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EDITAL N.º 68/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 11 
de dezembro 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 

18563 
2019.11.22 

Noite de fados 
2019.12.07 

Ruido  20,00€ 

União de Freguesias 
de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de 
Vargo 

 
18444 

2019.11.20 

VIII Mostra de Doçaria de A-
do-Pinto 

7 e 8 de dezembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

 
77,50€ 

 
10.1 Futebol Clube de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Futebol Clube de Serpa 
disputou no passado dia 2 de junho, a final da Taça do Distrito de Beja em futebol, no escalão de Seniores. 
Atendendo a que esta competição demostrou grande mobilização de sócios e simpatizantes do clube, como 
fez transportar grande parte dos atletas dos escalões de formação, e de acordo com solicitação de isenção 
de transportes no documento E/13293, propõem a isenção do pagamento da taxa relativa à deslocação, no 
valor de 37,26 €, com base no Regulamento Municipal do Movimento Associativo, Capitulo I, Artigo 2º - 
ponto 1, e Artigo 3º alínea b).  

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Futebol Clube de Serpa do pagamento das 
despesas de transporte, relativas à deslocação a Beja, no dia 2 de junho do corrente ano, para participação 
no final da Taça do Distrito de Beja. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Os Filhos de Lumière – Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsídio 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que a Associação Cultural “Os Filhos de Lumiére” solicita 
atribuição de subsídio no valor de 4.500€ para dar continuidade aos projetos de educação cinematográfica 
junto da comunidade escolar no ano letivo 2019/2020. 
 
Os projetos a desenvolver são: 

➢ Continuação da Oficina “O Mundo à Nossa Volta – Cinema, Cem Anos de Juventude”. 
Estas oficinas destinam-se aos estudantes dos vários níveis de ensino e decorrem ao longo de todo 
o ano letivo, e pretende dar a conhecer o cinema como expressão artística, desenvolver uma 
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aprendizagem do olhar e da escuta, mostrar diversas formas de ver e de fazer de forma a estimular 
a capacidade de reflexão e de imaginação enriquecendo o conhecimento do mundo, dos outros e de 
cada um. 
Os jovens terão a oportunidade de experimentar ferramentas para uso criativo dos meios de 
filmagem. Vão ver excertos selecionados de filmes chave da história do cinema e vão filmar 
exercícios práticos. 
No terceiro período, cada oficina vai produzir um filme ensaio com cerca de 10 minutos, escrito, 
representado, filmado, gravado e montado pelos próprios alunos, acompanhados pelos seus 
professores, por um realizador e por técnicos de cinema (de imagem, som e montagem). 
 
Esta Oficinas também têm uma ação de formação que se destina a professores, com 50 horas, em 
processo de acreditação pelo centro de Formação Calvet de Magalhães, com periodicidade 
semanal (sessão de 2 horas) e contará com a presença quinzenal de um cineasta formador. 
 
Manifestou interesse na participação nesta iniciativa a Escola Secundária de Serpa, com os alunos 
do Clube de Cinema, à semelhança dos anos anteriores. 
 

➢ Workshop “O Cinema por Dentro” 
Ação a decorrer em sala de cinema aberto a todos os professores, mediadores culturais e demais 
interessados, com a duração de 3 horas e com o objetivo de efetuar uma sensibilização básica para 
s questões da educação cinematográfica e apresentação de ferramentas pedagógicas disponíveis. 
 
 

➢ Ação de Formação CinEd Crescer Com o Cinema 
Esta ação tem como destinatários professores (já se encontra acreditada pelo Centro de Formação 
de Associação de Escolas das Margens do Guadiana), Bibliotecários, mediadores culturais e outros 
interessados. Tem uma duração de 40 horas e decorrerá ao longo de cerca de dois meses e meio, 
em 7 sessões. 
A formação está assente na transmissão de uma metodologia participativa e inovadora através do 
contacto com a linguagem e a matéria do cie-ma, com a seleção de filmes disponíveis na plataforma 
CinEd e da experimentação prática dos múltiplos recursos pedagógicos trabalhados em cooperação 
com parceiros europeus. 
 

➢ Ação de Formação “O Primeiro Olhar” 
A mesma destina-se a um grupo de alunos, mas realizado fora do contexto escolar, propondo a 
realização em parceria com o Museu Arqueológico de Serpa, da qual resultará um filme feito pelos 
alunos. 
 

➢ Apresentação de duas projeções de filmes da coleção CinEd 
Propõem estas apresentações no âmbito da programação da Autarquia de cinema ao ar livre, no 
Verão de 2020. 

