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EDITAL N.º 20/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 17 de abril de 2019:  
 
 

1. 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 
de Vales Mortos 

4480 
2019.03.25 

Baile para angariação de 
fundos 

Dia 2 de abril  

 
Ruido  

 
20,00 € 

Comissão de Festas 
de Santa iria 

4793 
2019.04.01 

Baile  
Dia 6 de abril 

Ruido 20,00 € 

Comissão de Festas 
da Mina da Orada 

5104 
2019.04.04 

Festas anuais  Ruido e 
recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

Clube Atlético 
Aldenovense 

5318 
2019.04.08 

Brincadeira com vacas 
Dia 5 de maio 

Recinto 
improvisado 

15,15€ 

Comissão de Festas 
de A-do-Pinto 

5625 
2019.04.10 

 
Festas anuais  

Ruido, recinto 
improvisado e 

ocupação 
espaço  na via 

pública 

 
55,30€ 

 
2. Proposta de apoio a marchas e mastros populares para o ano de 

2019 
Através de informação datada de 20 de março do corrente ano, o Gabinete do Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude, refere que, anualmente, o Município de Serpa apoia, sob a 
forma de subsídio e apoio logístico, as marchas populares organizadas no Concelho por parte das 
associações e agrupamentos de escolas. 
Paralelamente, apoia a realização de desfile mediante disponibilização de instalações e apoio 
logístico, momento único para gaudio do público, que desta forma assiste ao desfile conjunto das 
marchas organizadas. 
Considerando de utilidade a criação de critérios que sustentem a decisão de atribuição deste 
subsídio, assim como a promoção do desfile de marchas em Serpa, somos a apresentar a 
seguinte proposta: 
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Os critérios apresentados pretendem estabelecer princípios aplicáveis à realização do desfile de 
marchas populares, que terá lugar no mês de junho de 2019, enquadrado nas comemorações 
dos Santos Populares. 
1 – A organização do desfile de marchas populares a realizar em Serpa, em local a designar, é da 
responsabilidade da Associação ou Associações e Escola ou Escolas que se mobilizem para o 
efeito. O município considerará por organizadora (s) a (s) entidade (s) que formalmente 
apresente intenção junto da Câmara Municipal de Serpa e que, paralelamente, constitua marcha 
popular (no caso de várias intenções apresentadas, será priorizada aquela que reúna os pré-
requisitos de organização de marcha e ordem de entrada nos serviços camarários).  
2 - A organização do desfile deverá fazer a apresentação das marchas e referir as entidades 
promotoras, participantes e apoiantes da iniciativa. 
3 – É da exclusiva responsabilidade da organização a obtenção de todas as licenças e encargos 
necessários à realização do desfile. 
4 - Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha 
popular, de 10,00 € por cada marchante, mediante apresentação de relação nominal dos 
participantes e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades do Município), 
nomeadamente divulgação e isenção de taxas (caso solicitadas). 
5 – O pagamento do subsídio atribuído far-se-á após a realização do desfile a realizar em Serpa 
(dia e hora a marcar pela organização), onde é obrigatório a participação de todas as marchas 
apoiadas financeiramente. 
6 – Durante o mês de julho a entidade organizadora deverá enviar para o Município um relatório 
do desfile de marchas, onde conste o nome das marchas populares participantes, número de 
marchantes, receitas, despesas, pontos fracos, pontos fortes, sugestões e outras referências 
tidas por apropriadas. 
7 - Para incentivar os mastros populares, será atribuído um subsídio de 150,00 € (cento e 
cinquenta euros) às Associações/Escolas que promovam esta atividade, com pedido de apoio 
formalizado. 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio a marchas 
e mastros populares, para o corrente ano, nos termos acima indicados.  
 
 
 

3. Proposta de apoio às Associações por ano civil – Ano de 2019 
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta de 
atribuição de subsídios às associações do concelho, que entregaram plano de atividades e que 
funcionam por ano civil:  
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ENTIDADE APOIO 
 CASA DO POVO DE PIAS 
 

Subsidio 750,00€    

 
BAAL 17 

- Subsidio 40 000,00€ 
 - Apoio logístico de acordo com disponibilidade 
do Município. 

ASSOCIAÇÃO de MORADORES 
NETA E PULO DO LOBO 

Subsídio de 500,00€ 

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE 
SERPA 

Subsídio de 19 500,00 € 

SPORT CLUBE SERPA 
PATINAGEM ARTISTICA 

- Subsídio de 13 500,00€ 
- Cedência de instalações desportivas, com 
isenção de pagamento de taxas de utilização 
com valor anual estimado de 7 200 €. 

CLUBE AMADOR DE PESCA 
DESPORTIVA SERPA 

Subsídio 800,00€ (fundamentado pela 
constituição de uma secção de pesca desportiva 
de achigã e organização do coloquio no 
Guadiana em Festa. 

