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EDITAL N.º 57/GAEOM/2019 

 

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 16 
de outubro de 2019:  

 

 

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 

Comissão de Festas 
de Brinches 

15183 
2019.09.27 

Festa da Espuma 
2019.09.28 

Ruído 20,00€ 
 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

15084 
2019.09.30 

Rali Flor do Alentejo 
28 e 29 de setembro 

Licenciamento da 
prova 

33,66€ 

Comissão de Festas 
de N.Srª de 
Guadalupe  

15453 
2019.10.02 

Espetáculo para angariação 
de fundos 

5 de outubro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

15850 
2019.10.08 

Bailes 
Dias 19/10  e 2/11 

Ruido  40,00€ 

 

 

Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta dos respetivos serviços e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino As 

Ceifeiras de Pias, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros) para apoio nas atividades a realizar no 

corrente ano de 2019.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 20472/2019.  

 

 

Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de subsidio 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Sociedade 5 de outubro de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 200,00€ (duzentos euros), para apoio 

nas comemorações do seu aniversário.  
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Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 750,00€ (setecentos 

e cinquenta euros), correspondente a 50% do valor das obras a realizar na sua sede.  

 

 

Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao 

Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) um subsidio no valor de 210,00€ (duzentos e dez 

euros), correspondente a 5,00€ por cada participante do VI Passeio Equestre, realizado no dia 21 de 

setembro do corrente ano.  

 

 

Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 795,00 € (setecentos e noventa e 

cinco euros), correspondente a 5,00€ por cada participante do VIII Passeio Equestre, realizado no dia 22 de 

setembro do corrente ano. 

 

 

Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio 

De acordo com a proposta dos respetivos Serviços e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Folclórico os Chocalheiros 

de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros) para apoio na aquisição de fardamento 

e outras despesas realizadas no corrente ano.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20530/2019.  

 

 

Programa Eco-Escolas 2019/2020  

O Gabinete de Ação Social e Educação, dando continuidade à parceria do Município com as escolas do 

concelho, no apoio ao Programa Eco-Escolas, onde foi demonstrada a dinâmica dos estabelecimentos 

escolares envolvidos com a realização de um conjunto de ações ao longo do ano letivo, propõe que, à 

semelhança dos anos anteriores, seja emitida a declaração de parceria a todas as escolas envolvidas, para 

que possam efetuar a inscrição na plataforma do Programa.  
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No âmbito desta parceria, para além da emissão da referida declaração, o município também deve assumir 

o pagamento das inscrições das escolas, no valor unitário de 70,00€. 

 

No ano letivo 2019/2020 vão aderir novamente as 5 escolas do concelho: 

 Escola Secundária de Serpa;  

 Escola Profissional e Desenvolvimento Rural de Serpa: 

 Escola Básica Abade Correia da Serra;  

 Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento; 

 Escola Básica Integrada de Pias.  

 

O Projeto Eco-Escolas é um programa internacional coordenado em Portugal pela Associação Bandeira 

Azul que se destina a todos os graus de ensino. Com o objetivo principal de encorajar o desenvolvimento de 

atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de 

comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e 

premiando o trabalho por elas desenvolvido. 

 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções 

que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. São, também, preocupações deste 

programa o apoio a muitas das atividades que as escolas desenvolvem, procurando constituir um contributo 

para a criação de parcerias com os respetivos municípios. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

Participar, na medida do possível, na implementação do plano de ação e reuniões do Conselho Eco-

Escolas nas suas escolas; 

Apoiar a inscrição no valor unitário de 70€ e a atribuição da Bandeira Verde da escola no programa, 

perfazendo um valor total de 350€ para as escolas do concelho. 

