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EDITAL N.º 34/GAEOM/2020 
 
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 14 
de outubro de 2020:  
 
 

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 
Federação do Baixo 
Alentejo do Partido 
Socialista 

11509 
2020.09.25 

Utilização do Cine 
Teatro de Serpa, no 

dia 3 de outubro, 
para iniciativa 

partidária 

 
----- 

 
245,00€ 

 
Requerente: Alegria Activity S.L. 
A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, «pelo 
documento E.10967/2020, de 15/09, vem a requerente “Alegria Activity S.L.” apresentar o pedido de isenção 
de taxas, alegando para o efeito que: 

“A Fundação “La Caixa” é uma organização sem fins lucrativos, que desde o inicio do século XX 
trabalha dia a dia para conseguir uma sociedade mais igualitária para todos os tipos de 
comunidades. Uma organização que desde o inicio gere projetos que se ocupam de diferentes 
âmbitos, tão importantes para o desenvolvimento de uma sociedade como a ciência, a cultura, a 
educação e a investigação. 
Em 2018, a Fundação “la Caixa” chega a Portugal para implementar a ação social em vários 
projetos destinados a ajudar as pessoas que mais precisam, também a primeira fundação em 
Espanha e uma das mais relevantes a nível internacional e iniciou a sua implantação em Portugal, 
fruto da entrada do BPI no Grupo CaixaBank.” 
 

Conforme resulta da documentação apresentada a requerente “Alegria Activity S.L.” é a responsável pela 
execução do projeto itinerante chamado “Creactivity”, em representação da Fundação “La Caixa”, 
competindo-lhe a execução tanto ao nível da sua produção como da sua gestão integral. 
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Do requerimento apresentado verifica-se que o “Creactivity oferece um contexto inovador de aprendizagem 
que consiste em desenhar e desenvolver soluções originais para problemas simples, utilizando diversos 
recursos, materiais comuns, ferramentas de baixa e alta tecnologia, etc.” 
Verifica-se ainda que o “Creactivity apresenta-se dentro de um autocarro que se converte numa unidade 
móvel totalmente adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, facultando tanto o seu acesso como a 
sua participação durante a atividade.” 
É pretendido incluir o Município de Serpa no itinerário do Creactivity, nos próximos dias 16 e 17 de 
novembro. 
Isto posto: 
- De acordo com o disposto no artigo 8º, n.º 2, alínea b), do Regulamento de taxas e outras receitas 
municipais, podem ser concedidas isenções e, reduções, totais ou parciais “Às Associações humanitárias, 
desportivas, culturais, recreativas, e religiosas, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, quando o 
pagamento de taxas seja devido pelos licenciamentos e autorizações exigíveis para a realização de 
iniciativas e eventos integrados, no âmbito das suas finalidades estatutárias”. 
De quanto antecede e considerando a fundamentação apresentada, considero reunidos os requisitos para 
deferimento do pedido de isenção de taxas devidas, decorrentes da ocupação de espaço terrestre na via 
publica, pelo que se propõe para apreciação na próxima reunião do Órgão Executivo.» 
 

 Deliberação  
De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 8º, n.º 2, 
alínea b) do regulamento de taxas e outras receitas municipais, isentar a requerente “Alegria Activity S.L.” 
do pagamento das taxas de ocupação de espaço terrestre na via pública, para evento a realizar em Serpa, 
nos dias 16 e 17 de novembro de 2020.  
 
 
Requerente: Centro Social e Paroquial de Brinches 
O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 9 do corrente mês de outubro, refere que 
o Centro Social e Paroquial de Brinches, com sede na freguesia de Brinches, é entidade parceria da Rede 
Social. 
A população-alvo do Centro Social e Paroquial de Brinches são, primordialmente, os idosos. No entanto, 
presta apoio, também, a pessoas portadoras de deficiência física e mental, bem como à comunidade em 
geral, tendo como valências Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Apoio Domiciliário e Centro de Dia.  
Dada a crescente procura do serviço Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, encontra-se esta entidade 
a ampliar o edifício existente, permitindo a criação de mais 5 vagas, neste serviço prestado, solicitando a 
isenção do pagamento das taxas associadas ao segundo ramal de saneamento deste edificado. 
 
Assim, ao abrigo dos apoios prestados por este município às IPSS´s do concelho, propõe-se a isenção do 
pagamento do referido ramal que (de acordo com a Tabela de Preços do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Serpa, publicado no Diário da República nº 111/2010, de 9 de junho e para 2º 
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ramal de ligação à rede de distribuição de saneamento) ascende aos 259,64 € (a acrescer o IVA à taxa legal 
em vigor).  

 Deliberação  
De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar o Centro Social e Paroquial de Brinches, do pagamento da 
taxa, respeitante ao segundo ramal de ligação à rede de distribuição de saneamento.  
 
