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EDITAL N.º 27/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 7 
de julho de 2021:  
 

 
Proposta de protocolo de cedência de instalações desportivas a celebrar com o Clube de 
Futebol União Serpense Sport Clube 

Ao abrigo do disposto no artigo 33.º alínea o) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
teor do seguinte protocolo a celebrar com o Clube de Futebol União Serpense Sport Clube para a 
cedência de instalações desportivas: 
 

Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas Municipais 
Entre: 
 
O Município de Serpa, pessoa coletiva número 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, 
representada pelo presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires, no uso das competências 
previstas na alínea a) do nº1 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro, designado como primeiro outorgante; 
 
E, 
 
O Clube de Futebol União Serpense Sport Clube, com sede na Rua Brás Gonçalves, nº 4, em 
Serpa,contribuinte número 515560383,representado pelo seu presidente, Alfredo Manuel Madeira 
Mestre,designado como segundo outorgante; 
É acordado o presente protocolo, considerando: 
 
O objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, dando particular 
atenção ao movimento associativo, nas suas diferentes áreas de intervenção; 
A intenção de dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento e 
que possibilitem a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social para a 
comunidade; 
A vontade de assumir uma responsabilidade conjunta da autarquia e dos agentes desportivos e culturais e 
de contribuir para o estímulo da capacidade organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de 
reforço e proximidade da oferta desportiva junto da nossa comunidade. 
 
É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
O Primeiro outorgante é o legítimo proprietário do campo de futebol sintético designado por “Manuel Baião”, 
integrado no Complexo Desportivo de Serpa, bem como de todos os seus equipamentos de apoio 
(instalações sanitárias e balneários). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
1- O Primeiro outorgante cede ao Segundo outorgante a utilização das referidas instalações para a prática 
desportiva. 
2- Pela cedência não haverá lugar a pagamento de taxa ou outras verbas para cobrir despesas resultantes 
da utilização das instalações. 
3- A presente cedência, apoio logístico, é efetuada ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Movimento Associativo em vigor, cabendo ao Segundo outorgante cumprir os objetivos a que se propõe no 
âmbito do plano de atividades apresentado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A utilização das instalações desportivas objeto do presente protocolo terá lugar nos dias úteis, das 9h00 às 
11h00 e das 15h00 às 17h00 e, aos feriados e fins de semana sempre que se registarem competições e 
treinos, em horários a definir. 

CLÁUSULA QUARTA 
São deveres do segundo outorgante: 

a) Cumprir o plano de atividades apresentado; 
b) Comunicar à Câmara qualquer alteração, designadamente, aos projetos e iniciativas; 
c) Participar sempre que solicitado, em iniciativas organizadas ou apoiadas pela Câmara, após 

avaliação conjunta das possibilidades de concretização; 
d) Explicitar de forma visível o apoio da Câmara em todos os materiais de divulgação das 

iniciativas; 
e) Assegurar a vigilância, conservação, manutenção e eventual reparação dos equipamentos e 

das instalações desportivas, designadamente balizas fixas ou amovíveis, redes de proteção, 
instalações sanitárias, balneários bancadas, de modo a garantir as regras de segurança para a 
prática desportiva e para o público em geral; 

f) Não utilizar as instalações para outros fins que não estejam protocolados; 
g)  A limpeza dos balneários do campo de futebol natural e do pavilhão coberto utilizados nos dias 

uteis após as 16h00; 
h) Assegurar a responsabilidade da gestão das instalações nos feriados e fins-de-semana; 
i) Garantir o cumprimento de todas as disposições previstas na Lei nº 52/2013, de 25/07 (Regime 

jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 
desportivos); 

j) Proibir a posse, venda e consumo de bebidas alcoólicas no recinto desportivo. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
1 – A Câmara Municipal de Serpa acompanhará a atividade desenvolvida e poderá intervir 

diretamente na gestão das instalações cedidas quando solicitada pela entidade, ou sempre que tal 
situação se justificar. 

2 –A Câmara Municipal de Serpa reserva o direito de utilização das instalações desportivas e 
balneários sempre que tal o justifique. 
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3 –O primeiro outorgante tem o dever de manter limpa e tratada a zona que envolve o campo 
desportivo de modo a não prejudicar o bom funcionamento desportivo por parte dos utentes. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

1 – Este protocolo é válido por 1 ano, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado 
desde que não seja denunciado por qualquer das partes até um mês antes do término. 
 
