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EDITAL N.º 29/GAEOM/2019 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA, TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa proferidas na reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 29 
de maio de 2019:  
 
 

Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral Os 

Camponeses de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000 € (mil euros) para apoio à atividade a 

desenvolver em 2019. 

 

 

Clube Atlético Aldenovense – Pedido de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Clube Atlético Aldenovense 

um subsidio no valor de 100 € (cem euros) para minimizar as despesas do jogo de futebol de veteranos 

entre o Clube Atlético Aldenovense e o Sport Lisboa e Benfica (SL e Saudade), nas festas de Vila Nova de 

S.Bento.   

 

 

Oficinas de Verão  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de critérios para funcionamento das 

Oficinas de Verão/2019, apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação, que a seguir se transcreve:  

 
PROPOSTA CRITÉRIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE VERÃO 2019 

Face ao encerramento do presente ano letivo (2018/19) e considerando a existência de agregados 

familiares com crianças sem suporte familiar no horário de expediente dos pais e/ou com necessidade de 

ocupar os seus tempos livres com atividades lúdicas e de recreio, integradas em grupos de pares, 

possibilitando-lhes uma ocupação salutar dos seus tempos livres, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se 

desenvolver entre 1 de Julho e 30 de Agosto, as Oficinas de Verão 2019. 

Estas oficinas terão uma capacidade prevista de até 120 crianças em Serpa (até 60 em idade pré-escolar e 

60 dos 6 aos 10 anos) e até 60 em cada uma das localidades de Pias, Brinches, Vale Vargo, Vila Nova S. 

Bento, A-do-Pinto, Vila Verde de Ficalho e Vales Mortos (sendo até 30 em idade pré-escolar e 30 dos 6 aos 

10 anos).  
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São objetivos centrais destas Oficinas: 

a) Organizar e promover atividades destinadas a crianças em idade Pré-Escolar e crianças entre os 

6 e os 10 anos, com a finalidade de proporcionar um programa de carácter educativo, recreativo, 

cultural, desportivo, ambiental e lúdico aquando da interrupção letiva; 

b) Fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa entre os participantes; 

c) Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando a uma 

participação ativa nas atividades; 

d) Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania; 

e) Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os horários 

de trabalho dos Pais e Encarregados de Educação e o período de férias letivas das crianças. 

 

Inscrições e critérios 

As inscrições decorrem de 3 a 18 de Junho de 2019, e poderão ser efetuadas da seguinte forma: 

 Presencialmente no Setor de Atendimento ao Publico da Câmara Municipal de Serpa; 

 Nas Juntas de Freguesia de Brinches, Pias, Vila Nova de S. Bento e respetivo Pólo em Vale de 

Vargo, Vila Verde de Ficalho e Centro de Atendimento de A-do-Pinto. 

 Após a data de 18 de Junho, os serviços continuam a receber inscrições. O pedido ficará em lista de 

espera sendo ordenado por data de entrada e critérios estabelecidos, sendo imediatamente 

integrado em caso de vaga(s).  

 Os encarregados de educação com ocupação profissional, no ato da inscrição, deverão efetuar a 

entrega da declaração da entidade patronal, com indicação do respetivo horário de trabalho, sob 

pena de exclusão de candidatura. Não são admitidas inscrições de crianças com ambos os pais ou 

encarregados de educação sem ocupação profissional 

 Entrega obrigatória da declaração com o escalão do Abono de Família. A não apresentação deste 

documento posicionará a criança no valor máximo da mensalidade. 

 Não são admitidas inscrições de crianças não residentes no concelho de Serpa e/ou que não 

tenham frequentado os agrupamento de escolas do concelho no ano letivo 2018/2019. Em caso de 

matrícula nos Agrupamentos de Escola de Serpa, para o ano letivo 2019/2020, deverá ser entregue 

prova de matrícula. 

 Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras duma análise diferenciada, 

nomeadamente situações de vulnerabilidade social, a analisar pelos serviços. 

 À data de admissão, em situação de divida à CMSerpa, a admissão ficará condicionada à 

regularização da dívida.  

 

 Critérios de Priorização das Candidaturas (por sala) 

Atendendo à incapacidade de resposta à totalidade da população integrada neste escalão etário, importa a 

criação de critérios de priorização das candidaturas, conforme abaixo indicado: 
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Crianças em idade Pré-Escolar (a partir dos 3 anos à data de inscrição)1/Por sala 

Ordem de Entrada (por 

localidade) 

Ocupação Profissional dos Pais (mediante declaração da 

entidade patronal) 

1 ao 15: 5 pontos Ambos os progenitores com ocupação profissional (inclui 

famílias monoparentais): 5 pontos 

16 ao 30: 3 pontos Um dos progenitores com ocupação profissional: 3 pontos 

1 – Proceder-se-á ao somatório dos critérios “ordem de entrada” e “ocupação profissional dos pais”, de acordo com os intervalos estabelecidos, priorizando a 

candidatura com maior pontuação. Em caso de empate, será dada prioridade ao pré-requisito “ocupação profissional dos pais” (pela ordem elencada). 

 

 

Crianças dos 6 aos 10 anos2/Por sala 

Serpa 

Ordem de Entrada  Idade da Criança Ocupação Profissional dos 
Pais (mediante declaração 

da entidade patronal) 

1 ao 30: 5 pontos Dos 6 aos 8 anos: 5 pontos Ambos os progenitores com 
ocupação profissional (inclui 
famílias monoparentais): 5 
pontos 

31 ao 60: 3 pontos Dos 9 aos 10 anos: 3 pontos Um dos progenitores com 
ocupação profissional: 3 
pontos 

 
 

 A-do-Pinto, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vales Mortos, Vila Nova S. Bento e Vila Verde de 
Ficalho/Por sala 

Ordem de Entrada  Idade da Criança Ocupação Profissional dos 
Pais (mediante declaração 

da entidade patronal) 

1 ao 15: 5 pontos Dos 6 aos 8 anos: 5 pontos Ambos os progenitores com 
ocupação profissional (inclui 
famílias monoparentais): 5 
pontos 

16 ao 30: 3 pontos Dos 9 aos 10 anos: 3 pontos Um dos progenitores com 
ocupação profissional: 3 
pontos 

2 – Proceder-se-á ao somatório dos critérios “ordem de entrada”, “idade da criança” e “ocupação profissional dos pais”, de acordo com os intervalos estabelecidos, 

priorizando a candidatura com maior pontuação. Em caso de empate, será dada prioridade ao pré-requisito “ocupação profissional dos pais” (pela ordem 

elencada). 
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Comparticipações familiares  
Para frequência das crianças nas Oficinas de Verão as respetivas famílias terão que efetuar pagamento 
prévio à Autarquia (por mês e de acordo com as semanas a frequentar), conforme os seguintes escalões: 

Escalão do Abono de 
Família 

Valor semanal por criança 
s/ acompanhamento no 

período de almoço 

Valor máximo mensal  
 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 2,25€ 9€ 

3º Escalão 4,50€ 18€ 

4º Escalão 7,50€ 30€ 

Sem escalão 
(3 ou mais dependentes) 

8,75€ 35€ 

Sem escalão 
(até 2 dependentes) 

10,75€ 43€ 

 

 

Escalão do Abono de 
Família 

Valor semanal por criança 
c/ acompanhamento no 

período de almoço 

Valor máximo mensal 
 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 2,25€ + 0,50€ 
2,75€ 

 
11€ 

3º Escalão 4,50€ + 1,00€ 
5,50€ 

 
22€ 

4º Escalão 7,50€ + 1,60€ 
9,10€ 

 
36,4€ 

Sem escalão 
(3 ou mais dependentes) 

