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EDITAL N.º 62/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 13 
de novembro 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 
de Brinches 

17039 
2019.10.28 

Baile 
2019.10.31 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Comissão de Festas 
de Brinches 

17040 
2019.10.28 

Baile 
2019.11.02 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Serpa 

17192 
2019.10.30 

Espetáculo no Salão Polivalente 
de Pias (angariação e fundos 
para a festa de finalista do 9.º 

ano da EBI de Pias) 
2019.11.09 

 
 

Ruido 

 
 

20,00€ 

Comissão de Festas 
de Serpa 

17063 
2019.10.28 

Festa Halloween no espaço 
Wasabi 

2019.10.31 

Ruido 20,00€ 

 
 
Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.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 Pias 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material 
escolar 

João Manano Figueira 14-10-2019 E/16244/19 1,68€ 16,00€ 

José António Manano Figueira 14-10-2019 E/16249/19 1,68€ 16,00€ 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Naida Manano Figueira 14-10-2019 E/16240/19 1,68€ 16,00€ 

Silvéria Encarnação Andrade Dimas 14-10-2019 E/16249/19 1,68€ 16,00€ 

EB1 Brinches 

Narciso Ramos Fernandes 03-10-2019 E/15497/19 -(1) 16,00€ 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

EB Vila Nova S. Bento 

Escalão A 

Madalena isabel Oliveira Sarmento 16-10-2019 E/16460/19 1,68€ 16,00€ 

1 – Por inexistência de refeitório escolar 

 
Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que beneficiam, conforme estipulado 
no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 
 
Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos com os nºs 
sequenciais: 

Refeições: 20289; 
Material escolar: 20290. 
 

 
Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de alteração das regras de funcionamento  

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 7 do corrente mês de novembro, 
refere que, desde a reabertura ao público do Parque de Campismo e Autocaravanismo de Serpa que estão a ser 
aplicadas as regras de funcionamento aprovadas em reunião de Câmara de 29 de maio passado, consubstanciadas 
num conjunto de indicações específicas a utilizar até que seja possível concluir o Regulamento Interno do Parque de 
Campismo, num processo a decorrer mas condicionado ainda à configuração final da futura Área de Serviço de 
Autocaravanismo.  
No decurso deste período de funcionamento do Parque, decorrente sobretudo da nova organização do espaço e de 
ainda não existir uma maior capacidade de resposta para a grande procura por parte de caravanistas e auto 
caravanistas, foi detetada uma situação não prevista nas regras aprovadas e que se considera importante dar 
resposta, aproveitando-se também a oportunidade para introduzir correções de texto em duas outras alíneas.  
 
Assim, propomos o seguinte;  
- Incluir no ponto 6. (lotação), uma nova alínea (alínea d)  com a seguinte redação:  
d) Entre os meses de outubro e março, se a taxa de ocupação das tendas for baixa e, excecionalmente,até à 
conclusão da Área de Serviço de Autocaravanismo, poderá haver lugar à utilização por caravanas e autocaravanas de 
alvéolos destinados a tendas, até ao limite máximo de 20 e tendo em conta a disponibilidade existente. 
 
- No ponto nº 7, (Inscrição, admissão e estadia no Parque)  corrigir o texto da alínea c) , apenas com a atualização 
dos documentos oficiais  e  alinea d) , para reforçar a necessidade de apresentação da  identificação de todos os 
campistas:   

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de documento de identificação pessoal válido (Bilhete de 
Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Licença Desportiva emitida pela Federação de Campismo e 
Caravanismo de Portugal 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, com a apresentação de documento de 
identificação válido;  
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração proposta às regras de 
funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa, cujo teor passa a ser o seguinte:  

mailto:geral@cm-serpa.pt
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 

(novembro 2019) 
 

 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. 
 