2 – Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa 
 
3 – Em caso de incumprimento de qualquer obrigação decorrente do presente protocolo poderá o mesmo 
ser resolvido pela contraparte, mediante aviso prévio de 30 dias. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo revestirão necessariamente a forma 
escrita. 
 
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 ___ julho de 2021 
 
 
 O Primeiro Outorgante                                                                  O Segundo Outorgante 
 
___________________________                                         __________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/                                          /Alfredo Manuel Madeira Mestre/ 
 
 
 

Proposta de protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Atletismo de Beja 
De acordo com a proposta apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo, a celebrar com a 
Associação de Atletismo de Beja, o qual se encontra cabimentado com o n.º 23818/2021: 
 
 

«PROTOCOLO DE PARCERIA 
Entre: 
A Câmara Municipal de Serpa (CMS), pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede 
na Praça da Republica, Serpa, representada neste ato por Tomé Alexandre Martins Pires, o qual outorga na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, conforme previsto no artigo 35.º nº1 a) do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por 
Primeiro Outorgante;  
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A Associação de Atletismo de Beja (AABJ), associação desportiva, titular do Cartão de Identificação de 
Pessoa Coletiva número 501 923 659, com sede na Rua Pablo Neruda №1 A - 7800-327 Beja, representada 
neste ato por Maria do Rosário Coelho Jerónimo Martins Figueira, a qual outorga na qualidade de 
Presidente da Associação de Atletismo de Beja - AABJ, no uso dos poderes que lhe estão legalmente 
conferidos nos termos dos respetivos estatutos, adiante designada por Segundo Outorgante; 
 
Considerando que a Câmara Municipal de Serpa: 

A. No âmbito da sua política de promoção e desenvolvimento da prática desportiva no Concelho, 
pretende o reforço da parceria atualmente existente com a Associação de Atletismo de Beja, 
nomeadamente no apoio à prática do atletismo a atuais praticantes e potenciais amantes da 
modalidade; 

B. Pretende rentabilizar e dinamizar as infraestruturas desportivas para o desenvolvimento da 
modalidade; 

C. Pretende estimular as iniciativas em curso e incentivar novas iniciativas, qualificando o apoio aos 
eventos que já se desenvolvem no âmbito da prática do atletismo; 
 

Considerando que a Associação de Atletismo de Beja (AABJ): 
A. É a entidade que fomenta, regulamenta e dirige a prática do Atletismo no Distrito de Beja e que 

representa os clubes que operam no Baixo Alentejo nesta modalidade; 
B. Tem realizado um trabalho de promoção e desenvolvimento da modalidade na região, tendo o 

atletismo tido um crescimento relevante em Portugal nomeadamente com milhares de praticantes 
de “Running”; 

C. É a entidade que tem vindo a fomentar a prática desta modalidade ao nível do Baixo Alentejo, bem 
como a organizar um conjunto de eventos de elevada responsabilidade que a credibilizam enquanto 
parceiro regular de autarquias e da Federação Portuguesa de Atletismo; 

D. É a entidade parceira escolhida com competências técnicas para ajuizar os eventos desportivos 
organizados pelo Município de Serpa no âmbito das provas de atletismo e duma parceria já 
consolidada, nomeadamente ao nível da Escalada de S. Gens, Dias do Atletismo e Torneio das 
Freguesias. 

 
É celebrado o presente Protocolo de Parceria, que regula a cooperação entre ambas as instituições, de 
conformidade com as cláusulas a seguir indicadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente Protocolo de Parceria visa estabelecer a relação entre as Partes Outorgantes no sentido de 
realizar um conjunto de ações de âmbito local, distrital, e regional durante o ano de 2021, que permita 
desenvolver e dinamizar a modalidade no concelho de Serpa. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
A. Para os efeitos previstos na cláusula anterior, as Partes Outorgantes, organizarão os citados eventos, 

nas datas que vierem a ser coordenadas com a AABJ e a FPA, no concelho de Serpa. 
B. As Partes Outorgantes assumem nesta parceria diferentes competências de acordo com as respetivas 