 
➢ Deslocações a Lisboa à Cinemateca Portuguesa e Cinemateca Júnior 

Deslocação dos alunos e professores envolvidos nos projetos para apresentação dos trabalhos 
realizados ao longo do ano letivo. 
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A Associação informa que todos estes projetos são também apoiados por outras instituições como o ICA – 
Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Fundação Calouste Gulbernkian. 
Considerando a atividade desenvolvida nos anos anteriores junto da comunidade escolar, nomeadamente 
com os Clubes de Cinema, contribuindo para a promoção da literacia cinematográfica junto dos mais novos 
e fortalecendo as relações interpessoais e sociais entre os grupos de jovens, julga-se que deve ser dado 
continuidade à atribuição do apoio financeiro solicitado para que a Associação Filhos de Lumiére possa 
operacionalizar as atividades propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
(…) 
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta e 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 maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido 
Socialista, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumiére”, um subsídio no valor de 4.500,00 € (quatro mil e 
quinhentos euros), para apoio aos projetos de educação cinematográfica junto da comunidade escolar no 
ano letivo 2019/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Sociedade Filarmónica de Serpa – Pedido de apoio financeiro 
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Filarmónica de 
Serpa solicita apoio financeiro para comemorações do 46º aniversário da Sociedade e para atividades no 
concelho (arruadas e concertos). 
 Assim, e estando a entidade registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo e conforme o seu 
Regulamento, propõem com base nos Capítulos I e IV, a atribuição de um apoio pontual financeiro no valor 
de 4 920,00 € (quatro mil novecentos e vinte euros) para apoio às atividades a desenvolver. 
 

 Deliberação  
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.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica de Serpa, um apoio financeiro 
pontual, no valor de 4.920,00€ (quatro mil novecentos e vinte euros), para apoio às atividades a 
desenvolver.  
 

 
Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 
apoio financeiro  

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.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao 
Movimento Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para apoio na 
realização do almoço anual. 
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Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio 
financeiro 

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.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de 
Ficalho, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para apoio nas comemorações do 1.º de 
Dezembro.  
 
 

Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Proposta de apoio financeiro  
O Sport Clube de Serpa, através de carta datada de 14 de novembro, informa que organiza no dia 7 de 
dezembro, o Torneio Sul Open em Patinagem Artística. Esta prova serve também para formar os juízes de 
patinagem relativamente às novas regras (rollart) a implementar a partir de janeiro de 2020 e segundo 
informação da Federação, participam no Torneio cerca de 100 atletas, 15 juízes e dirigentes da Federação e 
da Associação. 
Contudo, a prova só foi colocada no calendário nacional, após a aprovação das novas regras de patinagem 
para 2020, já com a época a decorrer e por isso não foi contemplada no plano de atividades do Sport Clube 
de Serpa, pelo que, solicitam à Câmara Municipal um apoio pontual de 1.000 euros, dado que têm que 
suportar a aquisição dos prémios (350,00€), fornecimento de refeições aos juízes e dirigentes (cerca de 
300,00€), alojamento dos elementos da FPP (cerca de 250,00€).  
 

 Deliberação  
Face ao exposto e de acordo com informação dos respetivos serviços, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea 
u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, 
por unanimidade, atribuir ao Sport Clube de Serpa Patinagem Artística, um subsidio no valor de 1.000€ (mil 
euros), para  o Torneio Open Sul de Patinagem Artística, que se realizou no dia 7 do corrente mês de 
dezembro.  
 

Estágio Internacional Mozart Campus – Proposta de apoio  
A Divisão de Cultura e Património informa que, a iniciativa “International Mozart Campus”, decorre em Serpa 
de 26 a 29 de dezembro, com estágio de 55 músicos, com idades compreendidas entre os 13 e os 33 anos 
de idade, maioritariamente nacionais.  
O estágio “International Mozart Campus” é organizado pela Orquestra Clássica Lusitanus e terá um 
concerto final no cineteatro municipal no dia 29, pelas 21h30, com entrada livre. 
 
A câmara municipal associa-se à organização do evento, concretizado no pagamento de alojamento e 
refeições a 40 inscritos externos e a alimentação aos músicos locais – sendo que o alojamento e a 
alimentação dos músicos externos remanescentes (12 até à data) é da responsabilidade da organização. A 
organização ofereceu a isenção do valor da inscrição no estágio aos músicos do concelho de Serpa. 
 
Destes 55 músicos, três são do concelho de Serpa, embora ainda se aguarde a confirmação pelo maestro 
Carlos Amarelinho, da Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa, da possível inscrição de mais 2 músicos. 
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Os 52 músicos externos ficarão alojados na Residência de Estudantes da Escola Profissional de 
Desenvolvimento de Serpa e as refeições serão fornecidas pela Associação de Trabalhadores da CMS, no 
refeitório. 
 
