor monetário. 

O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio por razões de qualidade. 

 

9. Entrega do Prémio 

O prémio será pago após a entrega da obra finalizada para efeitos de publicação. A obra 

será sujeita e regida por um contrato de edição, a assinar entre o/s autores e a editora 
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Planeta Tangerina. Durante um ano, a editora Planeta Tangerina terá prioridade na 

publicação de eventuais menções honrosas. 

 

10. Obrigações dos vencedores 

O/s vencedor/es comprometem-se a finalizar a obra para efeitos de publicação até ao final 

de Março de 2016. O/s vencedor/es comprometem-se ainda a trabalhar em estreita 

colaboração com a editora Planeta Tangerina, para a criação da obra final. 

 

11. Devolução de originais 

O/s autor/es poderão pedir a devolução dos originais não selecionados, assumindo as 

respetivas despesas de devolução. O pedido deverá ser enviado por e-mail para o endereço 

albumilustrado@cm-serpa.pt, até ao final do mês de novembro de 2015. Aos interessados 

será comunicado também por e-mail o valor da despesa de transportes, assim como o NIB 

da conta onde esse valor deverá ser depositado. 

As obras que não forem reclamadas passado o prazo anunciado neste ponto serão 

destruídas.  

Os participantes autorizam a reprodução das suas obras para efeitos de divulgação do 

concurso. 

 

12. Questões omissas 

Qualquer questão omissa neste regulamento será decidida pelo júri ou pela organização do 

Prémio. A participação no concurso implica o conhecimento e a plena aceitação deste 

regulamento. 

 

Contactos 

Email: albumilustrado@cm-serpa.pt 

 

Entidades organizadoras 

 

Câmara Municipal de Serpa 

Site: www.cm-serpa.pt/ 

Editora Planeta Tangerina 

Site: www.planetatangerina.com 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador João Santos começando por dizer que concorda 

que se desenvolvam este tipo de iniciativas, para que a ação da Câmara em termos culturais 

seja cada vez mais forte, embora os eleitos do PS, por vezes, optassem por outras 

iniciativas, mas questiona quais serão os direitos da Câmara nas próximas edições, uma vez 
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que o protocolo de colaboração refere que a Planeta Tangerina fica detentora dos direitos 

do livro. Na sua opinião, a Câmara deveria ter direitos sobre as futuras edições. --------------- 

 

O Sr. Presidente sugeriu então que o assunto seja remetido para os respetivos serviços, 

para uma nova análise, face à questão levantada pelo Sr. Vereador. ------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para 

a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para nova apreciação do assunto, 

face à intervenção do Sr. Vereador João Santos. -------------------------------------------------------- 

 

11. Alteração do Plano de Urbanização de Serpa por adaptação à revisão do PDM 

Na sequência da publicação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, e em 

cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º 97º do Regime Jurídico dos instrumentos de 

Gestão Territorial, foi necessário alterar o Plano de Urbanização de Serpa por adaptação a 

este novo instrumento de gestão territorial. 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 10 de dezembro de 2014, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo n.º 97º do Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão 

Territorial, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar o Plano de 

Urbanização de Serpa, por adaptação ao n.º 2 do artigo 72º do Plano Diretor Municipal de 

Serpa, devendo o processo ser remetido para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, para prosseguimento do mesmo.  

 

A proposta de alteração foi objeto de acompanhamento por parte da CCDRA, da qual obteve 

parecer favorável: 
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 Deliberação 

Assim, e nos termos do n.º1 do artigo 79º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação das alterações ao Plano de Urbanização de Serpa, resultantes da 

adaptação deste instrumento ao n.º 2 do artigo72º do Plano Diretor Municipal de Serpa, 

para posterior publicação no Diário da República. ----------------------------------------------------- 

 

 

12. Assuntos gerais de interesse autárquico  

12.1. AMGAP – Declaração sobre o Dia Mundial da Água 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da tomada de posição da AMGAP sobre o “Dia 

Mundial da Água” e cujo teor é o seguinte: 
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14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 70, 

referente ao dia 16 de abril de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 466.240,98 

(quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos) e 

62.445,87 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e oitenta e sete 
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cêntimos), respeitante a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga 

questionou sobre o ponto de situação dos procedimentos concursais e sobre a 

possibilidade de existir uma consulta aos respetivos processos.  