votações e meios, conforme descrito neste protocolo. 
C. As Partes Outorgantes assumem a realização de um conjunto de ações no sentido do envolvimento da 

comunidade local na modalidade. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
A. Para prossecução dos objetivos, previstos das cláusulas primeira e segunda, o segundo outorgante 

responsabiliza-se por administrar e organizar o seguinte: 
a) Eventos a realizar em Serpa 
Escalada de São Gens – previsto para setembro 21 
Torneio das Freguesias – data a designar 
Dias do Atletismo - previsto dezembro 21 (final de 1º período escolar) 

B. Para prossecução dos objetivos o primeiro outorgante responsabiliza-se a: 
a) A transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 800,00€, a disponibilizar antes 

das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos eventos, para fazer face às 
despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no caso do Campeonato Distrital) 
e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário a realização dos eventos acima 
referidos. 

b) Participar com os apoios logísticos necessários, a coordenar aquando da realização dos eventos 
(ações e provas) que estejam tecnicamente planeados, e que sejam objeto de acordo escrito sob a 
forma de "caderno de encargos" a acertar entre as partes e sempre com a intenção de viabilizar 
eventos de qualidade. 

c) Promover e divulgar o evento nos vários suportes de comunicação do Município. 
d) Acompanhar tecnicamente antes, durante e após a realização do evento. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
As Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a inserir a identificação do parceiro em toda a 
documentação referente aos eventos desportivos. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até final do ano civil em 
que foi celebrado. 

CLÁUSULA SEXTA 
A. Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou resultados previstos neste Protocolo de Parceria 

carece de prévio acordo escrito das Partes Outorgantes. 
B. Os representantes das Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a cumprir as condições 

estabelecidas no presente protocolo. 
O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se 
um exemplar a cada uma delas. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

_____________________________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires) 

 
A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 

________________________________________________________ 
(Maria do Rosário Coelho Jerónimo Martins Figueira)» 
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Junta de Freguesia de Pias – Pedido de isenção de pagamento das entradas na piscina 
municipal de Pias, no âmbito do Programa de OTL 

Através de email datado de 14 de junho do corrente ano, a Junta de Freguesia de Pias informa sobre a 
intenção de realizar um programa de OTL para jovens dos 12 aos 18 anos, no período compreendido entre 
5 de julho e 3 de setembro e solicita a isenção do pagamento das entradas na piscina municipal de Pias dos 
jovens (num máximo de 30), que irão integrar o projeto, como forma de incentivo à sua participação.  
 

 Deliberação  
De acordo com o solicitado e nos termos do n.º 2 do artigo 8.º e artigo 11.º do Regulamento de Taxas 
e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, isentar os jovens que 
participam no OTL organizado pela Junta de Freguesia de Pias, do pagamento das entradas na 
piscina municipal de Pias.  
 

 
Rota das Azenhas 2021 – Fixação do preço da prestação de serviços  

Na sequência da aprovação da atividade de Canoagem “Rota das Azenhas” no Plano de atividades do ano 
2021 e aprovada por despacho em 31-05-2021, (I/3819/2021), informa o Gabinete do Movimento 
Associativo, Desporto e Juventude, que esta atividade tem um custo de 35,00€ + IVA para cada participante 
ou seja 43,05 €, valor final. 
A atividade de canoagem “Rota das Azenhas”, irá realizar-se no período da manhã, no dia 17 de julho no rio 
Guadiana, com inicio nos moinhos velhos (Brinches) e finaliza no moinho das amendoeiras (Serpa). 
A atividade comtempla o número máximo de 24 participantes. 
De acordo com o artº 33º do nº1; alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 
“Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem 
prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras” assim e considerando 
o Art 8º, nº 6 no que se refere a Isenções e Reduções de taxas do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, “Poderá, ainda, haver lugar à isenção ou redução de taxas relativamente a eventos de 
manifesto e relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta, 
devidamente fundamentada do respetivo Pelouro”, assim e considerando que esta rota elege como território 
de ação, de descoberta e de aventura, os vales lendários e misteriosos do Rio Guadiana e as planícies 
ondulantes e longínquas do concelho de Serpa, unindo-se em equilíbrio perfeito e, são estes territórios que 
pretendemos abrir à descoberta, tratando-se de uma forma de : 
- Promover as potencialidades do rio/ concelho para as atividades turísticas/ de lazer/ de desporto natureza 
e aventura;   
- Promover hábitos de vida saudável;  
- Divulgar o percurso de canoagem “Por este rio abaixo”;  
Considerando-se que este evento é de manifesto e relevante interesse municipal, propõe-se uma taxa de 
inscrição de 20,00 €/pessoa, na Rota das Azenhas. 