 

O Programa abrange um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os concursos: Brigada Verde, Escola 

da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código e a Exposição Eco-itinerante. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do 

Programa Eco-Escolas neste concelho e procurará colaborar com a escola, dentro das suas possibilidades, 

recursos disponíveis e necessidades das escolas, contribuindo para a implementação do Programa e com a 

ABAE, assumindo os direitos e deveres de município parceiro, por forma a viabilizar a inscrição e 

monitorização da qualidade de implementação do Programa. 
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Campanha “O melhor do Natal vem do concelho de Serpa – Feliz Natal com o Comércio Local” 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta, da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico, para as normas de ação de dinamização do comércio local (2019): 

 

 

O melhor do Natal vem do concelho de Serpa 

Feliz Natal com o Comércio Local 

 

Normas da ação de dinamização do comércio local no concelho de Serpa 

2019 

 

Preâmbulo 

 

A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem como uma 

das prioridades o apoio à revitalização e valorização dos recursos e agentes económicos locais, 

gerando mais oportunidades e fomentando o reforço da capacidade de atração de investimento e de 

produção de valor.  

 

Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, no 

sentido do desenvolvimento sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, uma das 

áreas a privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é um dos domínios onde é fundamental 

continuar a trabalhar. 

 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, 

de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea 

ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no âmbito da estratégia de valorização e promoção da 

atividade económica, o município de Serpa promove anualmente a campanha de incentivo às compras 

no comércio local, com a iniciativa “O melhor do Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com 

o Comércio Local”  

 

Objeto 

O presente documento define as normas de participação desta ação, que irá decorrer de 1 a 31 de 

dezembro de 2019. 

 

Âmbito 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, 

alojamento e hotelaria. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Forma de adesão 

Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário 

em nome individual). 

Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 2) 

e de “grupo” de acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, 

presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do telefone 284 549 840 e 

preencher a respetiva ficha de adesão. 

Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 6 a 22 de novembro de 2019. 

Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue com o preenchimento da 

ficha de adesão. 

Funcionamento  

Cada estabelecimento aderente recebe cupões de oferta, independentemente do número de pontos de 

venda. 

Os estabelecimentos que esgotem os cupões disponibilizados podem solicitar mais cupões.  

 

Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um cupão de oferta. 

Assim, por cada múltiplo de 15 euros, deve entregar um número equivalente de cupões, até ao limite 

máximo de 8. 

Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos cupões a que o cliente tem direito, nem 

entregar cupões em excesso. 

Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com 

cupões do próprio estabelecimento.  

O município de Serpa disponibiliza aos estabelecimentos aderentes sacos de papel e caixas alusivas à 

iniciativa. 

 

Cupões 

Os estabelecimentos devem entregar os cupões juntamente com a respetiva fatura de pagamento (pode 

ser fatura simplificada). 

Os cupões e o respetivo “canhoto” têm de ser preenchidos, sendo obrigatório o número de contacto. 

O comerciante guarda o “canhoto”, onde deve constar o número de identificação da fatura. 

Os “canhotos” são recolhidos, quando terminar a iniciativa, pelos serviços do município e colocados 

numa tombola para serem sorteados. 

 

Prémios 

São atribuídos 50 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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O sorteio é efetuado no dia 7 de janeiro, às 10h30, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa. 

Não são considerados os cupões que não estejam corretamente preenchidos. 

Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 

Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2019. 

 

Entrega de Prémios 

A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, salvo 

situações devidamente justificadas. 

Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a 

respetiva fatura. 

Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e no 

facebook Serpa Terra Forte. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20526/2019.  

 

 

XIX Feira do Queijo do Alentejo – 2020 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, datada de 11 do corrente 

mês de outubro: 

 

«O Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou 

Bebidas Não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 2ª serie, de 14 de 

fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável às Feiras Temáticas e aos 

recintos onde se realizam.  

Para possibilitar a divulgação e abertura das inscrições (previsivelmente de 21 de outubro a 14 de janeiro) e 

considerando que este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns 

aspetos específicos na organização de cada feira temática, apresenta-se a seguinte proposta relativamente 

aos assuntos a colocar à consideração do órgão executivo no âmbito da XIX Feira do Queijo do Alentejo.  

 

A fixação do horário de funcionamento (artigo 22º)  

A Feira do Queijo do Alentejo realiza-se de 28 de fevereiro a 1 de março de 2020, no Pavilhão de Feiras e 

Exposições de Serpa com o seguinte horário de abertura e de encerramento (de acordo com o artigo 33º) 

Sexta:  das 11h00 às 23h00;  

Sábado: das 11h00 às 23h00;  

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Domingo: das 11h00 às 22h00 

O horário de encerramento da zona afeta às tasquinhas prolongar-se-á até às 02h00, à exceção do último 

dia, que encerra às 23h00 

 

II. Critérios de atribuição de espaços (nº 1 do artigo 24º) 

No seguimento do que tem vindo a ser praticado, propõe-se o seguinte:  

A Feira do Queijo do Alentejo será dividida em 6 setores principais - queijo, produtos agroalimentares, 

agropecuária/atividades relacionadas com a temática da Feira, instituições, artesanato e 

tasquinhas/gastronomia.  

