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EDITAL N.º 54/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 2 
de outubro de 2019:  

 

Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  ------------------------------- 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de 
Festas das Santas 

Cruzes 

14838 
2019.09.20 

Realização de baile no dia 
2019.10.05 

Ruido  
 

 
20,00€ 

Comissão de 
Festas de Ficalho 

15046 
2019.09.24 

Festa de angariação de 
fundos  

Dia 28 de setembro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de 
Festas de Ficalho 

14519 
2019.09.17 

Espetáculo de variedades 
Dia 22 de setembro 

Ruído 20,00€ 

Associação de 
Estudantes da 

Escola Secundária 
de Serpa 

14673 
2019.09.18 

Espetáculo 
Dia 20 de setembro 

Ruído 20,00€ 

Futebol Clube de 
Serpa 

14404 
2019.09.16 

Baile 
Dia 28 de setembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Associação 
Desportiva de Vila 
Nova de S.Bento 

14378 
2019.09.13 

VIII Passeio Equestre 
Dia 22 de setembro 

Licenciamento 
da prova 

33,66€ 

Partido Comunista 
Português 

14916 
2019.09.24 

Utilização do Salão 
Polivalente para o jantar a 

realizar no dia 26 de 
setembro 

 
------ 

 
------ 

Comissão de 
Festas de Santa 

Iria 

15126 
2019.09.26 

 

Festas em honra de Santa 
Iria 

18 a 20 de outubro 
Brincadeira com vacas 

19 de outubro  

Ruído e recinto 
improvisado 

 
35,00€ 
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1.1. Grupo Pró Centro Histórico  

Foi analisada a seguinte informação da Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, Drª 
Ana Margaria Raposo: 
 
«Pretende o Grupo Pró Centro Histórico de Serpa realizar um jantar na Praça da República, em 
Serpa, no dia 28 de setembro, solicitando à Câmara a isenção de pagamento da taxa de ocupação 
de via pública. 

De acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a taxa é de 20 euros 
sendo que a decisão de isentar do pagamento compete à Câmara Municipal. Com efeito, 
define o referido Regulamento, designadamente o nº 6 do artigo 8º que: “Poderá, ainda 
haver lugar a isenção ou redução de taxas relativamente a eventos de manifesto e 
relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta 
devidamente fundamentada do respetivo Pelouro”. 
O Grupo Pró Centro Histórico de Serpa é uma organização informal constituída por um 
conjunto alargado de pessoas – a título individual, empresários, comerciantes - que tem 
como objetivo criar dinâmicas para o Centro Histórico, mediante a apresentação e discussão 
de propostas e de ideias nas várias áreas de intervenção - circulação rodoviária e pedonal, a 
sinalética, a habitação, o turismo e a dinamização cultural ou a valorização do património -  
sempre em colaboração com o município de Serpa e com todos os agentes que se associarem 
e entenderem participar.  
Este grupo tem mantido uma atividade regular, concretizando e participando em algumas 
iniciativas de dinamização do Centro Histórico. Em setembro de 2018 realizou um jantar na 
Praça, também contando com o apoio do município, que na logística associada, quer na 
isenção do pagamento da taxa de ocupação de via publica, entre outros apoios. 
A iniciativa que agora pretendem organizar é um jantar aberto a todos os interessados, com 
o objetivo de trazer pessoas à Praça da República – espaço central – e sensibilizar para as 
suas potencialidades.. Acrescenta-se que a iniciativa não tem fins lucrativos, sendo o valor a 
solicitar aos inscritos no jantar destinado a suportar as despesas de organização. 
Considerando que nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, 
designadamente os  nº 1 e 2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas u)  ff),  
constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das 
respetivas populações e que os municípios tem atribuições, entre outras,  no património e na 
promoção do desenvolvimento,  competindo à Câmara Municipal apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o município, bem 
como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica de interesse municipal;  
 