 Deliberação 
De acordo com a proposta e nos termos do art.º 33º do nº1, alínea e) do D.L. 75/2013 de 12 de 
setembro e art.º 8º, nº 6 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, fixar em 20,00€ (vinte euros), IVA incluído, o valor da inscrição de cada 
participante na atividade de canoagem “Rota das Azenhas”.  
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Apoio ao Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro  – Ratificação 

O Gabinete de Educação e Ação Social informa que, atendendo à natureza do apoio a atribuir ao Núcleo 
Regional do Sul, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o mesmo carece de deliberação de câmara, 
conforme previsto no artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (n.º 1, alínea u), “... apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 
saúde e prevenção das doenças", pelo que o Despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 01/07/2021 
(devido ao inicio do rastreio neste concelho, no dia 6 de julho), deverá ser ratificado pelo Órgão Executivo.  
Este apoio destina-se ao aluguer de uma viatura para a realização do transbordo da Unidade Móvel entre as 
freguesias do concelho, para efetuar o rastreio do cancro da mama, às mulheres do concelho de Serpa, ao 
qual está associado o valor de 344,40€, e foi estabelecido o cabimento com o nº sequencial 23944. 
Informam ainda que a Autarquia também irá prestar apoio logístico para a iniciativa, nomeadamente, com a 
prestação de serviço de canalizador, eletricista e apoio à divulgação no site institucional. 
 

 Deliberação 
Nos termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 1 do corrente mês de julho, 
respeitante ao apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a realização do rastreio do cancro da 
mama no concelho de Serpa.  
 
 

Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  
Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, apoios pontuais, 
propõe o Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, a atribuição de um subsídio pontual de 2 000,00 
euros (dois mil euros), à Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo, para as despesas relacionadas 
com a logística da eletrificação da zona da Neta e Pulo do Lobo. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23975/2021.  
 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de 
Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir à 
Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo um subsidio no valor de 2.000€ (dois mil euros), 
para apoio nas despesas relacionadas com a logística da eletrificação da zona da Neta e Pulo do 
Lobo. 
 
 

Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 
O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 21 de junho do corrente ano, informa 
que, no âmbito dos critérios aprovados pela Câmara Municipal, na reunião de 28 de abril de 2021, foram 
rececionadas nos serviços, despesas referentes ao primeiro período de candidatura (até 4 de junho de 
2021) das seguintes entidades: 
- Fundação Viscondes de Messangil (ERPI, SAD e creche) 
- Associação Flor do Enxoé (SAD) 
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De acordo com os critérios de atribuição, propõe-se a atribuição à Fundação Viscondes de Messangil do 
valor de 8.627,76€ referente às valências Creche, ERPI e SAD e à Associação Flor do Enxoé no valor de 
1.241,85€ referente à valência SAD, estimando-se um investimento do município no valor total de 9.869,60€ 
referente a esta primeira fase de candidaturas e a 50% da comparticipação da despesa apurada.  

       
APOIOS IPSS (COVID 19)  

       

INSTITUIÇÃO DESPESAS 
50% 

COMPARTICIPAÇÃO 

FUNDAÇÃO VISCONDES  MENSANGIL 
(CRECHE, SAD, ERPI) 

17 255,51 €  8 627,76 €  

ASSOCIAÇÃO FLOR DO ENXOÉ (SAD) 2 483,69 €  1 241,85 €  

TOTAL 19 739,20 €  9 869,60 €  

        Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 
apoio financeiro, acima transcrita, à Fundação Viscondes Messangil e à Associação Flor do Enxoé, 
no âmbito do combate à pandemia Covid-19.  
 

 
 

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 2021 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

