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EDITAL N.º 11/GAEOM/2021 

 
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 17 
de março de 2021:  
 

 

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 

Partido Comunista 
Português 

1331 
2021/02/03 

Iniciativa partidária 
Dia 6/02 

Utilização do 
cine teatro de 

Serpa 

36,00€ 

Partido Comunista 
Português 

2226 
2021/02/23 

Iniciativa partidária 
Dia 27/02 

 

Utilização do 
cine teatro de 

Serpa 

 
105,00€ 

 

 

 

Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Plause 

Na reunião de 8 de julho de 2020, na sequência do pedido de apoio, por parte dos PLAUSE, uma banda de 

rock alternativo instrumental de Vila Nova de São Bento, 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), 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.  

 

Em 26 de fevereiro do corrente ano, a Divisão de Cultura e Património informa que, a contrapartida do apoio 

era de oferta de CD a 250 alunos do ensino secundário do concelho na reabertura do ano letivo 2020/2021. 

Contudo, a atualização do número de alunos do ensino secundário para 2020/2021, dá um total de 429, 

distribuídos da seguinte forma: 224, Escola Secundário de Serpa e 205, na Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, pelo que foi necessário reformular o orçamentado e o valor a atribuir. 

 

Assim, propõem para deferimento a aquisição à MasterCD da reprodução de 700 CD (250 para os PLAUSE 

e os restantes para distribuição pelos alunos), a um preço de 1,26€ p/unid. totalizando 882€ + IVA para o 

apoio solicitado. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23208/2021. --------------------------------- 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, alterar a deliberação proferida em 

8 de julho de 2020 e atribuir ao grupo PLAUSE, um apoio de 882,00€ (oitocentos e oitenta e dois 

euros), a acrescer o IVA, para a reprodução de 700 CD, com a contrapartida de disponibilização de 

429 exemplares para oferecer aos alunos do ensino Secundário do concelho de Serpa.  

 

 

Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL 

A Divisão de Cultura e Património informa que a Sons Vadios apresentou uma proposta de parceria para 

apoio ao quarto disco de Celina da Piedade - "Celina da Piedade ao Vivo na Casinha". Este álbum conta 

com temas inéditos e versões que invocam o cancioneiro alentejano, com especial destaque para o cante e 

foi gravado no estúdio dos Xutos & Pontapés, com alguns convidados especiais. 

 
Solicitam o apoio financeiro de 1000€, tendo como contrapartida a oferta de 100 exemplares do CD, uma 
sessão de apresentação do disco com exibição do filme do concerto, seguida de tertúlia com o público (a 
calendarizar) e a inclusão do logotipo do município e da Casa do Cante em todos os materiais relativo à 
edição. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos 23209 e 23210/2021. 
 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio financeiro no 
valor de 1.000€ (mil euros), para Sons Vadios – Cooperativa Cultural, CRL, respeitante ao disco 
"Celina da Piedade ao Vivo na Casinha", com a contrapartida de oferta de 100 exemplares do CD, 
uma sessão de apresentação do disco com exibição do filme do concerto, seguida de tertúlia com o 
público (a calendarizar) e a inclusão do logotipo do município e da Casa do Cante em todos os 
materiais relativo à edição. 
 
 

Pedido de apoio para realização de obras – Requerente: Sociedade Recreativa de Vales Mortos 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Recreativa de Vales 

Mortos solicita apoio financeiro para a realização de pequenas intervenções de melhoria nas suas 

instalações. Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, 

propõem a atribuição de um subsídio pontual de 250 euros (duzentos e cinquenta euros). 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23211/2021.  
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 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 e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa de Vales Mortos, um subsidio no valor 

de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio na realização de obras nas suas instalações.  

 

 

Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 11 do corrente mês de março, informa 

que o Centro Rural da Cruz da Cigana apresenta orçamento no valor de 750€ para projeto de arquitetura 

para obtenção de licença de utilização de um espaço para estabelecimento de bebidas, tal como reunião 

mantida com os serviços. 

O Centro Rural da Cruz da Cigana integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo, com toda a 

documentação atualizada e conforme o seu Regulamento, propõem com base no Capitulo I – Artigo 6º, 

ponto 1 alínea b) Apoio a atividades pontuais e ponto 2 alínea a) destinada à aquisição de bens e 

equipamentos, um apoio pontual no valor de 400€.  

 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 e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro Rural da Cruz da Cigana, um apoio financeiro no valor 

de 400,00€ (quatrocentos euros), para apoio no referido projeto de arquitetura.  

 

 

Proposta de protocolo com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude apresenta a seguinte proposta de protocolo a 

celebrar com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo e informa que a Unidade de Gestão Financeira 

procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23214/2021: 

 

Protocolo de Cooperação 
 (Comparticipação Financeira) 

 
Primeiro Outorgante: 
 
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa e nessa qualidade representante do 
respetivo Município, pessoa coletiva número nº 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, conforme 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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previsto no artigo 35.º nº1 a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Segundo Outorgante: 
 
Luís Manuel Baleizão Pereira Mestre, titular do cartão de cidadão nº 14130976 válido até 28 de agosto de 2022, com 
residência na Rua João Valente 22 em Serpa, Presidente da Direção da Associação de Meteorologia – 
MeteoAlentejo, contribuinte n.º 516181963 com sede na Rua João Valente, 22 em Serpa e, nessa qualidade 
representante da respetiva associação. 
 