Considerando que a mobilização e participação dos cidadãos, seja de forma institucional ou 
informal, como é o caso, deve ser incentivada pelo município e considerando que os 
objetivos desse grupo de trabalho contribuem para a estratégia do município de dinamização 
do Centro Histórico de Serpa, entende-se que a iniciativa reúne condições para uma decisão 
positiva no que respeita ao pedido de isenção de taxa.  
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Considerando que, na reunião de Câmara Municipal de 12 de junho de 2019, foi deliberado 
isentar o Grupo Pró Centro Histórico de Serpa do pagamento da taxa de ocupação da via 
publica para um jantar (sardinhada), agendado para 5 de julho, mas que não se chegou a 
realizar; 
  
Considerando ainda que a data de realização da iniciativa não é conciliável com a submissão 
do pedido em tempo útil à reunião de Câmara Municipal e que de acordo com o nº 3 do 
artigo 35 (Anexo I) da já referida Lei 75/2013 e considerando a urgência,  “o presidente da 
Câmara pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a 
ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de nulabilidade”,  
 
Sugere-se que o ato de deferimento seja praticado pelo Sr. Presidente, ficando sujeito a 
ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal.» ----------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

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 o despacho proferido pelo Sr.Presidente, datado de 

23 de setembro, respeitante à realização do jantar realizado na Praça da República em Serpa, no 

dia 28 de setembro.  

 

 

URBE – Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção – Proposta para integração no 

TERRIobservaTÓRIO 

A Chefe da Divisão de Cultura e Património, Arq.ª Maria Manuel Oliveira, informa que o 

"Observatório do Território, do Urbanismo, da Habitação e da Construção", designado 

"TERRIobservaTÓRIO", tem vários objetivos, entre eles destaca-se, apoiar os municípios na 

gestão dos seus territórios, com indicadores técnico-científicos de medida e análise nas áreas 

urbanísticas, edificado, habitação e construção, e ainda apoiar e promover a divulgação da 

atuação dos municípios através dos meios de comunicação social. Estes indicadores podem ser 

aplicados a estudos concretos e temáticos para uma maior e melhor compreensão dos territórios 

e espaços urbanos em estudo. Podem (e devem) servir para prospetivar cenários e portanto ser 

auxiliares de politicas estratégicas nestas áreas de estudo. 

 

O "TERRIobservaTÓRIO" atualmente está a iniciar outros projetos nas áreas das atividades 

económicas, serviços e comércio, na mesma ótica, o que do ponto de vista técnico também 

poderá interessar à Câmara de Serpa. 
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A Urbe "Núcleos Urbanos de Pesquisa e informação", vem propor à Câmara Municipal de Serpa 

que subscreva o nosso relatório Estatístico da Habitação para o concelho de Serpa, durante um 

ano, a contar da data da adjudicação. 

 

A publicação do Relatório tem periodicidade quadrimestral, pelo que a subscrição dá direito ao 

recebimento, pela câmara municipal, de três relatórios num ano. 

 

O custo da subscrição é de 510,00 Euros, (a que não acresce IVA, nos termos do nº 12 do artigo 

9º do Código do IVA). 

 

Tendo em conta os objetivos do Observatório do Território, acima descritos, é proposto que a 

Câmara Municipal de Serpa aceite o convite da Urbe "Núcleos Urbanos de Pesquisa e 

informação", para integrar o "Observatório do Território, do Urbanismo, da Habitação e da 

Construção, designado TERRIobservaTÓRIO". ------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, integrar o 

Observatório do Território, do Urbanismo, da habitação e da construção”, com o valor de 

510,00€ (quinhentos e dez euros) de subscrição anual. ----------------------------------------------------- 

 
 

Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2019/2020 – 

3.ª Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 

económico para material escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 

339-A/84 de 28 de dezembro. Diário da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 

de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 – I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 

de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II Série, com as alterações introduzidas pelo 

Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho. Diário da República n.º146/2018 – II Série, foi 

deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, cujas candidaturas 

deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 4 de setembro:  

 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

EB1 de Serpa 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do 

pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 

refeição 

(diário) 

Subsidio para 

material 

escolar 

Jessika Cardeira Dias Aleksiy 19-09-2019 E/14747/19 1,68€ 16,00€ 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Lindi Cardeira Dias Aleksiy 19-09-2019 E/14745/19 1,68€ 16,00€ 

Sabrina Cardeira Dias Aleksiy 19-09-2019 E/14744/19 1,68€ 16,00€ 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

EB Vila Nova S. Bento 

Escalão A 

Diogo do Mar Reis Gimenes 18-09-2019 E/14583/19 1,68€ 16,00€ 

Joel Reis Gimenes 18-09-2019 E/14584/19 1,68€ 16,00€ 

Sofia Candeias Honora 20-09-2019 E/14837/19 1,68€ 16,00€ 

Escalão B 

João Pedro Rosa Gomes 19-09-2019 E/14800/19 0,95€ 8,00€ 

 

Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes 
cabimentos com os nºs sequenciais: 
 

 Refeições: 20289; 
 Material escolar: 20290. 
 