 
Proposta de apoios à atividade regular – Época desportiva 2020/2021 
De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo II – Apoios à 
Atividade Regular, Artigo 9º - Prazos de Candidatura, ponto 1 – As candidaturas aos apoios financeiros 
destinados à execução do plano de atividades anual e/ou por época desportiva deverão ser apresentadas 
nos seguintes prazos: 

“(…)De 1 a 31 de agosto para as associações cuja atividade que se regem por época desportiva.” 
Assim, de acordo com o Artigo 11º do presente Regulamento – Análise das Candidaturas, ponto 1, informa 
o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, que as candidaturas foram apresentadas no 
prazo estipulado e de acordo com o Artigo 14º- Pagamento das Comparticipações Financeiras, ponto 2, a 1ª 
prestação – outubro, 25% correspondente ao valor da época anterior, deverá ser atribuído às seguintes 
entidades: 

ENTIDADE 
 

Total 2019/2020 25% - 1ª prestação  
Outubro/2020 

Futebol Clube de Serpa 
 

23 975,00 € 5 993.75€ 

Sociedade Luso União Serpense 
 

10 900,00 € 2 725€ 

Caso do Povo de Serpa 
 

7 250,00 € 1 812.50€ 

Clube Futebol União Serpense 
 

8 000,00 € 2 000€ 

Clube Atlético Aldenovense 
 

19 625,00 € 4 906.25€ 

Piense Sporting Clube 
 

18 000,00 € 4 500€ 

Centro Cultura Popular de Serpa 
 

19 400,00 € 4 850€ 

Associação de Jovens de Brinches 
 

2 200,00 € 550€ 

Escola de Karaté de Vila Nova – Instituto 
Shotokan 
 

1 675,00 € 418.75€ 

AKASER – Academia de Karaté de 
Serpa 
 

3 725,00 € 
 

931.25€ 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete do Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude, acima transcrita.  
 

 
Proposta de apoio  - “Os Vocalistas” 

Na sequência do pedido de apoio, através de email datado de 8 de setembro, o Serviço de Informação, 
Comunicação e Imagem informa que o Grupo “Os Vocalistas”, fundado em 2015, são um trio de cantadores 
que interpretam modas do cancioneiro tradicional do Baixo Alentejo.  
Segundo informação prestada pelo grupo, contam mais de uma centena de atuações em Portugal, contam 
também com deslocações a Macau, Canadá, Suíça e França. Em 2017, o grupo participou no programa A 
Capella, tendo ficado em 2.º lugar a nível nacional e em 2019 participou no evento Globos de Ouro, da SIC. 
No ano de 2017 lançou nas redes sociais uma série de 40 vídeos, que intitulou de “Quarentena de Modas”, 
que conta atualmente com mais de um milhão de visualizações.  
 
O grupo está presentemente a desenvolver um projeto multimédia, nas plataformas YouTube, Instagram e 
Facebook, que consiste na publicação diária de um vídeo com um tema do Cancioneiro Tradicional 
Alentejano. Para além da divulgação do património musical, pretende dar a conhecer a paisagem, 
arquitetura e etnografia da região. Solicitam para o efeito de um apoio financeiro no valor de 500 euros.  
Visto tratar-se de um evento público, que será divulgado nas redes sociais, consideram que poderá ser 
relevante para a promoção do Cante e ir de encontro aos objetivos do Município de Serpa, de divulgação e 
salvaguarda deste património.   
 
Os vocalistas encontram-se online, nos seguintes endereços:  
Instagram: osvocalistasoficial 
Facebook: https://www.facebook.com/osvocalistas 
 

 Deliberação 
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo “Os 
Vocalistas”, um subsidio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para apoio ao evento “Bissexto de 
Modas”.  
 
 

Proposta de apoio financeiro – Associação de Solidariedade Social Flor do Enxoé 
Através de informação datada de 9 do corrente mês de outubro, o Gabinete de Ação Social e Educação, 
refere que a Associação de Solidariedade Social Flôr do Enxoé, sedeada na localidade de Vale de Vargo, 
conta com a valência de Serviço de Apoio Domiciliário, assumindo-se como promotora de apoio social de 
relevo à comunidade. Esta entidade é parceira da Rede Social e solicita ao município, para fazer face às 
despesas associadas ao transporte de mobiliário de escritório doado por uma empresa sedeada em Lisboa, 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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um apoio financeiro, sob a forma de subsídio, no valor de 369€ (iva incluído), de acordo com a despesa 
efetuada. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Solidariedade Social Flor do 
Enxoé, um subsidio no valor de 369,00 € (trezentos e sessenta e nove euros), para apoio no transporte do 
mobiliário de escritório, cedido por uma empresa, sedeada em Lisboa.  
 
 

Proposta de apoio – Centro Social S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes 
Através de informação datada de 9 do corrente mês de outubro, o Gabinete de Ação Social e Educação, 
refere que o Centro Social de São Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes, com sede na freguesia de Vila Verde de 
Ficalho, é parceiro da Rede Social. 
Este centro conta com as seguintes valências: Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos), Centro de Convívio, 
Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar de Idosos e Residência). 
A entidade solicita ao município de Serpa apoio para a conclusão dos arranjos exteriores do edificado. Face 
à atual situação pandémica, considera-se por pertinente o apoio a esta entidade, dado o isolamento desta 
população, para que os seus utentes possam usufruir do espaço exterior para promoção da sua saúde física 
e emocional. 
Ao abrigo dos apoios às IPSS´s propõe-se o apoio mediante cedência de materiais, com o custo estimado 
de 13837,50 (iva incluído).  
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Social de 
S.Jorge e N.ª Sr.ª das Pazes, um apoio para conclusão nos arranjos exteriores, mediante cedência de 
materiais, com um custo estimado de 13.837,50 € (treze mil, oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), com IVA incluído.  
 
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 outubro de 2020 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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