Entre os outorgantes acima indicados é celebrado o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 23.º do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, publicado no DR, 2ª Série e, de acordo com a 
deliberação de câmara que determinou o respetivo apoio financeiro, proferida em reunião realizada em ___/___/___. 
É, livremente e de boa – fé, assinado o presente protocolo, que se rege pelas normas do regulamento ora identificado 
e, pelas seguintes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

No âmbito de cooperação entre as partes o presente protocolo, tem por objeto específico o apoio financeiro, ao 
segundo outorgante, destinado atividades de colaboração com o Município. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Comparticipação financeira 

1- O primeiro outorgante atribui ao segundo outorgante, um subsídio no valor de 2 000,00€ (dois mil euros) para a 
prossecução do objeto definido na cláusula primeira.    
  2 - O pagamento da comparticipação financeira será efetuado em prestações, de acordo o estipulado no artigo 14º 
do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo em vigor. 
3- O pagamento das prestações das comparticipações financeiras pressupõe a apresentação de documentos válidos, 
previstos em legislação aplicável, respeitantes à situação regularizada perante a segurança social e autoridade 
tributária; comprovativo de inscrição no Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE; ausência de dívidas ao 
Município de Serpa, bem como outros previstos no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo).   
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do segundo outorgante 

Cabe ao segundo outorgante o cumprimento das seguintes obrigações: 
a) Instalação de painéis informativos com transmissão de dados meteorológicos em tempo real e previsão 

para três dias, no Posto de Turismo de Serpa, Piscina Municipal Descoberta de Serpa e Pias, Piscina 

Municipal Coberta de Serpa, podendo este locais ser alternados de acordo com as necessidades; 

b) Colaboração nas comemorações do Dia Meteorológico Mundial, junto das escolas; 

c) Divulgação no Serpa Informação do resumo meteorológico mensal das localidades (Serpa, Pias e Vila 

Verde de Ficalho) do Concelho onde a Associação tem estações;  

d) Divulgação dos dados meteorológicos, em tempo real no site do Município; 

e) Divulgação das condições meteorológicas, sempre que possível, nas iniciativas do Município; 

f) Fornecer informação relacionadas com o tempo, nomeadamente na ocorrência de fenómenos extremos. 
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CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do primeiro outorgante 

1- Cabe ao Município de Serpa o acompanhamento e o controlo deste protocolo, assistindo-lhe o direito, de por si ou 
por terceiros fiscalizar e monitorizar a execução das ações. 
2- Poderá ser exigido, pelo primeiro outorgante, a apresentação de relatório de execução de atividades e execução 
financeira. 
3- O primeiro outorgante deve cumprir os prazos de libertação de verbas, conforme previsto na cláusula segunda, 
salvo circunstâncias excecionais atempadamente justificadas. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Incumprimento  

1- O não cumprimento, por parte do segundo outorgante, das atividades apresentadas na colaboração, não 
devidamente justificada, confere à Câmara Municipal o direito de anular, total ou parcialmente, os apoios definidos e 
ainda em curso, bem como à exigência de reembolso das quantias entregues e poderá comprometer a atribuição de 
apoios em futuras candidaturas. 
2- O não cumprimento de qualquer obrigação prevista no presente protocolo poderá originar o pedido de resolução 
pela contraparte, mediante aviso prévio de 30 dias. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

Revisão do protocolo 
Qualquer alteração ou adaptação do presente protocolo, pelo segundo outorgante, carece de acordo do Município e 
revestirá a forma escrita. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

Omissões 
Os casos omissos ou, a prática de atos contrários ao disposto no presente protocolo serão resolvidos em reunião de 
câmara, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo ou legislação aplicável. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Período de vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até final do ano civil em que foi 
celebrado. 
 
Assim o outorgaram. 
 
O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
Serpa, ____ de _______   de 2021 
 
O Primeiro Outorgante                                                                O Segundo Outorgante 
 
 (Tomé Alexandre Martins Pires)                                       (Luís Manuel Baleizão Pereira Mestre)                
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o teor do protocolo acima transcrito, 

a celebrar com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo.  

 

 

Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social para reforço de 

verba para colocação de auxiliares de ação educativa   

A Chefe do Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 12 do corrente mês de março, 
refere que, por razões de saúde, prevê-se a impossibilidade de comparência ao serviço por parte de 
assistente operacional colocada no apoio ao pré-escolar em Vila Nova de S.Bento, já a partir de 15 de 
março e, previsivelmente, até ao final do presente ano letivo. 
Face à organização em curso, no âmbito do combate à COVID19, a substituição da funcionária é 
imprescindível para que se possa continuar, na sala em apreço, a assegurar o apoio em sala de aula, 
almoço e prolongamento de horário. 
Os custos previstos para alocação de recurso humano, de março a 30 de julho, rondam os 5.483,91 euros, 
pelo que se solicita deliberação de reunião de câmara autorizando o reforço enunciado (pedido de 
cabimento efetuado na I/2035). 
Mais se informa que os serviços de educação se encontram a ultimar junto da Associação Aldeia Nova a 
monitorização da execução financeira para avaliação de eventual necessidade de reforço financeiro, face ao 
prolongamento do período letivo do pré-escolar até 8 de julho, situação que, a confirmar-se, será 
posteriormente informada.  

 Deliberação  

De acordo com a informação, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço de 

5.483,91€ (cinco mil quatrocentos e oitenta e três euros e noventa e um cêntimos) ao abrigo do 

protocolo celebrado com a Associação Aldeia Nova, para a colocação de assistente operacional no 

apoio ao pré-escolar em Vila Nova de S.Bento.  
 

 

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 março de 2021 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

