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EDITAL N.º 13/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 20 de março 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 

Sulcena – Associação 
Cultural e Recreativa 

3912 
2019.03.14 

Feira do Sótão  
30 de março 

Ocupação de 
espaço 

terrestre 
 

 
20,00€ 

 

Associação de 
Moradores da Neta e 

do Pulo do Lobo 

3244 
2019.03.04 

Festa do Dia da Mulher Ruido 20,00€ 

Associação de 
Futebol de Beja 

1595 
2019.02.01 

Utilização do campo de 
futebol sintético de 
Serpa e campo de 
futebol relva natural de 
Vila Nova, para a final da 
Taça de Honra da 
Associação de Futebol 
de Beja, e do pavilhão 
dos Desportos Carlos 
Pinhão, para o jogo de 
futsal entre Portugal e a 
República Checa 

Dias 9,10 e 11 de fev. 

 
Utilização de 

equipamentos 
municipais  

 
195,00€ 

Partido Comunista 
Português 

2997 
2019.02.27 

Realização de iniciativa 
no dia 5 de abril 

Sala da 
Abóbada do 
Cine Teatro 

de Serpa 

 
84,00€ 

Futebol Clube de Vale 
de Vargo 

3742 
2019.03.12 

XV Passeio de BTT 
Dia 17 de março 

Licenciamento 
da prova 

33,66€ 
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Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Retificação de escalão  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 6 do corrente mês de março 

refere que, em reunião de câmara de 19/09/2018 foi aprovado o Plano de Auxílios Económicos 

aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. À aluna Maria Inês Rebocho Franco foi atribuído o 

Escalão B, de acordo com o escalão do Abono de Família. 

Em janeiro de 2019, o Instituto de Segurança Social procedeu à atualização dos referidos 

escalões e esta aluna foi reposicionada no 1º escalão, conforme declaração enviada: 

 

 
Face ao exposto, propõem a retificação, mediante integração da mesma no escalão A dos 

auxílios económicos, de acordo com o previsto nº 4 do Artº 11º do Despacho nº 8452-A/2015, de 

31 de julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho, e conforme compromisso 

com o nº sequencial 22812. 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar para o escalão A, o 
apoio prestado à aluna Maria Inês Rebocho Franco.  
 
 
 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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1. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – IV Trail Ribeira de Limas 

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

e 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 à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, um subsídio no valor de 604,00€ 

(seiscentos e quatro euros) para apoio no IV Trail Ribeira de Limas, que se realizou no dia 17 de 

fevereiro último e contou com 604 participantes. ------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19237/2019.  

 

 

2. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de 

subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e 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 e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, um subsidio no valor 

de1.000,00€ (mil euros) para apoio nas atividades a desenvolver no corrente ano.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19238/2019.  

 

 

3. XI Escalada de S.Gens – Proposta para 2019 

No seguimento do seu plano de atividades e dando sequência ao protocolo em vigor com a 

Associação de Atletismo de Beja, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

apresenta a proposta de realização da XI Escalada de S. Gens, em atletismo, no dia 19 de maio.  

A prova terá a organização em termos técnicos – regulamento, ajuizamento, protocolo, da 

Associação de Atletismo de Beja e o apoio logístico por parte do Município de Serpa. 

 

Pretende-se que, paralelamente à XI Escalada de S. Gens, se realizem as finais do Torneio das 

Freguesias em Atletismo, que terão nos meses antecedentes uma fase local, com provas a 

realizar em cada uma das freguesias do concelho e a prova jovem aberta a todos os atletas de 

todos os escalões de benjamins a juvenis. 

 
No sentido de captar mais participantes, propõem as seguintes alterações, para a prova principal 
(Jun, Sen e Vet, mas e fem): 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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- Criar prova em linha de 8 a 10 Km, ao invés de 2 voltas ao percurso. 
 
- Inscrições através da plataforma eletrónica WWW.acorrer.pt , com pagamento de 5 € para 
atletas populares e 3 € para atletas federados , inclui camisola, seguro e dorsal. 
 
- Atribuição de um apoio financeiro adicional ao protocolo, no valor de 250,00€, para melhoria 
de prémios a atribuir aos participantes 
- Atribuição de uma garrafa de vinho pequena do Monte da Capela para os participantes das 

categorias Juniores, Séniores e Veteranos, masculinos e femininos, com rótulo do cartaz da 

Escalada a desenvolver pelo Serviço de Informação, Comunicação e Imagem da autarquia; 

- Envolver comercio/ industrias locais no sentido de angariar patrocínios em géneros para sortear 

entre os participantes (queijo/mel/doces/pão/bolos/vinho/enchidos…); 

- Criar zona de entrega de prémios mais digna, com flores, cenário… 

- Animação no local de partida e chegada (DJ, speaker…). -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

a realização da XI Escalada de S.Gens, incluindo a atribuição à Associação de Atletismo de Beja, 

de um apoio financeiro adicional ao protocolo, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta 

euros). 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19253/2019.  

