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Dando cumprimento ao disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea c), art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elabora-se o presente relatório, do qual consta uma síntese 

da atividade mais relevante desenvolvida pela Câmara Municipal, nos meses de abril e maio de 

2015. 

 

A atividade do Município pode também ser acompanhada, através das atas das reuniões, que são 

remetidas a todos os membros do Órgão Deliberativo, de acordo com o disposto no artigo 35.º n.º 

1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro.  
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 

 

Da atividade desenvolvida pelo município de Serpa nos últimos dois meses e que consta 

detalhadamente neste relatório importa refletir sobre o facto de continuarmos a ter um conjunto 

muito grande de ações, de projetos e de obras que têm como objetivo a melhoria das condições de 

vida dos munícipes, o desenvolvimento socioeconómico e o desenvolvimento cultural, desportivo 

e associativo. Apesar de todos os constrangimentos que decorrem da necessidade absoluta de 

reduzir custos, é um facto que temos conseguido manter a nossa atividade regular e avançar com 

novas ações e projetos, mantendo o foco no desenvolvimento do concelho, na capacidade de 

trabalhar para as pessoas, na capacidade de atração de investimentos e de dinamização turística, 

num caminho coerente e persistente que queremos continuar a seguir.  

Com o objetivo que integrar aquilo que fazemos e que queremos fazer num futuro próximo, 

estamos a trabalhar num documento de planeamento estratégico, a apresentar muito em breve, 

que pretende sintetizar os vários planos e estudos existentes com as necessárias atualizações e 

adaptações e, também, servir de referência para a definição das prioridades de investimento neste 

Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020, de forma a encontrar as melhores soluções para a 

necessidade de concretizar e financiar as políticas municipais, com um conjunto de objetivos 

estratégicos que sirvam de base ao trabalho global do município, aos quais se agregam ações 

concretas. 

Há algumas questões que importa salientar, enquanto linhas orientadoras desta estratégia: 

- o Plano Diretor Municipal, cuja revisão (aprovada em 2014) tem como objetivos a “integração 

territorial de diferentes perspetivas de desenvolvimento municipal (...), nomeadamente 

económica, turístico-cultural e social, assente em valores de sustentabilidade ambiental”.  

- No mesmo sentido, o plano Serpa Comunidade Sustentável (2009) pretende “articular e dar 

corpo a um conjunto de atividades realizadas no intuito de capacitar e afirmar Serpa enquanto 

referência incontornável no âmbito da sustentabilidade. Ao mesmo tempo visa potenciar o seu 

desenvolvimento como comunidade atenta às questões ambientais, sociais e da economia verde, 

capaz de alavancar oportunidades e de materializar as mais-valias endógenas – território, gentes, 

tradições e cultura – em fatores competitivos, efetivos promotores de um desenvolvimento 

equilibrado e equitativo”.  

Ou seja, a definição de políticas e estratégias tem que ter em conta a questão demográfica e social, 

uma vez que o desenvolvimento sustentado que se pretende depende de questões de 

desenvolvimento social, nomeadamente o combate à pobreza e à exclusão social, a atração e 

fixação de pessoas e investimentos, a existência de emprego e de qualidade de vida.  

Neste contexto importa igualmente referir as alterações no âmbito legislativo aplicável às 

autarquias, onde sobressaem as questões financeiras e administrativas, com dramática redução 

nos orçamentos anuais e muitas dificuldades na gestão municipal, bem como a conjuntura 

económica agravada nos últimos cinco anos. 
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Esta situação tem tido consequências a vários níveis, designadamente na capacidade de 

investimento e na atividade regular dos serviços, obrigando a um exercício nem sempre fácil de se 

continuar a fazer - e a fazer mais - com menos recursos.  

Em simultâneo, o agravamento das condições de vida das populações, obrigou igualmente a um 

reforço neste domínio, determinando novas escolhas na intervenção pública municipal, 

designadamente a nível de desenvolvimento social.   

Em síntese, os vários planos e documentos estratégicos de planeamento municipal, alinhados com 

as estratégias do Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020 permitem-nos evidenciar que 

consolidação de novos referenciais para o desenvolvimento, nomeadamente a inovação, a 

sustentabilidade e a inclusão. Com efeito, o contexto atual de crise generalizada e as medidas 

nacionais de redução do défice, obrigam a uma outra forma de olhar para a sociedade e o 

território. A deterioração das condições sociais e económicas das populações, as dificuldades das 

empresas e investidores e os constrangimentos orçamentais e de gestão das autarquias locais, 

traduzem-se numa grande pressão sobre o trabalho e a capacidade de intervenção municipal, 

levando obrigatoriamente a um nova e criativa governação, com um grande ênfase nas questões 

relacionadas com o desenvolvimento social e com a coesão social e territorial. É esse o nosso 

caminho, é essa a nossa maior prioridade. 