Os espaços destinados aos expositores serão atribuídos em função da tipologia das atividades, da 

capacidade total da Feira e da capacidade de cada setor, sendo que o espaço dedicado ao queijo 

representará cerca de 50% do total e os restantes atribuídos preferencialmente e por esta ordem, aos 

produtos agroalimentares, agropecuária e atividades relacionadas com a temática da Feira, artesanato e 

instituições. Quanto às tasquinhas e tendo em conta o espaço existente, devem manter-se os 8 espaços 

habituais. 

Nota: Em todos as situações, será mantida a regra prevista no Regulamento de, no caso do número de 

inscrições recebidas ser superior ao número de stands disponíveis por cada setor/área, serão as mesmas 

ordenadas em função da data de entrada nos serviços municipais. 

 

III. A definição, no âmbito de cada feira, da atribuição de espaços destinados a associações e outras 

entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 24º) 

Propõe-se que sejam disponibilizadas 6 tasquinhas para o movimento associativo local (à semelhança dos 

anos anteriores), conforme as regras definidas em RCM de 03-09-2018. No caso de não haver inscrições 

nesta situação, os lugares serão atribuídos a outros inscritos, sempre com o critério da data do pedido e 

mediante pagamento. 

 

IV. A antecedência necessária para instalação dos expositores (artigo 25º)  

Para que os expositores estejam aptos a iniciar a sua atividade à hora de abertura da Feira, propõe--se que 

assegurem a instalação dentro do seguinte horário: dias 26 e 27 de fevereiro (quarta e quinta-feira) das 

9h00 às 20h00, e dia 28 de fevereiro (sexta-feira) até às 10h00. 

 

V. As características dos stands tipo (artigo 31º) 

Os Stands-tipo da XIX Feira do Queijo do Alentejo serão em módulos de 3x2m ou 3x3m com as seguintes 

características: Perfis em alumínio lacado e paredes em placa MDF, Pavimento forrado com alcatifa/linóleo, 

instalação elétrica constituída por 3 projetores de 100w e tomada monofásica, Nome do expositor, com o 

máximo de 20 letras (lettering) 

Para as tasquinhas, os módulos serão de 5x3m, com as seguintes características: em placas laminadas a 

faia e perfis lacados a cinza; zona de atendimento público, provida de balcão de receção e lava mãos, zona 

destinada a serviço de apoio provida de lava loiças, chaminé com exaustor, chapa inox para as costas do 

fogão, termoacumulador, eletrocutor, saboneteira e papeleira, extintor, quadro com diferenciais e disjuntores 
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de proteção e uma porta de serviço traseira; com pavimento em estrado de madeira aéreo que permite a 

conceção das canalizações das águas e esgotos por baixo, alcatifado a linóleo antiderrapante; cobertura em 

telhas naturocimento isentas de amianto e incombustíveis em conformidade com a norma NPEN494 e 

dotadas de sistema de segurança FS; instalação elétrica com quadro elétrico trifásico, tomada, disjuntor e 

barra com 5 focos de 100 watts; lettering no frontão para identificação de cada expositor.  

Os stands ficarão montados no exterior à face e com abertura para uma tenda. 

Para além dos 3m de comprimento da tasquinha deverá existir um espaço exterior de quintal coberto, com 

4m de comprimento ajustado à utilização de grelhadores com pavimento em estrado de madeira aéreo que 

permite a conceção das canalizações das águas e esgotos por baixo, alcatifado a linóleo antiderrapante; 

cobertura em telhas naturocimento isentas de amianto e incombustíveis em conformidade com a norma 

NPEN494 e dotadas de sistema de segurança FS.» 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para a realização da XIX Feira 

do Queijo do Alentejo. 

 

 

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

 
Serpa, 21 de outubro de 2019 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