CORPO NACIONAL ESCUTAS 
AG. VILA NOVA S. BENTO 

Subsidio 750,00€ 

BOXERPA - Subsídio de 2 000,00€     
 (fundamentado pela característica do clube 
com atividades de índole social, educativo e 
desportivo). 
 -Subsidio de 150,00 € por deslocação a provas 
nacionais e 50,00€ a provas regionais, conforme 
Regulamento (equiparado a modalidades 
coletivas), em virtude de não haver calendário 
definido. 
Cedência de instalações desportivas, com 
isenção de pagamento de taxas, no valor 
estimado de 14 400€ 

SULCENA -Subsídio de 600,00€ 
-Apoio logístico de acordo com disponibilidade 
do Município.  

TEATRO EXPERIMENTAL DE PIAS Subsídio de 9 000,00€  
(fundamentado pelo aumento e qualidade das 
iniciativas a organizar) 

   
TOTAL 87 400,00€ 
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 Deliberação  
Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para 
atribuição de subsídios às associações com funcionamento por ano civil e que apresentaram 
plano de atividades. 
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 
encontrar impedido, nos termos da Lei.   

 
4. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

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 Feminino “Flores do Chança”, um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil 
euros) para apoio nas atividades a desenvolver no corrente ano.  
 

 
5. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Apoio financeiro para 

Oficinas “Valores Europeus” 
O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que, no dia 16 de fevereiro de 2019 o 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa realizou na Escola Secundária de Serpa, a Oficina de 
Educação para Valores subordinada ao tema “Os Valores Europeus” com a Professora Isabel 
Baltazar, formadora no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 
 
Na referida Oficina foi feita a apresentação do Programa LED on Values que é um programa de 
Literacia Social dirigido à comunidade educativa: alunos, pais e encarregados de educação, 
professores e dirigentes escolares, com os seguintes objetivos: 
 Revalorizar a Escola como espaço de aprendizagem social, inclusivo dos dirigentes, 

professores, auxiliares, alunos, famílias e demais atores da comunidade; 
 Promover uma cultura de carácter, valores e cidadania nos territórios; 
 Treinar, monitorizar e avaliar competências pessoais, sociais e cívicas; 
 Formar educadores com base num referencial de competências da Educação para 

Valores. 
 
O custo associado à referida Oficina foi no valor de 240€, referente aos honorários da formadora, 
pelo que solicita o Agrupamento apoio financeiro do Município para partilha da despesa, 
atendendo ao processo de formação para a comunidade Local e Educativa. 
 Considerando que a adjudicação dos serviços foi efetuada pelo Agrupamento e, face à 
relevância da temática para a comunidade educativa, propõe-se a atribuição de um subsídio no 
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valor de 120€ (correspondente a metade do valor dos honorários da formadora) para apoio à 
referida iniciativa.  
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 19478/2019.  
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um subsídio no valor de 120€ (cento e vinte euros), para 
apoio à oficina sobre "Valores Europeus", realizada no dia 16 de fevereiro último, no âmbito dos 
conteúdos programáticos: cidadania e desenvolvimento.  
 

6. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – XL Encontro Nacional de 
Teatro Escolar  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, 
solicita apoio financeiro para fazer face aos custos de transporte para que o Grupo de Teatro 
(En)Cena, da Escola Secundária de Serpa possa participar no Encontro Nacional de Teatro 
Escolar, que se vai realizar em Alvaiázere (distrito de Leiria) de 24 a 27 de abril de 2019, na 
impossibilidade de cedência de autocarro por parte da Autarquia e da União de Freguesias de 
Serpa, devido à ocupação das viaturas com outras entidades. 
Atendendo a que na composição do referido Grupo de Teatro estão integrados alunos de todas 
as freguesias e que frequentam a Escola Secundária, o Agrupamento propõe que os custos totais 
do transporte sejam divididos entre a Câmara e as Juntas de Freguesias, pelo que o valor 
proposto à Autarquia é de 50%, correspondente a 520,00€. 
O referido grupo de teatro tem participado ao longo de vários anos neste encontro nacional, 
onde obteve resultados excelentes, contribuindo para a divulgação do concelho de Serpa noutras 
regiões. 
É um grupo de teatro bastante dinâmico e participativo nos eventos da Autarquia, sempre que 
solicitado, nomeadamente, nas Jornadas Municipais pela Igualdade, Fórum Jovem, Academia 
Sénior, Cortejo Histórico e Etnográfico de Serpa, Semana da Criança, entre outras. 
Face ao exposto, consideram que deve ser atribuído o apoio solicitado para que o Grupo de 
Teatro (En)Cena possa mais uma vez participar no evento e mostrar o seu empenho e trabalho 
junto dos restantes participantes. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 14496/2019.  
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um subsidio no valor de 520,00€ (quinhentos e vinte 
euros), para apoio na participação do Grupo de Teatro (En)Cena, no Encontro Nacional de Teatro 
Escolar, que se vai realizar em Alvaiázere, de 24 a 27 de abril de 2019.  
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7. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares –DSR Alentejo – 

Movimento anual da rede escolar para 2019/2020 – Educação de 
Infância Itinerante e 1.º ciclo do ensino básico 

