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EDITAL N.º 21/GAEOM/2020 
 
O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA, CARLOS ALBERTO BULE MARTINS 
ALVES 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 8 
de julho de 2020:  
 
 

Pedido de apoio para CD – Requerente: PLAUSE 

Na sequência do pedido de apoio, através de email datado de 24 de abril, a Divisão de Cultura e Património informa 

que os PLAUSE, são uma banda de rock alternativo instrumental de Vila Nova de São Bento. Este projeto data de 

2015 e alia sonoridades ambientais a uma forte marca visual “para mostrar um Baixo Alentejo diferente”. 

Têm um EP editado em 2018 e estão representados em todos os media digitais: 

Site: http://plausemusic.com/#section0 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-e-BWHFW_JixL2Koo9IjRw/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCmc7RoRD5QjhTrwXrw0yKNw 

Facebook: https://www.facebook.com/plauseofficial/ 

E também nas principais plataformas de streaming online, como Soundcloud, Bandcamp e Spotifiy. 

A sua experiência e consistência nestes anos confere-lhe já um amadurecimento musical notório e pouco usual neste 

tipo de bandas. 

Pretendem financiamento à produção e duplicação de CD, a ser lançado em 2020, cujos trabalhos de gravação 

decorreram na Black Sheep Studios. 

Solicitam apoio para a reprodução de 500 CD, cujo orçamento da MasterCd é de 1,26€/unidade (sem IVA), 

perfazendo o total de apoio solicitado de 630,00€. 

A Sra. Vereadora Odete Borralho propõe como contrapartida a este apoio, a oferta do CD aos cerca de 250 alunos do 

ensino secundário do concelho na reabertura do ano letivo 2020/2021, cuja entrega será articulada com o Gabinete 

de Ação Social e Educação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com a proposta da Divisão de Cultura e Património, 

atribuir um apoio de 630,00€ (seiscentos e trinta euros) à banda PLAUSE, para a produção e reprodução de 500 CD, 

com a contrapartida de disponibilização de exemplares para oferecer aos alunos do Secundário do Concelho de 

Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Rua do Rossio, n.º 2 em Vila 

Verde de Ficalho  

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação o projeto de arquitetura 

relativo aos trabalhos de reabilitação do edifício sito na Rua do Rossio, nº 2, em Vila Verde de Ficalho, cuja 

futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa das Artes”, um espaço que se pretende abrir ao publico na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho.  

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa, afeto na sua totalidade a solo urbano, em 

“Espaços Centrais Residenciais de Nível 2” – zona essa que está subordinada aos índices de ocupação definidos no 

anexo 4 do PDM de Serpa e aos quais a presente proposta dá cumprimento. 
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Os trabalhos têm valor estimado em 133.185,35€, a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.--------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Rua do Rossio, 

n.º 2, em Vila Verde de Ficalho, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa das Artes”, cujos 

trabalhos tem um valor estimado em 133.185,35€ (cento e trinta e três mil e cento e oitenta e cinco euros e trinta e 

cinco cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Avenida da Liberdade, s/n, em 

Vila Nova de S. Bento 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, os projetos relativos aos 

trabalhos de reabilitação do edifício sito na Av. da Liberdade, s/n – confinante com o edifício do Cineteatro Maria 

Lamas, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casão do Cante”, um espaço que se pretende abrir 

ao publico nesta Freguesia. 

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa e o Plano de Urbanização de Vila Nova de S. 

Bento (PU|VNSB), afeto na sua totalidade a solo urbanizado “Espaços Residenciais – Zona Habitacional Consolidada” 

zona essa que está subordinada aos índices de ocupação definidos no anexo I do PU referido e aos quais a presente 

proposta dá cumprimento. 