 

O Presidente da Câmara 

        

         Tomé Pires 
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Mês de abril 
 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 

EXPOSIÇÃO “AZUL + AMARELO = BRINQUEDOS VERDES” DE SIMÃO BOLÍVAR 
 
Período de execução 

Exposição l 28 de março a 24 de abril 
 

Desenvolvimento 

Simão Bolívar nasceu no Brasil mas é em Portugal, no Porto, que atualmente realiza o seu extraordinário 
trabalho de reaproveitamento de materiais. Na sua oficina, latas de conserva e de refrigerante, cápsulas 
de café, entre outros objetos que fazem parte do nosso "lixo" diário, adquirem uma nova vida cheia de 
encanto. Com a sua abundante criatividade, transforma em autênticas obras de arte objetos que 
aparentemente já não teriam qualquer utilidade. Os seus trabalhos remetem para um universo de 
fantasia e de histórias que todos conhecemos: “Alice no País das Maravilhas”, “O Soldadinho de Chumbo”, 
“O Principezinho”, entre outras. Os brinquedos são animados por sistemas de grande simplicidade que 
lhes dão movimento, - bailarinas rodopiam num só pé, meninas saltam à corda, cavalinhos de baloiço 
cavalgam sem se cansar - e convidam a brincar.  A exposição, instalada no átrio da Biblioteca, foi visitada 
por cerca de 700 pessoas. 

     
 

Designação   

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NO LIMITE DA DOR” DE ANA ARANHA E CARLOS ADEMAR 
Período de execução  

18 de abril 
Desenvolvimento 
Na sessão estiveram presentes os autores da obra, Ana Aranha e Carlos Ademar, o editor, Marcelo Teixeira, 
e o ex-preso político José Pedro Soares. Na abertura, em representação da Câmara, usou da palavra a Dra. 
Sara Romão. 
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“No limite da dor" começou por ser um programa radiofónico de Ana Aranha, emitido na Antena 1, com 
entrevistas a ex-presos políticos torturados pela PIDE. O programa deu lugar ao livro “No limite da dor. A 
tortura nas prisões da PIDE” (editora Parsifal, 2014), de Ana Aranha e Carlos Ademar, no qual foram 
registados esses testemunhos. Um deles foi o de José Pedro Soares. Preso em 1 de Junho de 1971, sofreu 
um total de oitocentas e vinte horas de interrogatório e esteve vinte e um dias e noites sem poder dormir, 
além de ter permanecido isolado, desde o dia da sua prisão, até 17 de Setembro. 
Estiveram presentes 68 pessoas, entre elas ex-presos políticos e resistentes antifascistas do concelho: Isidro 
Martins, Estevão Oca, António Ventura, Bento Alcântara e Domingos Borralho. 
 

 
 

Designação  

CONTARELOS 
Período de execução 
14, 21 e 28 de abril 
Desenvolvimento  

Animações de leitura desenvolvidas por técnicos da Biblioteca que visam fortalecer os laços das crianças 
com os livros. As sessões, abertas ao público em geral, são dirigidas às crianças (3 – 6 anos) que 
frequentam o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa e realizam-se mensalmente, às 
terças-feiras. Registaram-se 72 participantes. 

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Designação  

OH! 
Período de execução 

4 de abril 
 
 
Desenvolvimento  

Sessões trimestrais que visam promover a divulgação de livros para bebés e sensibilizar os pais para a 
importância do livro enquanto promotor da comunicação de afetos. Para pais e bebés dos 12 aos 36 
meses. 
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 7 participantes. 
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Designação 

GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 

18 de abril 
 
 
 
Desenvolvimento 

Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 3 
anos.  
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 20 participantes. 
 
 
 
Designação   

MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  

16, 23 e 30 
Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões têm periodicidade mensal e são dirigidas a crianças do pré-
escolar que frequentam a Componente de Apoio à Família. Participaram 25 crianças. 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Designação 

Designação   

VISITAS COM MEDIAÇÃO DE LEITURA – CONTARELOS   
Período de execução  

21 e 28 
 
 
Desenvolvimento 
Visitas destinadas a sessões de mediação de leitura para crianças dos 3 aos 6 anos. Nestas sessões 
participaram 35 crianças que frequentam a sala 1 e a sala 2 do ensino pré-escolar da Creche de Nossa 
Senhora da Conceição.  
 

OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  

11 de abril 
Desenvolvimento  

Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos.  
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Nesta sessão, que contou com 14 participantes, livros usados deram vida a novas histórias… 
 
 

     

        

 

 

2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
 
Designação 

“RETORNO” – EXPOSIÇÃO DE PINTURA E DESENHO DE CÉSAR SALGUEIRO   
Promotor(es)  

César Salgueiro  
Período de execução  

31 de março a 10 de abril 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
 
Desenvolvimento  

César Salgueiro, natural de Serpa, começou a pintar em 1993. Já tinha exposto anteriormente em Serpa, no 
Museu Etnográfico, em 1984 (exposição individual) e em 1995 (exposição coletiva).  
 

Apoios concedidos  

Disponibilização da sala polivalente, apoio na montagem e desmontagem da exposição, divulgação. 
 
 

 
Designação 

CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  

Filomena Alves  
Período de execução  

11 de abril 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
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Desenvolvimento  

Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. O objetivo é criar uma comunidade 
de leitores e um espaço onde a literatura possa ser discutida e ampliada pela troca de experiências leitoras 
entre os participantes. As reuniões do Clube, que conta com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena 
Alves e dirigidas a M/16 anos.  