8,75€ + 1,90€ 
10,65€ 

 
42,6€ 

Sem escalão 
(até 2 dependentes) 

10,75€ + 2,30€ 
13,05€ 

 
52,2€ 

 

 

1. Regras de funcionamento do parque municipal de campismo e caravanismo – Retificação  

 O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa tem sido regido por um conjunto de regras que 
carecem, por um lado de atualização e, por outro de adequação às características atuais e futuras deste 
equipamento. 
Neste sentido, está a decorrer o processo de elaboração de Regulamento Interno de funcionamento do 
Parque, criando assim as medidas de caracter regulamentar que garantam a gestão e fruição deste espaço 
nas melhores condições.  
Porém, o alargamento do espaço com a criação do futuro Parque de Autocaravanismo, objeto de uma 
candidatura apresentada pelo município de Serpa no âmbito da Rede de Autocaravanismo no Alentejo e 
Ribatejo (Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior), exige ainda um conjunto 
de especificações a integrar nesse regulamento, acrescendo também que subsistem – em sede de 
aprovação da referida candidatura - algumas indefinições quanto às suas características e configuração 
final.  
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Neste contexto, e prevendo-se a breve prazo resolver os constrangimentos existentes com vista à 
conclusão do projeto de Regulamento Interno do Parque de Campismo e caravanismo para aprovação nos 
moldes definidos na lei, considera-se que a reabertura deste equipamento exige a definição de regras de 
funcionamento que garantam o estabelecimento de diretrizes de gestão, acesso e permanência no Parque, 
tendo em consideração todo quadro normativo atual. 
Assim, coloca-se à apreciação do órgão executivo, o documento “Regras de Funcionamento do parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa” a adotar até que o processo de elaboração e aprovação 
do Regulamento Interno do Parque esteja formalmente concluído.”» 
 
 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 
 

Preâmbulo 
 
O presente documento contém as regras de funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 
Serpa, adiante designado por Parque, com vista a garantir a gestão e fruição do espaço nas melhores condições.  
 
1. Objeto: O Parque destina-se única e exclusivamente à prática de campismo, caravanismo e autocaravanismo. 

 

2. Período de funcionamento: 

a) O Parque está aberto ao público durante todo o ano; 

b) O município de Serpa pode reservar parcialmente o Parque para atividades de âmbito cultural e desportivo de 

manifesto interesse municipal, desde que tal não afete o regular funcionamento do Parque e dos utentes; 

c) O município de Serpa pode determinar o encerramento do Parque por motivos de força maior, devidamente 

fundamentados e com indicação do período de encerramento. 

 

3. Receção: 

a)  A receção do Parque funciona das 09h00 às 23h00. 

i. Check-in e check-out: 

ii. O check- in deve ser efetuado até às 22h00; 

iii. O check- out deve ser efetuado até às 14h00; 

b)  Compete à receção do Parque: 

i. Efetuar ou recusar a admissão dos campistas e caravanistas; 

ii. Proceder à cobrança dos preços devidos pelo período de estadia no Parque e dar a respetiva quitação; 

iii. Controlar os tempos de estadia no Parque e respetivo pagamento; 

iv. Dar conhecimento aos utentes das chamadas telefónicas em caso de comunicações urgentes ou com pré-

aviso;  

v. Prestar aos utentes todas as informações respeitantes ao funcionamento do Parque e aos serviços que nele 

são prestados; 

vi. Dar conhecimento das normas de funcionamento e da tabela de preços a todos os utentes. 

 
4. Período de silêncio:  

 O período de silêncio do Parque decorre entre as 23h00 e as 07h00. 