Os trabalhos têm valor estimado em 116.537,18€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor aplicável de 

6%. 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Av. da Liberdade 

s/n.º, em Vila Nova de S. Bento, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa do Cante”, cujos 

trabalhos tem um valor estimado em 116.537,18€ (cento e dezasseis mil e quinhentos e trinta e sete euros e dezoito 

cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º22 em 

Pias 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação o projeto relativo os 

trabalhos de reabilitação do edifício sito na Rua do Jogo dos Paus, nº 22, em Pias, cuja futura utilização se 

enquadra no âmbito da “Casa da Memória”, um espaço que se pretende abrir ao publico na freguesia de Pias.  

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa e o Plano de Urbanização de Pias, em solo 

Urbanizado, zona consolidada a preservar e em espaços residenciais, zona essa que está subordinada aos índices de 

ocupação definidos no anexo 4 do PDM de Serpa e aos quais a presente proposta dá cumprimento. 

Os trabalhos têm valor estimado em 149.833,52€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor aplicável de 

6%. 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Rua Jogo dos 

Paus, n.º 22, em Pias, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa da Memória”, cujos trabalhos 
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tem um valor estimado em 149.833,52€ (cento e quarenta e nove mil e oitocentos e trinta e três euros e cinquenta e 

dois cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

Proposta de aprovação de projeto do campo de jogos, parque radical, parque calistenia e 

ensombramento do parque infantil, do centro escolar de Serpa 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, o projeto relativo à 

construção de um Campo de Jogos, um Parque Radical, um Parque Calistenia, uma estrutura de ensombramento do 

Parque Infantil e arranjo paisagístico a levar a efeito no recinto do Centro Escolar de Serpa. 

É proposta a construção de um Campo de Jogos que para além das modalidades habituais de futebol e andebol, irá 

contemplar 2 campos de basquete. 

De forma a tirar partido dos campos projetados, propõem-se a construção de bancada com o objetivo de assistir aos 

treinos e/ou competições desportivos que se possam realizar.  

O Parque radical, que irá contemplar uma parede e estrutura de escalada, trampolins e como estrutura de apoio, é 

ainda constituído por um salão polivalente composto por duas salas para a pratica de variadas atividades desportivas. 

O Parque Calistenia, um local dotado de condições que possibilitam treinos ao ar livre, com vários equipamentos, irá 

permitir a utilização por parte de pessoas de várias faixas etárias e dinâmicas ao nível do desempenho desportivo. 

Propõe-se ainda a colocação de uma tela tencionada, para ensombramento, sobre o Parque Infantil existente no 

recinto, e; 

Por fim, prevê-se uma intervenção ao nível do enquadramento paisagístico, em que se pretende o revestimento dos 

taludes existentes com vegetação adequada às condições climatéricas da região e sistema de rega que permite o uso 

adequado da água, reduzindo assim os gastos excessivos da rega manual.   

Os trabalhos têm valor estimado em 345.184,80€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor. 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Campo de Jogos, Parque Radical, Parque 

Calistenia, uma estrutura de ensombramento do Parque Infantil e arranjo paisagístico a levar a efeito no recinto do 

Centro Escolar de Serpa, cujos trabalhos tem um valor estimado em 345.184,80€ (trezentos e quarenta e cinco mil e 

cento e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável. ------------------------------ 

 

 

Proposta de aprovação de projeto de requalificação do parque infantil e construção de mini campo 

desportivo, na EBI/JI de Vales Mortos 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, o projeto relativo aos 

trabalhos de Requalificação do Parque Infantil e Construção de Mini Campo Desportivo na Escola EB1/JI de Vales 

Mortos. 

O parque Infantil existente já não reúne as condições de segurança para utilização de crianças, e como tal, propõe-se 

uma intervenção que consiste na ampliação da sua área, substituição do revestimento do piso, substituição dos 

equipamentos e criação de uma caixa de areia. Sobre esta área, a colocação de uma cobertura para ensombramento 

em tela tensionada. 