 

Apoios concedidos  

Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

 

 
 

 
3. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 22  

DVD-Vídeo 153  

Monografias 302  

Total 477  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 106  

7-9 anos 21  

10-12 anos 27  

13-16 anos 23  

17-20 anos 5  

21-35 anos 85  

36-50 anos 115  

51-65 anos 62  

> 66 anos 33  

Total 477  

 
Total de novos utilizadores inscritos 12  

 

Total de sessões nos computadores 361  
 

 

 

 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

 
2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 IEFP - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BEJA (Atendimento de candidatos ao curso 
“Operador Agrícola”) | Sala da Abóbada, dia 8 de abril 
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 TRILHOS VIVOS (Briefing e demonstração de cante alentejano no âmbito da 8.ª Ultramaratona BTT) l 
Auditório do Cineteatro de Serpa, dias 10 e 11 de abril 

 BAAL 17 (Apresentação da peça “Smile” para alunos das escolas básicas de Pias, Brinches, Vales Mortos, 
Ficalho e Vale de Vargo) | Auditório do Cineteatro de Serpa, dias 15, 16 e 17 de abril 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA (Apresentação pelo Encena da peça de teatro: “Só há uma 
vida e nela quero ter tempo para construir-me e destruir-me") | Auditório do Cineteatro de Serpa, 17 e 18 
de abril 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE V. N. S. BENTO E VALE DE VARGO (Espetáculo Academia Musical Santa 
Teresinha) l Auditório do Cineteatro Maria Lamas, dias 15 e 17 de abril 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE V. N. S. BENTO E VALE DE VARGO (Apresentação da peça “Smile” para alunos 
do 1.º e 2.º ciclos de Vila Nova de S. Bento, Vale de Vargo e A-do-Pinto) l Auditório do Cineteatro Maria 
Lamas, dia 20 de abril 

 GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO DE VILA NOVA DE S. BENTO (Ensaio para desfile de ranchos corais 
integrado nas festas das Santas Cruzes) l Auditório do Cineteatro Maria Lamas, dias 23 e 30 de abril 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE V. N. S. BENTO E VALE DE VARGO (Espetáculo integrado nas comemorações do 
25 de Abril) l Auditório do Cineteatro Maria Lamas, 24 de abril 

 COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE N.ª SRA. DE GUADALUPE (Reunião geral) l Sala da Abóbada, dia 28 
 
Apoios concedidos  

Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço e apoio técnico/logístico. 
 

 

  EVENTOS – Participação da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 
1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Designação 

CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO 
Período de execução 

5 de abril 
Local  

Serpa 
Desenvolvimento  

Um dos pontos altos das Festas de Nossa Senhora de Guadalupe é o Cortejo Histórico e Etnográfico que, há 
mais de três décadas, no domingo de Páscoa, recria a evolução histórica do concelho e mostra os usos e 
costumes locais. Este ano, o evento contou com uma grande participação: 243 figurantes, 52 tratoristas e 
679 elementos de grupos de animação musical (ranchos corais, bandas, fanfarras, etc.). 
De destacar, na edição do corrente ano, a participação de 35 jovens, cinco do concelho de Serpa e os 
restantes oriundos de Itália, Croácia, Grécia, Polónia Espanha e Finlândia, que participaram no projeto 
“Close UP”, promovido pela Autonomia e Descoberta CRL.   
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Designação 

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
Período de execução 

24 de Abril 
Local  

Cineteatro Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 

Na noite de 24 de Abril, o Cineteatro Municipal acolheu as comemorações do Dia da Liberdade. 
Pela Câmara Municipal de Serpa, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara. As atuações 
musicais estiveram a cargo do “Grupo Coral da Academia Sénior”, do “Grupo Coral e Etnográfico 
da Casa do Povo de Serpa”, do grupo “Os Ceifeiros de Serpa “e da Banda da Sociedade 
Filarmónica de Serpa. A seguir ao espetáculo teve lugar uma arruada pela Banda da Sociedade 
Filarmónica de Serpa e um espetáculo piro musical na Praça da República. 

 

 
 
 
 
 

 

  DESPORTO 
1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 Designação 

GENTE EM MOVIMENTO 
 Desenvolvimento 

O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de 
Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos 
nas aulas gratuitas de hidroginástica e ginástica.  
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2008 mais de 17 milhões de pessoas morreram devido 
a doenças cardiovasculares. Assim, é imperativo educar a população para a importância do controlo dos 
fatores de risco cardiovascular, particularmente os fatores de risco modificáveis. 

 
 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 70 3 23 114 11 10 

Vila Nova de S. Bento 45 3 15 45 8 6 

Brinches 48 3 16 63 5 13 

Vila Verde de Ficalho 54 4 14 35 3 12 

Pias 46 3 15 78 5 16 

Vale de Vargo 20 3 7 13 5 3 

Vales Mortos 82 5 16 36 3 12 

A-do-Pinto 39 5 8 7 3 2 

Santa-Iria 55 5 11 35 3 12 

Total 459 34 14 426 50 10 

 

 

Designação 

GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

A gestão das instalações desportivas e piscinas compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, entre outros 
serviços. Realiza-se diariamente com o objetivo de responder às solicitações das associações/clubes e 
escolas que utilizam os espaços. 