 
5. Reservas 

       O Parque não dispõe de serviço de reservas. 
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6. Lotação 

a) A lotação do Parque é de 208 pessoas e está condicionada ao número de alvéolos existentes, num total de 52, 

distribuídos da seguinte maneira: 

i. Caravanas e autocaravanas: 11 alvéolos correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total de 

44 lugares; 

ii. Tendas: 41 alvéolos, correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total de 164 lugares; 

iii. Estacionamento de viaturas: 17 lugares. 

b) Poderá ser permitida a admissão de mais utentes por alvéolo quando se tratar de menores de 12 anos, embora 

condicionada à lotação existente. 

 

7.    Inscrição, admissão e estadia no Parque de Campismo 

a) A admissão no Parque depende da prévia inscrição dos interessados e do pagamento correspondente ao 

tempo de estadia no Parque; 

b) A inscrição efetua-se junto do serviço de receção do Parque mediante preenchimento de impresso próprio; 

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de Documento de Identificação Pessoal válido (Bilhete 

de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Carta Campista Nacional, Carta Campista Juvenil, Carta de 

Montanheiro e Carnet Camping International atualizados); 

d) No caso de agregados familiares ou grupos é suficiente a inscrição de um elemento, devendo este proceder 

à identificação das restantes pessoas que o acompanham; 

e) Os menores de 16 anos só poderão frequentar o Parque quando devidamente acompanhados pelos pais ou 

por cidadãos maiores que por eles se responsabilizem; 

f) A receção não pode efetuar inscrições quando se verifique que a lotação do Parque está esgotada; 

g) Após a inscrição, o funcionário da receção entrega o cartão de identificação ao campista ou caravanista, a 

respetiva ficha de identificação do material registado e o cartão identificativo referente à unidade de 

equipamento de campismo, que deverá ser afixado em local bem visível no exterior da unidade e devolvido 

aquando da saída do Parque; 

h) Os utentes que tiverem pagamentos em atraso não podem ser admitidos no Parque sem que previamente 

procedam à regularização dos mesmos; 

i) A permanência no Parque está condicionada a um período máximo de 90 dias seguidos. Após cumprido o 

período referido, devem os utentes retirar todos os seus equipamentos e sair do Parque, estando impedido 

o seu regresso e reinstalação de equipamentos durante os 7 dias seguintes à sua saída. 

 
8.  Cartão de Identificação 

a) Os utentes devem fazer-se acompanhar sempre do respetivo Cartão de Identificação, para ser exibido à entrada 

e saída do Parque quando solicitado por qualquer funcionário do Parque; 

b) A não devolução e/ou o extravio do cartão obriga ao pagamento do valor constante na tabela de preços. 

9. Preços 
a) Os preços a aplicar constam da tabela de preços em vigor; 

b) A liquidação dos valores relativos à permanência no Parque pode ser efetuada no ato de registo ou de saída, em 

estadias iguais ou inferiores a sete dias; 

c) Para além dos sete dias, independentemente do período de permanência, a regularização do pagamento deve 

ser efetuada semanalmente; 

d) A falta de pagamento do valor correspondente à estadia nos prazos acima descritos determina a cessação 

imediata da permanência; 

e) O material desocupado obedece às mesmas regras do número anterior. 
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10. Utilização da Piscina 
a) Os utentes do Parque têm acesso gratuito à piscina mediante a apresentação do cartão;  

b) Os visitantes do Parque não estão abrangidos pelo ponto anterior.  

 

11. Proibições 

É expressamente proibido: 

 

a) Utilizar o Parque como local de residência permanente; 

b) Perturbar o período de silêncio entre as 23h00 e as 07h00; 

c) Transpor ou destruir as vedações/muros existentes no Parque; 

d) Implantar elementos impeditivos do necessário arejamento e permeabilidade do solo, delimitar o 

terreno ou proceder à colocação de elementos decorativos, com materiais inadequados, 

nomeadamente caixotes, tábuas, tijolos, pedras, plásticos, lonas, cercaduras, portões, arames, vasos, 

arcos com trepadeiras ou quaisquer outros objetos ou adornos característicos de residência de carácter 

permanente; 

e) Instalar equipamentos de campismo ou outros fora dos alvéolos estipulados; 

f) Colocar estendais, cabos ou fios de qualquer natureza, com exceção das guias estritamente necessárias 