 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Atlas da Saúde 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa o seguinte sobre o processo designado em 

epígrafe:  

 

“A Câmara Municipal de Serpa é um dos Municípios aderentes da Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis (adiante designada RPMS). 

Esta Rede rege-se pelos estatutos publicados no Diário da República – III Série; N.º 5/98 de 7 de 

janeiro de 1998 (com alterações em escritura de dezembro de 2015, nomeadamente designação 

da Associação) e assume-se como “uma associação de municípios que tem como missão apoiar a 

divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que 

pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores 

políticos”.  

Constituída formalmente em 10 de outubro de 1997, a RPMS desenvolve a sua intervenção 

tendo por base as seguintes linhas orientadoras: 

 - Apoiar e promover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de 

ganhos em saúde; 

 - Promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a 

RPMS e entre as restantes redes nacionais participantes no projeto Cidades Saudáveis da 

Organização Mundial da Saúde (OMS); 

mailto:geral@cm-serpa.pt


 

 
 

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

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

Mail geral@cm-serpa.pt 
 

 

 

IM
P

.A
P

O
M

.3
2

0.
0

1 
  1

5/
09

/2
01

1
 

6 

Além dos municípios aderentes no território nacional, a Associação tem também como parceiros 

a Organização Mundial de Saúde; a Direção Geral da Saúde; a Escola Nacional de Saúde Pública e 

o Instituto de Geografia e Ordenamento de Território. 

 

No seguimento do interesse manifestado na elaboração de um ATLAS da Saúde, através do 

Grupo de Investigação em Geografia da Saúde da Universidade de Coimbra, e conforme 

deliberação da Assembleia intermunicipal de 5 de abril de 2019, realizada em Portimão, 

pretende-se que os municípios contribuam com uma quota extraordinária de 50% do valor da 

quota anual de 2019, sendo os restantes 50% assumidos no quadro do orçamento da RPMS. 

De acordo com informação anexa, os municípios contribuem anualmente com uma quotização 

sustentada em 0,011% da sua participação nos Impostos do Estado no ano civil anterior; 

contribuindo o Município de Serpa, à data, com 1171,05 euros (ano de referência: 2018). 

O Contrato a estabelecer presume uma calendarização de 42 meses (implementação e 

monitorização), com um orçamento global de 148,584 euros, mediante pagamento em 4 

tranches de 44575,20 euros, a 1ª tranche a pagar com a assinatura do contrato, ainda em 2019. 

No caso do Município de Serpa esta quotização extraordinária será de 585,53 euros. 

 

Através do Presidente do Conselho de Administração, solicita a RPMS a aprovação desta 

quotização extraordinária antes da data da Assembleia Intermunicipal a realizar em Porto Santo 

no dia 26 de outubro de 2019.  

 

O Atlas da Saúde pretende-se um documento de caracterização do estado de saúde (e dos seus 

determinantes) dos municípios aderentes, através da criação duma plataforma de 

conhecimento, com dados georreferenciados e passiveis de atualização permanente, 

constituindo-se como suporte à elaboração do Perfil da Saúde Municipal, da Carta de Saúde 

Municipal e à definição de estratégias e políticas municipais de intervenção, assumindo-se por 

determinante na ação dos municípios aderentes para promoção da saúde das suas populações e 

territórios, pelo que colocamos a deliberação de reunião de câmara: 

 

- aprovação da quotização extraordinária de 585,53 euros, no ano de 2019, à RPMS para 

elaboração do Atlas da Saúde, nos termos enunciados.» ----------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, para a 

quotização extraordinária no valor de 585,53€ (quinhentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e 

três cêntimos) à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, no corrente ano de 2019. -------------- 
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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, 4 de outubro de 2019 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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