 

A
B

R
IL
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Número de utilizações: 
 

EQUIPAMENTO ABRIL 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 1608 

Parque Desportivo de Serpa 2130 

Piscina Coberta Serpa 1416 
 

 
 
 
Designação   

BOCCIA SÉNIOR 
Período de execução  

Às quartas-feiras, das 10h00 às 11h00, e às sextas-feiras, das 15h00 às 16h00. 
Local 

Pavilhão Carlos Pinhão 
Desenvolvimento 
Atividade que visa dar a conhecer o Boccia, um jogo de lançamento de bolas inspirado num jogo praticado 
na antiga Grécia do qual derivaram jogos como o bowling e a petanca. O Boccia foi originalmente 
concebido para ser jogado por pessoas com paralisia cerebral mas tornou-se tão popular que hoje em dia é 
praticado por muitas outras pessoas, nomeadamente em idade sénior. 
 
MÊS Nº DE SESSÕES Nº DE 

PARTICPANTES 

MÉDIA DE 

FREQUÊNCIA 

ABRIL 8 59 7 
 

 
 

Designação   

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  

Aulas de atividade física (2.ª feira, Serpa l 3.ª feira, Pias l 4.ª feira, Vila Nova l 5.ª feira, Vales Mortos) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
Local 

Freguesias do concelho 
Desenvolvimento 
Aulas de atividade física (AF) e de adaptação ao meio aquática (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 
 

MÊS TOTAL GERAL 

ALUNOS 

TOTAL DE 

AULAS 

MÉDIA 

ALUNOS/AULAS 

ABRIL 136 18 8 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

ABRIL 

Serpa 15 

Vales Mortos 3 

Vila Nova 11 

Pias 5 
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2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 

8.ª ULTRAMARATONA DE BTT 
Promotor  

Trilhos Vivos 
Período de execução  

11 de abril 
Local 

Piscina Coberta 
 
 
Desenvolvimento 

Registaram-se 306 inscrições, sendo que 244 participaram na Ultramaratona (SRP 160) e 62 na Maratona 
(SRP80). 
Apoios concedidos  

Apoios logísticos diversos (sacos de papel com documentação; sacos de lixo; isenção de taxa de 
licenciamento; cedência de 4 viaturas TT com motorista; cedência do Parque de Campismo; cedência de 
aparelhagem sonora com técnico; cedência de 2 LCD com suportes; etc.), contabilizados em 3 926,00€, e 
apoio técnico (1 técnico durante o desenvolvimento do processo e 1 técnico, 1 auxiliar e 3 estagiários no dia 
da prova) 
 
 
Designação 

I ENCONTRO DE NATAÇÃO 
Promotor 

Clube de Natação Aquaserpa 
Período de execução  

18 de abril 
Local 

Piscina Coberta 
Desenvolvimento 

No âmbito do seu plano de ação, o Clube Aquaserpa realizou o I Encontro de Natação de Serpa. Esta 
atividade teve como objetivos a aplicação das aprendizagens adquiridas nas aulas, o convívio entre atletas 
não federados, a troca de experiências pedagógicas entre professores/treinadores, a promoção da saúde e 
de um estilo de vida ativo e saudável, o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança e a aquisição de 
valores morais, cívicos e de ética desportiva. 
Atendendo à logística da piscina, o Clube Aquaserpa endereçou o convite a quatro clubes de natação mas, 
por razões devidamente justificadas, apenas participou o Clube de Desportos Aquáticos da Vidigueira. 
O encontro contou com a participação de 49 atletas e decorreu num clima agradável e cheio de 
entusiasmo.  
A atividade encerrou com um lanche (oferecido pelo clube), durante o qual, atletas, pais e professores 
trocaram opiniões e experiências pedagógicas. 

Apoios concedidos  

Disponibilização do espaço e apoio técnico/logístico 
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                           Mês de maio 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
 

Designação 

EXPOSIÇÃO “CACHIMBOS E CARTAS DE AMOR” – ILUSTRAÇÕES DE CATARINA SOBRAL 
OFICINA COM CATARINA SOBRAL 
 
Período de execução 

Exposição l 16 de maio a 30 de junho 
Oficina l 16 de maio 
Desenvolvimento 

CATARINA SOBRAL nasceu em Coimbra, em 1985. 
É ilustradora e designer de comunicação, com incursões nas áreas da gravura e do cinema de animação. 
Autora dos livros ilustrados GREVE (Menção Especial no Prémio Nacional de Ilustração 2012), ACHIMPA 
(Prémio de Melhor Ilustração para Livro Infantil do Festival da Amadora 2013 e Prémio Autores da SPA na 
categoria de Melhor Livro Infantojuvenil, também em 2013), O MEU AVÔ (vencedor do Prémio 
Internacional de Ilustração na Feira do Livro de Bolonha 2014) e VAZIO. 
Colabora regularmente como ilustradora editorial em diversos jornais e revistas e assina vários livros 
ilustrados, publicados em Portugal e também no Brasil, França, Itália, Suécia, Alemanha, Hungria e 
República da Coreia. Tem participado em diversas exposições nacionais e internacionais. 
A literatura e as artes visuais do século XX constituem-se como as maiores fontes de inspiração de 
Catarina Sobral. Mesmo o passante mais apressado não deixará de sorrir perante as várias referências 
artísticas que pontuam as suas ilustrações: James Joyce, Jacques Tati, Charlie Chaplin, Fernando Pessoa e 
Almada Negreiros, entre outros. 
A exposição patente na Biblioteca é composta por digigrafias das obras GREVE, ACHIMPA, O MEU AVÔ e 
VAZIO. 
A oficina, que decorreu no jardim da Biblioteca, contou com 30 participantes, os quais foram convidados a 
fazer uma carta de amor ilustrada. 
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Designação   