 

 

Proposta de isenção /redução de pagamento de utilização e cedência de viaturas 
municipais 

Foi analisada a seguinte proposta de isenção/redução de pagamento de utilização e cedência de 
viaturas municipais, apresentado pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude: 

mailto:geral@cm-serpa.pt
http://www.acorrer.pt/
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta acima transcrita e isentar 

do pagamento os pedidos com entrada na autarquia até à presente data, devendo os 

pedidos/requerimentos com entrada posterior à presente deliberação, ser despachados em 

conformidade com a proposta aprovada. ----------------------------------------------------------------------- 

Às notas acima indicadas no quadro, acrescentar que as turmas devem ser atualizadas em cada 

ano letivo. 

 

 

6.º Concurso de Fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes normas de participação 

do 6.º concurso de fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa, de acordo com a 

proposta apresentada pela Divisão de Cultura e Património:  

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
1. ENTIDADE PROMOTORA 

A Câmara Municipal de Serpa organiza o Concurso de Fotografia “Património (I) Material do 
Concelho de Serpa”. 
Os trabalhos a concurso serão apresentados em exposição (conforme ponto 8.7) em local e datas 
a designar. 
 
2. OBJECTIVOS 
Fomentar a observação, a descoberta e a revelação que contribuem para definir os contornos de 
uma identidade patrimonial cultural. 
Promover e registar diferentes olhares sobre o património material e imaterial enquanto 
identidade cultural. 
Estimular o gosto pela fotografia. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Podem participar todos os profissionais e amadores de fotografia, portugueses e 
estrangeiros, residentes em Portugal. 
3.2. Não serão aceites fotografias propostas por pessoas que não o autor ou que não sejam 
propriedade do autor. 
3.3. Não serão aceites fotografias já exibidas ou publicadas anteriormente, nomeadamente em 
exposições, redes sociais, etc. 
3.4 A inscrição é gratuita. 
3.5. Encontram-se automaticamente excluídos de participar os elementos do Júri. 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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4. FOTOGRAFIAS 
4.1. Cada fotografia deve ser inédita, enquadrar-se no tema e objetivos do concurso, e conter 
obrigatoriamente, no verso, uma etiqueta com legenda constituída por: 
- Título da fotografia; 
- Pseudónimo do autor; 
- Identificação e descrição da imagem. 
4.2. Cada participante pode concorrer até um máximo de 5 fotografias. As fotografias devem ter 
formato 40x30cm (P/B ou cor), com ou sem margem, mas obrigatoriamente impressas em papel 
de qualidade fotográfica. Adicionalmente, as imagens deverão ser entregues em suporte digital 
em formato JPEG. 
4.3. As fotografias enviadas para concurso deverão enquadrar-se nos seguintes parâmetros 
técnicos: 
1- Uma fotografia é o registo de um só momento: uma exposição ininterrupta – um só momento 
irrepetível no tempo. 
2- A fotografia é deixada exatamente como foi registada originalmente pela câmara fotográfica, 
exceto eventualmente, em quatro aspetos formais que podem ser manipulados analógica e 
digitalmente, dentro de níveis que não comprometam o disposto no ponto 3 do presente Artigo: 
a) Reenquadramento 
b) Nitidez 
c) Aspetos lumínicos (brilho, contraste, matiz/tonalidade, saturação) 
d) Aspetos de superfície (dimensão, brilho ou ausência de brilho do papel, granulosidade/textura 
do papel, etc.) 
3- A fotografia não deturpa a cena que representa, relativamente à aparência e às circunstâncias 
representadas. 
 
5. ENTREGA DOS TRABALHOS 
5.1. Os trabalhos serão obrigatoriamente remetidos em envelope único fechado, identificado 
exteriormente por um pseudónimo e pela referência Concurso de Fotografia “Património (I) 
Material do Concelho de Serpa”. 
Dentro deste envelope, para além da (s) fotografia (s), deve ser colocado um cd, dvd ou pen com 
os formatos digitais, onde as fotografias se encontram identificadas pelos títulos conforme ficha 
de inscrição (exteriormente identificado com o pseudónimo e a referência Concurso de 
Fotografia “Património (I) Material”) e deve constar um outro envelope fechado (exteriormente 
identificado com o pseudónimo) que deverá conter a ficha de inscrição individual e declaração a 
autorizar a exposição e utilização dos seus trabalhos. Este último envelope só será aberto pelo 
Júri após a escolha dos trabalhos premiados. Em nenhum outro local poderá constar qualquer 
indicação sobre a identidade do concorrente, sob pena deste vir a ser excluído.  
5.2. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 25 de outubro de 2019. 
5.3. Os trabalhos poderão ser entregues em mão no Atendimento da Câmara Municipal de Serpa 
(até às 16h30) ou enviados por correio (registado com data limite de 25 de outubro de 2019 – 
carimbo CTT – e aviso de receção) para: 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Concurso de Fotografia “Património (I) Material do Concelho de Serpa”. 
Câmara Municipal de Serpa 
A/c Divisão de Cultura e Património 
Praça da República 
7830-389 SERPA 
 
5.4. A Câmara Municipal de Serpa não se responsabiliza por qualquer dano ou extravio nos 
trabalhos que, eventualmente possam ocorrer antes e depois da sua receção. 
Todos os trabalhos deverão ser acondicionados de forma a não sofrerem danos no transporte. 
 
6. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JURI 
6.1. O Júri de reconhecida idoneidade será constituído por um representante do executivo da 
Câmara Municipal e por dois especialistas em fotografia. 
6.2. O Júri verificará a conformidade formal e substantiva dos trabalhos de acordo com o 
presente regulamento, apreciará a qualidade técnica e artística das fotografias, ponderando e 
atribuindo os prémios estabelecidos. 
6.3. Das decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, não haverá recurso. 
 
7. ATRIBUIÇÃO, ENTREGA E DIVULGAÇÃO DOS PRÉMIOS 
7.1. Os prémios, num valor total de 2200€, são distribuídos da seguinte forma:  
 
 
 
Categoria (+16 anos): 
1º Prémio – Valor 1000€ 
2º Prémio – Valor 800€ 
3º Prémio – Valor 400€ 
 
7.2. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso a qualidade dos trabalhos 
ou outro motivo o justifique. 
7.3. O júri reserva-se o direito de atribuir menções honrosas a participantes não premiados as 
quais não terão correspondência pecuniária. 
7.4. A decisão do júri será anunciada durante o mês de Novembro, através do site oficial da CMS 
(www.cm-serpa.pt). 
7.5. A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública na abertura da exposição (em data e 
lugar a anunciar) e dela feita divulgação através do site da Câmara Municipal e de outros meios 
usuais. Todos os concorrentes serão notificados através do contato de correio eletrónico. 
7.6. Os prémios deverão ser levantados pelos concorrentes ou por um seu representante, 
devidamente identificado e com autorização para a prática desse ato. 
7.7. No respeito pelas orientações do Júri, serão selecionados os trabalhos que, em associação 
aos trabalhos premiados, integrarão a componente expositiva do Concurso. 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
http://www.cm-serpa.pt/
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8. DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS 
8.1. Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tacitamente a Câmara 
Municipal de Serpa, à exposição dos seus trabalhos, bem como à sua eventual divulgação e 
reprodução por esta entidade promotora, em edições, publicações, catálogos, exposições, 
cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas por si promovidas ou dadas a 
promover, desde que devidamente identificado o autor (salvo se este indicar por escrito que não 
quer ser identificado). 
8.2. Qualquer reprodução fotográfica destinada a fins comerciais carecerá, todavia, de recolher 
prévia autorização expressa do autor para o efeito. 
8.3. A Câmara Municipal de Serpa compromete-se a mencionar sempre o nome do autor da (s) 
fotografia (s) nas utilizações que dela (s) venha a fazer, renunciando este a receber qualquer 
contrapartida financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes que o objetivo dessas 
publicações, edições e outras tem relevado interesse cultural, promocional e social. 
 
9. DEVOLUÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 
9.1. As fotografias premiadas não serão devolvidas. 
9.2. O/s autor/es poderão pedir a devolução das fotografias no prazo de 30 dias após finalização 
da exposição, assumindo as respetivas despesas de devolução. O pedido deverá ser enviado por 
e-mail para o endereço pfotografia@cm-serpa.pt. Aos interessados será comunicado também 
por e-mail o valor dos portes, assim como o NIB da conta onde esse valor deverá ser depositado. 
As fotografias que não forem reclamadas passado o prazo anunciado serão eliminadas. 
 
10. ACESSO AO REGULAMENTO 
O regulamento do concurso pode ser impresso ou consultado no site oficial da Câmara Municipal 
de Serpa (www.cm-serpa.pt) até à data limite do concurso. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste regulamento implica a 
nulidade do ato de participação. 
11.2. A participação dos concorrentes no concurso implica a aceitação sem reservas, de todas as 
disposições deste regulamento. 
11.3. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri. Eventuais dúvidas 
devem ser remetidas para pfotografia@cm-serpa.pt . 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOAL 
Entregar esta ficha conjuntamente com as fotografias até ao dia 25 de outubro de 2019. 
 
ENTREGAR NUM ENVELOPE FECHADO COM O PSEUDÓNIMO NO EXTERIOR (ver normas de participação 
do concurso) 
NOME _____________________________________________________________________________ 
PSEUDÓNIMO 
_____________________________________________________________________________ 
IDADE_______________ 

mailto:geral@cm-serpa.pt
mailto:pfotografia@cm-serpa.pt
mailto:pfotografia@cm-serpa.pt
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N.º BILHETE DE IDENTIDADE/CARTÃO DO CIDADÃO_____________________________ 
NIF: ___________________________________________________________________ 
MORADA____________________________________________________________________ 
E-MAIL_______________________________________________________________________ 
TELEFONE__________________________ 
FOTOGRAFIAS ENTREGUES: 
1 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
2 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
3 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
4 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
5 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
 
Data de entrega ___/_____/___ 
Assinatura ___________________________________________ 

 

 
 
E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 

Serpa, 21 de março de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 
 

TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