Diz ainda que ficou surpreendido ao ver o  Posto de Turismo encerrado durante as festas 

da Páscoa, na altura do ano em que há uma maior entrada em Serpa de turistas 

estrangeiros, referindo que informou, pelo menos, seis casais de inlgeses sobre a 

localização do castelo e onde poderiam ir almoçar. Considera que não houve uma 

preocupação e nem a visão do que iria acontecer. Havia muita gente à porta do Posto de 

Turismo e deve-se agradecer ao comércio local instalado naquela rua, pois são aqueles que, 

com muito esforço, não deixam que o nome de Serpa fique diminuído. Considera que esse 

encerramento teve impacto económico no concelho e que deve existir um apuramento de 

responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho questionou por que se suspendeu o procedimento concursal 

de proteção civil, quando muitas outras autarquias têm gabinetes nesta área.  

 

O Sr. Vereador João Santos referiu que um membro da Assembleia Municipal de Serpa, o Sr. 

Manuel Baiôa editou um livro sobre o Partido Republicano Nacionalista, em cuja 

apresentação estiveram presentes muitas pessoas da área científica e alguns serpenses que 

fizeram parte desse Partido e solicita que na próxima edição do Serpa Informação seja feita 

referência ao lançamento desse livro, bem como à condecoração pelo Governo do 

Luxemburgo de outro membro da Assembleia Municipal, o Sr. Paulo Pisco, pelo seu 

trabalho enquanto deputado pelo círculo eleitoral da Europa. Considera que faz sentido 

que sejam feitas estas divulgações no órgão de comunicação do Município. 
 

O Sr. Presidente disse que, em situações desta natureza, que tenham a ver com o concelho 

de Serpa, basta enviar um email para a Câmara e o assunto será tratado e estas duas 

situações poderão sair na edição de junho, uma vez que já está em curso a edição do mês de 

maio. 

Relativamente ao concurso para admissão de um técnico de proteção civil, recorda que 

estava a ser exigida uma área em que já existem técnicos da autarquia a trabalhar, 

nomeadamente na área da higiene e segurança no trabalho e dessa forma estava-se a 

reduzir o número de pessoas que poderiam concorrer. 

Em relação ao ponto da situação sobre os procedimentos concursais, refere que essa 

informação encontra-se disponível na página da internet do município e sobre a consulta 

do processo físico, julga que só poderá ser efetuada depois do procedimento concluido. 
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Em relação à situação do Posto de Turismo, que depende de um gabinete que está sob a sua 

responsabilidade, julga que o procedimento terá sido o mesmo que nos anos anteriores, 

mas irá verificar essa situação. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. Conta de gerência relativa ao ano financeiro de 2014 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Certificação de nome de rua  

4. Licenças de recinto improvisado e recinto itinerante 

5. Direito de preferência do prédio sito na Rua Ajudante da Terra, em Serpa 

6. Proposta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a Universidade de 

Évora – Projeto “Rede de Bibliotecas Patrimoniais do Alentejo” 

7. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

8. Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” – Proposta de subsídio  

9. Licenciamento de um passeio de BTT (Requerente: Trilhos Vivos – Organização de 

Eventos & Animação Turística) – Ratificação  

10. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado - Protocolo de Colaboração 

entre o município e a editora Planeta Tangerina e Normas de Participação   

11. Alteração do Plano de Urbanização de Serpa por adaptação à revisão do PDM 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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 15 de outubro de 

2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. ----------------------- 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

            _____________________________                __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)    
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