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “SERPENTINA” DE MÁRIO ZAMBUJAL 
Período de execução  

2 de maio 
Desenvolvimento 
MÁRIO ZAMBUJAL fez a sua estreia literária em 1980 com “Crónica dos bons malandros” a que se seguiram 
“Histórias do fim da rua” e “À Noite logo se vê”. Após um interregno, em que escreveu histórias para 
televisão, teatro e rádio, voltou aos livros com “Fora de mão”, “Primeiro as senhoras”, “Já não se escrevem 
cartas de amor” e “Uma noite não são dias”. Atual presidente do Clube de Jornalistas, Mário Zambujal foi 
ainda jornalista de “A Bola” e de “O Jornal”, subchefe de redação de “O Diário de Lisboa”, chefe de redação 
de “O Século”, diretor-adjunto do “Record”, diretor do “Mundo Desportivo” e dos semanários “Se7e” e “Tal 
& Qual,” subdiretor do Canal 2 da RTP e apresentador de diversos programas de televisão. 
Para o autor, o mais importante é saber que os leitores se divertem com os seus livros. É nisso que se 
concentra quando agarra na caneta e se põe a imaginar peripécias, enredos e personagens. “Serpentina” 
não fugiu à regra: eis um supremo divertimento em que a imaginação e o humor se entrelaçam com a 
reflexão e a emoção. 
A representar o município esteve presente a Sra. Vereadora da Cultura. Assistiram à sessão 48 pessoas. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Designação  

CONTARELOS 
Período de execução 

5, 12, 19 e 26 de maio 
Desenvolvimento  

Animações de leitura desenvolvidas por técnicos da Biblioteca que visam fortalecer os laços das crianças 
com os livros. As sessões, abertas ao público em geral, são dirigidas às crianças (3 – 6 anos) que 
frequentam o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa e realizam-se mensalmente, às 
terças-feiras. Registaram-se 87 participações. 
Nos dias 12 e 26 realizaram-se duas sessões extras para 33 crianças a frequentar o ensino pré-escolar na 
Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição. 
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Designação 

GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 

9 de maio 
Desenvolvimento 

Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 3 
anos.  
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 7 participantes. 
 
 

Designação   

TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução  

18 de maio 
Desenvolvimento 
Orbitando em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação, as sessões 
bimestrais de “Tertúlia de Palavras” pretendem trazer ao encontro do público sénior as diferentes 
formas de oralidade (contos, lengalengas, trava-línguas, poesia popular, anedotas, histórias de vida). 
Esta sessão contou com 22 participantes e a colaboração do Sr. Candeias, acordeonista.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designação   

MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  

7 e 28 de maio 
Local 

Pias, Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 
Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões têm periodicidade mensal e são dirigidas a crianças do pré-
escolar que frequentam a Componente de Apoio à Família. Em maio participaram 24 crianças. 
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Designação 

OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  

23 de maio 
Desenvolvimento  

Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela Arquiteta Paula Estorninho. 
Nesta sessão, que contou com 5 participantes, de livros velhos nasceram histórias que ganharam vida, 
que saltaram para fora dos livros… e ficaram penduradas nas árvores. 
    

 

 

 

2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
 

Designação 

CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  

Filomena Alves  
Período de execução  

16 de maio 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  

Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. As reuniões do Clube, que conta 
com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena Alves e dirigidas a M/16 anos.  
 

Apoios concedidos  

Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

 

 
3. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 
 

MAIO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 
12  

DVD-Vídeo 
160  

Monografias 
344  

Total 
516  

 

Total de empréstimos por escalões etários 0-6 anos 
144  
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7-9 anos 
22  

10-12 anos 
25  

13-16 anos 
13  

17-20 anos 
18  

21-35 anos 
87  

36-50 anos 
110  

51-65 anos 
71  

> 66 anos 
26  

Total 
516  

 
Total de novos utilizadores inscritos 9  

 

Total de sessões nos computadores 430  
 

 

 

 

 

 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   

CONCERTO CORAL PELO CORO DE CÂMARA DE BEJA E CORO JEAN LE BEL 
 

Período de execução  

15 de maio 
Local 

Cineteatro Municipal de Serpa 
 

Desenvolvimento 

Espetáculo realizado no âmbito de uma parceria entre o Coro de Câmara de Beja e a Câmara Municipal de 
Serpa, que aproveitou a presença em Beja do Coro Jehan Le Bel (Bélgica) – atuação no XXVII Encontro de 
Coros de Beja. Assistiram ao concerto 95 pessoas. 
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2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 IEFP - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BEJA (Atendimento de um grupo de 
candidatos a formação) | Sala da Abóbada, 7 de maio 