à retenção das tendas e demais equipamentos; 

g) Fumar nos locais vedados por lei; 

h) Introduzir pessoas no Parque ou facilitar a sua introdução sem a devida autorização; 

i) Estacionar, instalar equipamentos ou obstruir de qualquer forma as vias de circulação e saídas de 

emergência;  

j) Lavar ou estender roupa fora dos locais destinados para o efeito; 

k) Lavar louça fora dos locais destinados para o efeito; 

l) Utilizar os fontanários para despejo de águas ou como lava-louças; 

m) Fazer ligação de mangueiras a qualquer ponto da rede de águas do Parque; 

n) Abrir fossas ou despejar detritos de qualquer espécie no terreno ou estabelecer ligações permanentes 

de água e esgoto aos equipamentos individuais; 

o) Deixar correr águas provenientes das caravanas ou autocaravanas para o solo, sendo o seu despejo 

obrigatório no local destinado a esse fim; 

p) Colocar resíduos sólidos fora dos recipientes a esse fim destinados; 

q) Permanecer no Parque por períodos superiores aos previstos na alínea b) do número 14; 

r) Deixar abandonados durante a noite candeeiros, fogões, lâmpadas acesas ou equipamentos similares, 

fazendo perigar a integridade física dos outros utentes; 

s) Manter sacos-cama, cobertores ou outros objetos fora das tendas ou caravanas; 

t) Efetuar lavagens ou reparações nas viaturas, exceto quando estritamente necessárias e na medida 

indispensável à locomoção para o exterior do Parque e sempre mediante autorização dos respetivos 

funcionários; 

u) Afixar cartazes de qualquer natureza; 

v) Utilizar aparelhos com um grau de intensidade sonora que possa causar incómodo aos outros 

campistas; 

w) Entrar nas zonas reservadas ao funcionamento dos serviços. 
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12. Admissão e permanência de animais 

a) A admissão e permanência de animais de companhia no Parque só é possível desde que possuam o 

respetivo boletim sanitário oficial devidamente atualizado, não apresentem sinais de ectoparasitas ou 

doença, sejam portadores dos meios de contenção (trela e açaime) adequados e se encontrem 

devidamente acondicionados; 

b) Os donos dos animais são responsáveis pela recolha dos dejetos e respetiva remoção para local apropriado; 

c) Da mesma forma, os donos dos animais respondem integralmente por quaisquer danos ou estragos 

provocados pelos animais nas instalações e equipamentos do Parque, bem como a quaisquer outros 

utentes; 

d) Não é permitido o acesso e a entrada de animais na receção, balneários, cozinha e em geral em todos os 

locais de acesso restrito ou condicionado; 

e) Os funcionários do Parque podem ordenar a remoção imediata dos animais quando verifiquem o 

desrespeito pelas normas constantes do presente Regulamento ou quando aqueles, de alguma forma, 

prejudiquem a tranquilidade dos utentes; 

f) Não é permitido o acesso ao interior do Parque de quaisquer animais perigosos ou potencialmente 

perigosos. 

 

13. Visitantes  

a) É permitida a entrada e permanência de visitantes no Parque mediante o pagamento previsto na tabela de 

preços em vigor e desde que esteja um campista ou caravanista presente no ato de inscrição; 

b) Os visitantes só podem entrar no parque durante o horário de funcionamento da receção e deverão circular 

acompanhadas do cartão de visita; 

c) Os visitantes não podem pernoitar no Parque e a sua permanência é limitada ao período máximo de 8 

horas; 

d) Não são permitidos veículos dos visitantes dentro do Parque de Campismo; 

e) Quaisquer perturbações ou danos causados pelos visitantes são da responsabilidade do campista ou 

caravanista visitado; 

f) Não é concedida aos visitantes a gratuitidade no acesso à piscina municipal. 