Além da disponibilização do cineteatro municipal e do apoio logístico e técnico, a autarquia também 
providenciará o transporte de autocarro (ida e volta) nos dias 26 e 29 de dezembro entre a Residência de 
Estudantes e o cineteatro para efeitos de ensaios. 
 
A Sociedade Filarmónica de Serpa também se prestou a apoiar este estágio com a cedência das estantes 
para os músicos e 2 tímpanos. 
 
Propõem o apoio de 4480 € para esta iniciativa: 
 
- Alojamento a faturar à EPDRS 
10€/pessoa x 4 dias (26/12 a 29/12) = 40€ 
40€ x 40 inscritos apoiados = 1600€ 
 
- Refeições a faturar à ACTCMS 
16€/pessoa (pequeno-almoço, almoço e jantar) x 4 dias = 64€ 
64€ x 45* inscritos apoiados = 2880€ 
 
*Consideram-se aqui 5 músicos do concelho 

 
TOTAL - 4480€ 
 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20807/2019.  
 

 Deliberação  
Em conformidade com o artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a realização em Serpa, do estágio Internacional Mozart 
Campus, organizado pela Orquestra Clássica Lusitanus, com o valor de 4.480€ (quatro mil, quatrocentos e 
oitenta euros), para pagamento de refeições e alojamento dos participantes, nos termos acima propostos.  
 
 

Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.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:  
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Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica de Vales Mortos 

Escalão B 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material escolar 

Duarte Filipe Ruas Brigadeiro 13-11-2019 E/18071/19 0,95€ 8,00€  
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica de Pias 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material escolar 

Margarida Matos Bancaleiro 04-12-2019 E/19255/19 1,68€ 16,00€ 

 
O aluno está posicionado de acordo com o escalão do abono de família de que beneficia, conforme 
estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação. 
Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos com os 
nºs sequenciais: 

Refeições: 20289; 
Material escolar: 20290. 

 
 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização, relativa às reuniões da Câmara 
Municipal para 2020:  
 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 
Mês jan. fev. março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 8 a) 5a) 4a) 1 (a) 13 12 8 5 2 14(a) 11 (a) 9(a) 

Dia 22  19  18 15 27(a) 24a) 22(a) 19 (a) 16 (a) 28 25 23 

Dia    29(a)      30 
 

  
Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

 
 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 8 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 5 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 4 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 1 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 29 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

maio 27 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 24 Santa Iria 17H30 Centro Cultural de Santa Iria 

julho 22 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 
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agosto 19 Vale do Poço 17H30 Local a designar oportunamente 

setembro 16 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

outubro 14 Vila Nova de 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento  

novembro 11 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 9 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

 
 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Adenda ao protocolo 
O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o protocolo estabelecido com a Associação Aldeia 
Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para colocação de assistentes operacionais no apoio ao 
pré-escolar (Atividades de Animação e Apoio à Família e Apoio em Sala de Aula), aprovado em reunião de 
câmara de 18 de Setembro de 2019, prevê, na sua cláusula 4ª “o nº de salas a abranger e auxiliares 
assistentes operacionais a colocar são as constantes do anexo 1, passível de reavaliação mediante outras 
situações de caráter extraordinário que possam ocorrer ao longo do ano letivo, e que fica a fazer parte 
integrante do presente protocolo”. Prevê também, na sua cláusula 5ª “o presente protocolo é válido de 
setembro a 30 de junho de 2020”. 
 
Face ao exposto, e considerando a necessidade de reforço de pessoal no apoio ao pré-escolar em Pias e 
em Serpa, na componente de Animação e de Apoio à Família (apoio ao fornecimento de refeições e 
prolongamento de horário), decorrente: 
- da existência de crianças em lista de espera, fruto de pedidos recentes, em Serpa; 
- da avaliação das especificidades das crianças inscritas que, de tenra idade, têm demonstrado a exigência 
de maior apoio, com especial enfoque no período de almoço; 
- das sucessivas situações de doença, de caráter imprevisível e excecional, dalgumas das auxiliares 
colocadas; 
- da necessidade de manutenção do rigor e da qualidade no exercício de funções e na prestação do serviço; 
 
propõem o reforço financeiro de 8175,25 euros (previsão de 1122,48 euros em 2019 e de 7052,77 euros em 
2020) para afetação de 2 recursos humanos a meio tempo, de dezembro de 2019 a junho de 2020, um em 
Pias e um em Serpa.  
 

 Deliberação  
De acordo com o previsto na clausula 4.ª do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova – 
Associação de Desenvolvimento Social, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 18 de setembro de 
2019, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o reforço financeiro de 8175,25€ (oito 
mil, cento e setenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), para afetação de dois recursos humanos a meio 
tempo, de dezembro de 2019 a junho de 2020, um em Pias e um em Serpa.  
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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, 19 de dezembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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