 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE V. N. S. BENTO E VALE DE VARGO (Sessão de contos com Cristina Taquelim e 
apresentação do Coro Infantil de Vila Nova de S. Bento) l Auditório do Cineteatro Maria Lamas, 7 e 11 de 
maio 

 

 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA 
(Simpósio – Educação, Saúde Mental e Física) l Auditório e foyer, 8 de maio 

 

 COMISSÃO CONCELHIA DE SERPA DO PCP (sessão com o euro deputado João Ferreira) l Sala da Abóbada, 
15 de maio 

 

 IEFP - CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BEJA (Atendimento de candidatos à ação de 
formação “Jardinagem em espaços verdes”) | Sala da Abóbada, 19 de maio 

 
Apoios concedidos  

Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço e apoio técnico/logístico. 
 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 

1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   

PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ALBUM ILUSTRADO 
 

Período de execução  

15 de maio 
Local 

Cineteatro Municipal de Serpa 
 

Desenvolvimento 

A Câmara Municipal de Serpa, em colaboração com a Editora Planeta Tangerina, promove a primeira edição 
do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, que passará a existir com uma periodicidade bienal.  
A iniciativa tem como objetivos fomentar e desenvolver a qualidade literária e artística do Álbum Ilustrado e 
estimular a criação de novos projetos nessa área. 
O Prémio foi anunciado em maio e o prazo de entrega dos trabalhos termina a 30 de setembro de 2015. 
As normas de participação podem ser consultadas nos sites da Câmara Municipal de Serpa e da Planeta 
Tangerina 
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 DESPORTO 

1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 Designação 

GENTE EM MOVIMENTO 
 Desenvolvimento 

O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de 
Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos 
nas aulas gratuitas de hidroginástica e ginástica.  
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2008 mais de 17 milhões de pessoas morreram devido 
a doenças cardiovasculares. Assim, é imperativo educar a população para a importância do controlo dos 
fatores de risco cardiovascular, particularmente os fatores de risco modificáveis. 

 
 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 82 3 27 129 12 11 

Vila Nova de S. Bento 41 3 14 70 8 10 

Brinches 54 3 18 66 4 17 

Vila Verde de Ficalho 47 3 16 55 4 14 

Pias 32 3 11 52 4 13 

Vale de Vargo 20 3 7 14 4 4 

Vales Mortos 75 3 25 73 4 17 

A-do-Pinto 27 3 9 5 4 1 

Santa-Iria 37 3 12 44 4 11 

Total 415 27 15 508 48 11 

 
 
Designação 

GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

A gestão das instalações desportivas e piscinas compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, entre outros 
serviços. Realiza-se diariamente com o objetivo de responder às solicitações das associações/clubes e 
escolas que utilizam os espaços. 

 
Número de utilizações: 

 

EQUIPAMENTO MAIO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 2515 

Parque Desportivo de Serpa 1659 

Piscina Coberta Serpa 1592 
 

 
 
 

 

 

 

M
A

IO
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Designação   

BOCCIA SÉNIOR 
Período de execução  

Quartas-feiras, das 10h00 às 11h00 
Sextas-feiras, das 15h00 às 16h00 
 
Local 

Pavilhão Carlos Pinhão 
Desenvolvimento 
Atividade que visa dar a conhecer o Boccia, um jogo de lançamento de bolas inspirado num jogo praticado 
na antiga Grécia do qual derivaram jogos como o bowling e a petanca. O Boccia foi originalmente 
concebido para ser jogado por pessoas com paralisia cerebral mas tornou-se tão popular que hoje em dia é 
praticado por muitas outras pessoas, nomeadamente em idade sénior. 
 
MÊS Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

MAIO 7 65 9 
 

 
 

Designação   

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  

Aulas de atividade física (2.ª feira, Serpa l 3.ª feira, Pias l 4.ª feira, Vila Nova l 5.ª feira, Vales Mortos) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
Local 

Freguesias do concelho 
Desenvolvimento 
Aulas de atividade física (AF) e de adaptação ao meio aquática (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 
 

MÊS TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

MAIO 142 19 8 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

MAIO 

Serpa 14 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 12 

Pias 6 
 

Designação   

JOGOS MUNICIPAIS – CERIMÓNIA DE ABERTURA 
Período de execução  

9 de maio 
Local 

Praça da República e Parque Desportivo de Serpa 
Desenvolvimento 
Na abertura dos Jogos, que se prolongam até 27 de junho, estiveram cerca de 300 participantes, entre 
atletas, treinadores e dirigentes. Nas doze modalidades de demonstração participaram 130 atletas. 
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Designação   