 

14. Direitos dos campistas e dos caravanistas 

Os campistas e os caravanistas podem: 

a) Utilizar as instalações e serviços disponíveis de acordo com o disposto nas regras de funcionamento do 

Parque; 

b) Permanecer no Parque até 90 dias seguidos ou 180 dias interpolados; 

c) Ter conhecimento prévio dos preços aplicáveis; 

d) Exigir a apresentação do livro de reclamações; 

e) Exigir a emissão de fatura pelos serviços utilizados; 

f) Exigir a apresentação das regras de funcionamento do Parque; 

g) Beneficiar da necessária privacidade em qualquer das modalidades de utilização; 

h) Ter acesso à senha da rede de internet sem fios. 

 

15. Deveres dos campistas e dos caravanistas  

Os campistas e caravanistas devem: 

a) Pautar o seu comportamento por regras de civismo, urbanidade e boa educação; 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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b) Acatar as indicações dos funcionários do Parque; 

c) Cumprir as regras de funcionamento do Parque; 

d) Comunicar à receção qualquer ato praticado por outros campistas ou caravanistas que viole o disposto nas 

presentes normas; 

e) Cumprir os preceitos de higiene prescritos, especialmente os referentes a lixo e águas sujas, à lavagem e 

secagem de roupas, à admissão de animais e à prevenção de doenças contagiosas; 

f) Manter o espaço destinado a acampamento e os equipamentos nele instalados em bom estado de 

conservação, higiene e limpeza, zelando pela sua guarda e integridade; 

g) Fazer-se acompanhar do respetivo Cartão de Identificação e apresentá-lo sempre que lhe for exigido pelos 

funcionários do Parque; 

h) Respeitar o período de silêncio; 

i) Não foguear ao ar livre, exceto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar adequados e quando 

forem cumpridas as demais regras de segurança contra risco de incêndios; 

j) Cumprir a sinalização do Parque e as indicações dos funcionários no que diz respeito à circulação e 

estacionamento de veículos; 

k)  Entregar na receção todos os documentos ou objetos encontrados; 

l) Não permanecer no Parque em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes; 

m) Sair do Parque até às 14h00 do último dia de estadia indicado, sob pena de ter que pagar o correspondente 

a mais um dia de estadia; 

 

16. Veículos, circulação e estacionamento 

a) A entrada e saída de viaturas no Parque só é possível durante o horário de funcionamento da receção e 

depende de registo prévio; 

b) Fora desse horário a entrada, saída e circulação de veículos no Parque só é possível em situações 

excecionais, devidamente fundamentadas e com autorização dos funcionários do Parque; 

c) A circulação dos veículos no interior do Parque deve resumir-se ao estritamente necessário, 

nomeadamente nas situações de entrada, saída, cargas e descargas de pessoas e materiais, não excedendo 

a velocidade de 10Km/hora e cumprindo a sinalização existente; 

d) Os veículos só podem estacionar nos locais destinados a esse fim; 

e) Não é permitida a lavagem de automóveis ou qualquer outro tipo de veículos; 

f) Por razões de segurança pode ser proibida a entrada de veículos no Parque quando a lotação estiver 

esgotada. 

16. Sanções: O não cumprimento das regras de funcionamento levará à expulsão dos infratores. 

17. Responsabilidade civil: o Município de Serpa declina qualquer responsabilidade por acidentes pessoais, 
ocorrência de danos e furtos ocorridos no Parque. 

18. Casos omissos: os casos omissos serão resolvidos pelo serviço responsável do Parque no quadro da legislação 
aplicável.  
 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Regras de Funcionamento do 

Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa, acima transcritas e revogar a deliberação 

proferida sobre este assunto, na reunião realizada no dia 15 do corrente mês de maio. 
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E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 

Serpa, 30 de maio de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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