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EDITAL N.º 20/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 22 
de junho de 2020:  
 

Casa do Cante – Proposta de venda da medalha “World Heritage” e do CD/livro “Alentejo 

Ensemble” 

De acordo com a proposta da Casa do Cante, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colocar à 

venda naquele espaço, a 2.ª série da medalha “World Heritage”, da autoria do escultor José Teixeira, pelo 

valor unitário de 20,00€ (vinte euros) e o CD/livro “Alentejo Ensemble”, da autoria do Grupo de Cantadores 

de Paris, pelo valor unitário de 15,00€ (quinze euros). --------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia 

Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, para funcionamento 

das Oficinas de Verão 2020 

De acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com o teor do protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Aldeia Nova, 
para funcionamento das oficinas de Verão:  
 
«Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, 
em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da 
deliberação da Câmara de ___ de junho, doravante designado Primeiro Outorgante; 
E, 
Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede na 
Avenida da Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, 
doravante designada por Segunda Outorgante; 
 
Considerando que o Município de Serpa assume: 
- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 
- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias, com 
enfoque no período de férias escolares; 
- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do 
programa Oficinas de Verão, resposta de carácter sazonal; 
- O acesso a estes serviços de forma gratuita, face ao atual estado de contingência, decorrente da Covid 19, 
com implicações na quebra dos rendimentos familiares; 
- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 
qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 
- O Protocolo já estabelecido com a Associação no âmbito da resposta ao nível do pré-escolar, 
nomeadamente atividades de animação e de apoio à família 
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Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação, ensino, e tempos 
livres, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva ou outra de interesse 
para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33º, 
nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas de 
Verão a decorrer em Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde 
de Ficalho e A-do-Pinto; 

 
Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 
Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 
- Recrutamento de 12 Monitores/as no mês de Julho e 15 no mês de Agosto (de acordo com o levantamento 
de necessidades de recursos humanos a alocar efetuado); 
- Aquisição de material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 
- Aquisição de produtos e materiais de limpeza e de desinfeção; 
- Aquisição de serviços externos para atividades recreativas e lúdico pedagógicas 

 
Cláusula 3ª 

Especificações 
1 – As Oficinas de Verão funcionarão nos seguintes termos e condições: 

a) Decorrerão de 1 de Julho a 31 de Agosto. 
b) São direcionadas a crianças dos 3 aos 10 anos de idade cujos pais/encarregados de educação se 

encontrem, ambos, a exercer atividade profissional sem possibilidade de acompanhamento do/a 
seu/sua educando/a 

c) Funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30, nas localidades de Serpa, Vales Mortos, 
Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, com o 
mínimo de 5 inscrições por localidade. 

d) Funcionarão nos termos elencados em sede de plano de contingência, nomeadamente ao nível da 
formação do pessoal afeto e medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid 19 
 

 
Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante  
1 – O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 24 146,89 € (vinte e quatro mil, cento e quarenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), com vencimento na data de celebração do protocolo; 

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente na 
cedência de equipamentos, instalações municipais, transportes e plano de contingência 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial 21853. 
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Cláusula 5ª 
Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 1 de julho a 31 de agosto de 2020. 
2 – Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 
denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês relativamente à 
data proposta para o seu termo. 
3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 
alterações ao presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 
Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por 
um elemento de cada Outorgante, á qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas e 
propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 
2 – Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes. 
 
O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
 
Serpa, 29 de junho de 2020 
 
Pela Câmara Municipal de Serpa                                        Pela Associação de Desenvolvimento Social de 
         V.N.S.Bento                   
_________________________________                          ________________________________ 
 
     (Tomé Alexandre Martins Pires)                                            (Sónia Maria Coelho Neto) 
 
 

 

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

Serpa, 24 de junho de 2020 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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