ROTA DAS AZENHAS 
Período de execução  

17 de maio 
Local 

Descida do rio Guadiana 
Desenvolvimento 
Tratou-se da primeira edição da Rota das Azenhas deste ano. 
A concentração do grupo, constituído por 17 participantes, foi junto à Piscina Coberta. Dali, seguiram em 
viaturas municipais até aos Moinhos Velhos, perto de Brinches. O passeio terminou no moinho da 
Amendoeira, em Serpa, com uma escala na ponte, para descanso e reforço alimentar.  
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Designação   

TERTÚLIA “OS VALORES ÉTICOS NO DESPORTO” 
Período de execução  

23 de maio 
Local 

Cineteatro Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Iniciativa integrada nos Jogos Municipais. Teve a colaboração do Instituto Português do Desporto e da 
Juventude - Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED). 
Participaram na tertúlia: Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Serpa, Isabel Estevens; Manuela 
Gonçalves, embaixadora do Plano Nacional de Ética no Desporto; Carlos Lopes, ex-atleta Campeão Olímpico 
de Maratona; Fernando Monteiro, treinador local; João Bentes, atleta local de ténis de mesa; Inês Aragão, 
atleta local de patinagem artística.  
Registaram-se cerca de 30 participações (público em geral e representantes de associações locais). 
 

 

 

 

 

 

 

2. ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 

Designação 

FESTIVAL DE GINÁSTICA E DANÇA 
Promotor(es)  

Korpussão 
Período de execução  

22 de maio 
Desenvolvimento 

O Projeto korpussão deu a conhecer o seu trabalho na área da Ginástica Desportiva. A atividade teve como 
objetivos a aplicação das aprendizagens adquiridas durante a época desportiva, a promoção da saúde e de 
um estilo de vida ativo e saudável, o desenvolvimento da autoestima e autoconfiança e a aquisição de 
valores morais, cívicos e de ética desportiva. 
A atividade contou com a participação de 30 atletas. 
 
Apoios concedidos  

Cedência das instalações (Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa) e funcionário de apoio 
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Designação 

FESTIVAL DE NATAÇÃO 
Promotor(es)  

Aquaserpa 
Período de execução  

23 de maio 
Desenvolvimento 

Encerramento da época balnear 2014/2015 
 
Apoios concedidos  

Cedência de instalações (Piscina Coberta) e funcionário de apoio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 

1.º TRAIL SERPA “POR VALES E PLANÍCIES”          
Promotor(es)  

Clube Serpafit Challenge 
Período de execução  

24 de maio 
Desenvolvimento 

O Clube Serpafit Challenge e a Associação de Atletismo de Beja, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa 
e da União de Freguesias de Serpa, realizaram o 1.º Trail Serpa “Por Vales e Planícies”. O evento pretende 
dinamizar a prática desportiva na região, nomeadamente o atletismo e a prática específica do Trail Running, 
trazendo ao concelho de Serpa atletas de vários locais do país. 
No evento participaram 30 atletas no Trail Longo (30 km) e 23 atletas no Trail Curto (20 km). Destes, 6 eram 
naturais ou residentes no concelho de Serpa. 
 
Apoios concedidos  

Apoios logísticos vários 
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Designação 

25.º PASSEIO A PORTUGAL EM CICLOTURISMO          
Promotor(es)  

Federação Portuguesa de Ciclismo e Município de Alpiarça 
Período de execução  

27 de maio 
Desenvolvimento 

A comitiva de 40 participantes provenientes de Reguengos de Monsaraz chegou a Serpa no dia 27 de maio 
e foi recebida pela Vereadora do Desporto, tendo havido troca de lembranças. A comitiva pernoitou em 
Serpa tendo a Câmara de Serpa disponibilizado para esse efeito o Pavilhão Carlos Pinhão. 
 
Apoios concedidos  

Cedência de instalações e lembranças  
 

  

 

Designação 

TAÇA REGIONAL DE VOLEIBOL SENIORES          
Promotor(es)  

Associação de Voleibol do Alentejo 
Período de execução  

30 de maio 
Desenvolvimento 

A Taça de Voleibol Regional, nos escalões de seniores femininos e masculinos, realizou-se no Pavilhão dos 
Desportos Carlos Pinhão, com organização da Associação de Voleibol do Alentejo e a colaboração da 
Associação Cultural e Juvenil de Serpa e apoio da Câmara Municipal de Serpa. 
Participaram na iniciativa a Associação Cultural e Juvenil de Serpa (estreante na competição), Moura Vólei 
Clube, Juventude Sport Clube de Évora e o Atlético Clube de Albufeira, totalizando 90 praticantes. 
 
Apoios concedidos  

Cedência de instalações e funcionário de apoio 
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Meses de abril e maio 

A Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultbéria celebraram um Protocolo de Cooperação para o 

Desenvolvimento Cultural, com início a 1 de abril, e que visa o desenvolvimento dos projetos de natureza 

artística, cultural e educativa, Casa do Cante e Musibéria.  

CASA DO CANTE 
As atividades realizadas pelo projeto Casa do Cante têm como principal objetivo a salvaguarda do património 

cultural imaterial em geral e em particular a salvaguarda do Cante Alentejano. Entende-se por salvaguarda a 

definição presente na Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial da humanidade, adotada 

pela UNESCO em 2003 e ratificada pela Assembleia da República em 2008. 