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 
unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, relativamente ao 
envio do ofício n.º 2575 de 10 de abril de 2019, para a DGESTE, respeitante ao movimento anual 
da rede escolar para 2019/2020, na sequência do envio dos ofícios n.º 797 e 803 por parte da 
DGESTE: 
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8. Proposta de fixação de preços pela utilização de viaturas de 
transporte de pessoas  

Procedeu-se à análise da seguinte informação emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 
Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 12 do corrente mês de abril: 

«Conforme solicitado procedeu-se à elaboração do projeto de Regulamento de Utilização e 
Cedência de Viaturas do Município de Serpa, cuja apreciação e eventual aprovação, se prevê, 
venha a verificar-se na próxima reunião da Assembleia Municipal de Serpa, do presente mês de 
abril. 
De acordo com o disposto no Capitulo III, artigos 24º a 30º, está prevista a cedência de viaturas 
municipais a entidades legalmente constituídas e priorizadas pela seguinte ordem: 
a) Freguesias; 
b) Estabelecimentos de ensino sedeados no Município, no âmbito de projetos educativos; 
c) Associações desportivas, culturais, sociais e recreativas sedeadas no concelho; 
d) Instituições de Solidariedade Social sedeadas no concelho; 
e) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas no concelho; 
f) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas fora do concelho. 
Os respetivos artigos 29º e 30º, regulam as matérias relacionadas com o pagamento e regime de 
reduções e/ou isenções. Nesta matéria prevê-se a possibilidade da Câmara Municipal, mediante 
deliberação devidamente fundamentada, aprovar um programa de reduções/isenções para o 
período temporal correspondente ao ano civil. 
Neste sentido, foi apresentada uma proposta de isenção/redução do pagamento de utilização e 
cedência de viaturas municipais, pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, que mereceu aprovação, por unanimidade, na reunião da Cântara Municipal de 
Serpa, de 20 de março de 2019. 
Isto posto e de acordo com as orientações superiores, importa rever os preços praticados pelo 
Município de Serpa, em matéria de utilização e cedência de viaturas e constantes do artigo 8º, 
do Capítulo II, da Tabela de Preços anexa ao Regulamento de Taxas e outras receitas Municipais. 
Em conformidade são propostos os seguintes valores, conforme justificação que segue: 
 
Veículos de transporte de pessoal — por km a percorrer: 

- Até 9 lugares 0,36€ 
- Acima de 9 lugares 1,08€ 
Acresce:  
- Quando seja necessário pernoitar, por cada motorista 50,00€ 
 
Justificação: 
O valor proposto para a utilização de viaturas até 9 lugares (0,36€) bem como o valor por noite 
de cada motorista (50,00€), refletem rigorosamente os valores previstos no Decreto-Lei n.º 
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106/98 de 24 de abril, alterado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 ; Lei n.º 66-B/2012, de 31/12; 
Lei n.º 64-B/2011, de 30/12  e pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28/12, que aprovou o Regime 
Jurídico do Abono de Ajudas de Custo e Transporte ao Pessoal da Administração Pública e na 
Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de Dezembro. 
Relativamente ao valor proposto para a utilização de viaturas acima de 9 lugares (1,08€), foi 
obtido pela multiplicação pelo fator 3, do valor proposto para as viaturas ligeiras, de forma a 
refletir (aproximadamente) a diferença apurada em sede de Calculo de Custos (CC-4 Cálculo do 
Custo / Hora de Máquina e Viaturas), conforme se demonstra: 
 
Custo apurado para viaturas ligeiras, até 9 lugares, por hora: 
Carrinha VW Transporter (03-22-GV) 10,06€ 
Carrinha Hyundai (71-47-PL) 16,63€ 
Carrinha VW Transporter (03-23-GV) 10,54€ 
Custo Médio: 12,41€ 

 
Custo apurado para viaturas acima dos 9 lugares, por hora: 
Autocarro Volvo (72-60-OL) 22,59€ 
Autocarro Volvo (27-TM-04) 56,91€ 
Autocarro Volvo (67-71-CP) 26,16€ 
Custo Médio: 35,22€ 

 
Importa ainda esclarecer, em defesa dos valores propostos, que eles se aproximam dos valores 
praticados por empresas do sector privado, conforme proposta apresentada pela empresa 
Rodoviária do Alentejo, no âmbito do procedimento de Consulta Prévia, n.º 64/2018, promovido 
pelo Município de Serpa para a Aquisição de Serviços para a Realização de Visitas de Estudo no 
ano Letivo 2018/2019. 
Em face ao exposto e considerando que, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 
33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, “fixar os 
preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados”, 
propõe-se que a presente seja remetida para apreciação e deliberação na próxima reunião de 
Câmara Municipal de Serpa.» 
 

 Deliberação  
Nos termos da alínea e), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, acima transcrita, de fixação de 
preços pela utilização de viaturas de transporte de pessoas.  
 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1862&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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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, 26 de abril de 2019 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
 

TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