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: 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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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. 
c) Entre os meses de outubro e março, se a taxa de ocupação das tendas for baixa e, excecionalmente, 

até à conclusão da Área de Serviço de Autocaravanismo, poderá haver lugar à utilização por caravanas 
e autocaravanas de alvéolos destinados a tendas, até número máximo de 20 e tendo em conta a 
disponibilidade 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, Licença Desportiva emitida pela 
Federação de Campismo e Caravanismo de Portugal 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, com a apresentação de 
documento de identificação válido;  

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; 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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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. 
 
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. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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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. 

 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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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; 
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.  
 
 
 
 
 
 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de apoio a associações e entidades sem 

fins lucrativos 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 7 do corrente mês de novembro, 

refere que, são muitos e recorrentes os pedidos de apoio por parte de associações, IPSS e outras entidades sem fins 

lucrativos para estadia no Parque de Campismo de Serpa, sobretudo relacionadas com a prática de atividades de 

ocupação de tempos livres, juventude, de turismo de natureza, cultura e património ou prática desportiva associada 

também à utilização das piscina municipais e outros equipamentos desportivos e em muitos casos promovendo e 

incrementando atividades na comunidade e estimulando o comércio local.  

Considerando que os pedidos que nos têm sido feitos se enquadram nas modalidades de apoio passiveis de serem 

concedidas no que respeita às atribuições e competências da Câmara Municipal, nomeadamente a lei 75/2013 de 12 

de setembro, no nº 2 do artigo 23, conjugado com o artigo 33º, alíneas o) e u) e ff) , apresenta a seguinte proposta, a 

aplicar no Parque de Campismo de Serpa, tendo em conta quer a natureza da entidade (que deve estar formalmente 

constituída e não ter fins lucrativos), quer a atividade a desenvolver, quer igualmente para promover o aumento o 

numero de visitantes  e o tempo de permanência através de disponibilização de condições mais vantajosas: 

- IPSS e instituições de cariz social – apoio traduzido no pagamento de 25% dos preços em vigor 

- Clubes e associações de âmbito desportivo – apoio traduzido no pagamento de 50% dos preços em vigor 

- Outras associações sem fins lucrativos – apoio traduzido no pagamento de 75 % dos preços em vigor; 

- No caso de a estadia decorrer no âmbito de necessidades logísticas em atividades apoiadas ou promovidas 

por iniciativa do município (ex. Feira Histórica) – isenção total de pagamento.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para apoio às 

associações e entidades sem fins lucrativos, na utilização do parque de campismo e caravanismo de Serpa.  

 

 

Piense Sporting Clube – Proposta de apoio para aquisição de viatura 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Piense Sporting Clube solicita apoio para 

aquisição de uma carrinha usada no valor de 9 980,00€. 

De acordo com o Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, capitulo I – Âmbito e Objeto e capitulo VI – 

Apoios à aquisição de equipamentos ou material de transporte e pelo crescendo número de equipas e atletas nos 

últimos anos, propõem a atribuição de um subsídio, no valor de 5 988,00€ (60% do orçamento apresentado). ------------ 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 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 Piense Sporting Clube, um subsídio no valor de 5.988,00€ (cinco mil, 
novecentos e oitenta e oito euros), para apoio na aquisição de uma carrinha usada.  
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 
impedido, nos termos da lei.  
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Piense Sporting Clube – Proposta de apoio para aquisição de viatura 
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Piense Sporting Clube solicita apoio para 
aquisição de uma carrinha usada no valor de 9 980,00€. 
De acordo com o Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, capitulo I – Âmbito e Objeto e capitulo VI – 
Apoios à aquisição de equipamentos ou material de transporte e pelo crescendo número de equipas e atletas nos 
últimos anos, propõem a atribuição de um subsídio, no valor de 5 988,00€ (60% do orçamento apresentado). ------------ 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 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 Piense Sporting Clube, um subsídio no valor de 5.988,00€ (cinco mil, 

novecentos e oitenta e oito euros), para apoio na aquisição de uma carrinha usada.  

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 

impedido, nos termos da lei. 

 

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

 
Serpa, 18 de novembro de 2019 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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