Propõe-se ainda a execução de um minicampo desportivo com dimensões interiores de 22x12m, dotado de condições 

de uso polivalente e destinado à prática desportiva podendo receber diversas modalidades entre as quais o Futebol, 

Andebol e Basquetebol. 
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Os trabalhos têm valor estimado em 63.177,70€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor. 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.--------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto relativo aos trabalhos de Requalificação do Parque 

Infantil e Construção de Mini Campo Desportivo na Escola EB1/JI de Vales Mortos, cujos trabalhos tem um valor 

estimado em 63.177,70€ (sessenta e três mil e cento e setenta e sete euros e setenta cêntimos), a acrescer o valor do 

IVA em vigor aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Proposta de protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a APA – Associação Povo 

Alentejano, no âmbito do património cultural e ambiental do concelho 

De acordo com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Anexo I, artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o 

disposto no nº 33, alínea t) é atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente no domínio do património, cultura e ciência e da promoção do 

desenvolvimento económico, e competência da Camara Municipal  assegurar, incluindo a possibilidade de 

constituição de parcerias, o levantamento, classificação, a manutenção, recuperação e divulgação do património 

natural, cultural, paisagístico do município; 

Conforme também disposto na referida Lei, artigo 33, alínea o) é competência da Câmara Municipal “deliberar sobre 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou 

à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”, 

Neste contexto e considerando que a estratégia do município para o desenvolvimento do concelho de Serpa assenta 

nos recursos terra e património, estando neste âmbito a serem desenvolvidos vários projetos e ações de salvaguarda, 

valorização e divulgação da cultura e do património e, em particular no que respeita à história contemporânea, às 

questões do uso e posse da terra e da preservação da memória coletiva; 

Considerando também que a agricultura é um dos principais recursos do concelho e o município tem estado com 

particular atenção aos impactos ambientais e sociais da expansão das culturas intensivas e superintensivas;  

Considerando ainda que a APA – Associação Povo Alentejano, é uma associação sem fins lucrativos, tem como 

objetivo primeiro a promoção e divulgação da cultura e história do povo alentejano e tem desenvolvido trabalho 

no âmbito da cultura e particularmente que respeita aos estudos sobre a agricultura e função social da terra e as 

alterações decorrentes de práticas culturais intensivas, possuindo conhecimentos técnicos e recursos humanos 

habilitados nesta área; 

Submete-se a apreciação, a proposta de Protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a Associação 

Povo Alentejano que estabelece a concretização de ações, estudos e apoio técnico especializado, no âmbito 

do património cultural e natural.  

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÂO POVO ALENTEJANO  

no âmbito do património cultural e ambiental do concelho de Serpa 

  

ENTRE: 

O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede na Praça da República, 7830-389 

Serpa, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal, em execução da deliberação tomada 

na reunião da Câmara Municipal de …….e adiante designado por Município; 

E 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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A Associação Povo Alentejano, pessoa coletiva n.º 508672430, com sede na Rua 5 de Outubro, n.º 75, em Évora, aqui 

representada por Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes, na qualidade de Presidente da Direção, com poderes para o ato e 

adiante designada por APA. 

Considerando que: 

- A estratégia do município para o desenvolvimento do concelho de Serpa assenta nos recursos terra e património, 

estando neste âmbito a serem desenvolvidos vários projetos e ações de salvaguarda, valorização e divulgação da 

cultura e do património e, em particular no que respeita à história contemporânea, às questões do uso e posse da terra 

e da preservação da memória coletiva; 

- A agricultura é um dos principais recursos do concelho e o município tem estado com particular atenção aos impactos 

ambientais e sociais da expansão das culturas intensivas e superintensivas;  

- A APA tem desenvolvido trabalho no âmbito da cultura e identidade do território e particularmente que respeita aos 

estudos sobre a agricultura e função social da terra e as alterações decorrentes de práticas culturais intensivas, 

possuindo conhecimentos técnicos e recursos humanos habilitados nesta área; 

Considerando ainda que, de acordo com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Anexo I, artigo 23º, nº 1 e nº 2, 

conjugado com o disposto no nº 33, alínea t) é atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente no domínio do património, cultura e ciência e da promoção do desenvolvimento 

económico, e competência da Câmara Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, a manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico do município; 

É celebrado o presente Protoloco de Cooperação, regido pelas seguintes cláusulas 

 

Cláusula 1ª 

Objeto  

O presente Protocolo de Cooperação tem como objeto a definição das bases de relacionamento institucional e de cooperação 

entre os outorgantes no âmbito do planeamento e desenvolvimento de ações que visem a salvaguarda e valorização do 

património cultural e ambiental, particularmente ações ligadas à historia contemporânea e à preservação da memoria coletiva, 

bem como o acompanhamento e avaliação das praticas agrícolas intensivas e superintensivas. 

 

Cláusula 2ª 

Obrigações das partes e condições de colaboração 

1. Cabe à APA: 

a) O acompanhamento, a disponibilização de contributos e a consultoria técnica com vista à recolha de memórias e artefactos 

no concelho de Serpa, para a produção e gestão de conteúdos no quadro dos processos de criação e funcionamento da 

Casa da Memória em Pias e da Casa da Resistência em Vale de Vargo, entre outros projetos; 

b) A colaboração e consultadoria no âmbito do acompanhamento das alterações profundas que se têm vindo a sentir no 

território ao nível de práticas agrícolas e suas consequências, nomeadamente afetando os recursos humanos e técnicos 

necessários à monitorização e avaliação da situação; 

c) A elaboração de pareceres; 

d) O desenvolvimento de ações que vierem a ser definidas no quadro deste Protocolo e a sua divulgação junto dos meios de 

comunicação social e através dos seus próprios canais e meios promocionais;  

e) A monitorização do projeto com apresentação anual dos resultados, mediante a entrega de um relatório da atividade 

desenvolvida. 

2. Cabe ao Município: 

a) Atribuir à APA um apoio anual no valor de 4.000 euros, a título de apoio e comparticipação na realização das atividades a 

desenvolver, concretizado em duas prestações de valor idêntico, sendo a primeira entregue na data de assinatura do 

protocolo e a segunda no mês de dezembro.  A despesa decorrente do presente protocolo foi objeto de prévio cabimento 

com o número sequencial ----------- 

b) Para além do apoio financeiro, será prestado apoio logístico e técnico sempre que necessário, nomeadamente no âmbito de 

recolha documental ou de informação ao nível concelhio e na concretização e divulgação das ações definidas. 
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Cláusula 4ª 

(Validade e produção de efeitos) 

 

1. O presente Protocolo é valido por um ano a contar da data da sua assinatura, sendo renovado automaticamente por 

períodos iguais ou sucessivos, se não for denunciado por qualquer dos outorgantes. 

2. A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de sessenta dias relativamente à 

data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso decididas durante a sua vigência. 

 

Cláusula 5ª 

Funcionamento 

Os representantes das duas entidades fazem duas reuniões anuais para monitorização das ações e eventuais ajustes. 

Cláusula 5ª 

Aplicação subsidiária 

Em tudo o que não se encontra especificamente regulado nas cláusulas anteriores, o presente Protocolo fica sujeito ao regime 

legal aplicável. 

 

 

O presente Protocolo é elaborado e assinado em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.  

Serpa, __ de Julho de 2020 

 

Pelo Município de Serpa 

 

_______________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

Pela Associação Povo Alentejano           

 

_______________________________________ 

Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista, aprovar a proposta de protocolo de cooperação, acima transcrita, a celebrar entre o 

município de Serpa e a Associação Povo Alentejano que estabelece a concretização de ações, estudos e 

apoio técnico especializado, no âmbito do património cultural e natural. ------------------------------------------------- 

 

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

Serpa, 14 de julho de 2020 
 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
 

CARLOS ALBERTO BULE MARTINS ALVES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