Assim, no âmbito das ações promotoras da salvaguarda do Cante Alentejano, a Casa do Cante nos meses de abril 

e maio de 2015 coorganizou e apoiou as seguintes atividades: 

 

1 – Apoio na organização do desfile de grupos corais nas Festas de Serpa, 5 de Abril. 

2 – Apoio na organização das apresentações dos grupos corais nas Comemorações do 41.º Aniversário do 25 de 

Abril, 24 de Abril. 

3 – Apoio à logística da viagem do Grupo Coral “Os Camponeses de Pias” à Feira de Música Ibero Americana em 

Bilbao, em representação do Cante Alentejano. 

4 – Coorganização do Encontro do Cante, na 32.ª Ovibeja, 2 de maio. 

5 – Coorganização de tertúlia sobre a temática “O Cante no Feminino”, 16 de maio. 

6 – Apoio na organização de Colóquio sobre a Música Tradicional Alentejana, 31 de maio. 

7 – Apoio à logística da viagem do Rancho “Os Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento” a Newark para as 

Comemorações do Dia de Portugal. 

8 – Coorganização do XII Encontro de Culturas. 

 

MUSIBÉRIA 

O Projeto Musibéria, no período compreendido entre abril e maio de 2015, norteou as suas atividades segundo 

os seguintes eixos: 

 

A – Residências Artísticas Musibéria (RAM)  

O programa de apoio à criação artística individual, em sua quarta Convocatória, conta com a presença de três 

artistas em residência, nas disciplinas da música e da dança. Iniciada a 6 de abril e com data prevista de 

conclusão a 4 de julho de 2015. A presente edição assinala o Brasil como país de origem dos artistas em 

residência. 

 

B – Curso Profissional Técnico de Som 

Em parceria com a Escola Secundária de Serpa assegura-se a única oferta pública a sul do Tejo num Curso 

Profissional de Técnico de Som. Curso profissional de nível III, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificação 

e Quadro Europeu de Qualificação, reconhecido em todos os Estados Membros, com equivalência ao 12º ano de 

escolaridade. 
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C – Formação Geral em Música e Dança 

Em horário pós laboral, entre as 15h e as 20h30, de quarta a quinta-feira, o Projeto Educativo Musibéria afirma a 

sua oferta formativa em música nos laboratórios de piano, de violino, de violoncelo, de guitarra e de viola 

campaniça, aos quais se soma a oferta em dança contemporânea. Esta formação geral em música e dança 

encontra-se estruturada por trimestres, perfazendo a sua multiplicação a três o total da componente letiva 

prevista para o ano letivo 2014/2015. 

 

D – Concertos e Espetáculos Musibéria 

Ao dia 18 de abril, no Auditório Musibéria, foi apresentado o espetáculo Sonosfera de Vítor Rua, Manoel Barbosa 

e Amílcar Vasques-Dias. 

Ao dia 16 de maio, na rua dos Lagares em Vale de Vargo, foi apresentado o espetáculo Outra de Bárbara 

Faustino. 

Ao dia 23 de maio, no Auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Estrangueiro de Pablo Lapidusas. 

 

E – Oficinas Musibéria 

Entre os dias 15 e 17 de abril, realizou-se a oficina Composição e Improvisação em Tempo Real orientada por 

Vítor Rua. 

Ao dia 16 de maio, realizou-se a oficina Música para Escutar orientada por André Rocha. 

Ao dia 23 de maio, realizou-se a oficina Vivências Musicais Brasileiras orientada por Flávio Vasconcelos e Jacque 

Falchetti. 

 

F – Conferências Musibéria  

Ao dia 14 de abril, realizou-se a conferência Hasta la Vista Baby conduzida por Vítor Rua. 

Ao dia 18 de abril, realizou-se a conferência Deitei Fora as Fotografias conduzida por Carlos Gasparinho. 

 

G – Exposições Musibéria 

Entre 7 de março e 8 de maio, esteve patente a exposição Arquitetura dos Sons de Leandro César. 

 

H – Outros 

Ao dia 8 de maio, no Cineteatro Municipal de Serpa, integrado no Simpósio Educação e Saúde Mental, 

apresentaram-se em concerto os músicos em residência artística no Musibéria, André Rocha e Flávio 

Vasconcelos. 

Ao dia 9 de maio, integrado no Simpósio Educação e Saúde Mental, foram realizados, no Musibéria, os seguintes 

workshops: Mindfulness para crianças e adultos por Mónica Magano, Pais (des)cansados, filhos (de)stressados 

por Rita Castanheira, Trangeracionalidade familiar por Jaime Salvadinho, Constelações familiares por Leonor 

Monteiro e Educação especial por Susana Cunha.   

Ao dia 9 de maio, integrado no Simpósio Educação e Saúde Mental, foi apresentado, no Musibéria, o livro A 

Psicóloga dos Miúdos – Guia prático para todos os pais por Rita Castanheira.   

Ao dia 9 de maio, integrado no Simpósio Educação e Saúde Mental, foi apresentado, no Musibéria, o espetáculo 

Olhar de Novo pela Companhia de Teatro Baal17.   
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Ao dia 14 de maio, no âmbito da produção do XII Encontro de Culturas, o Auditório Musibéria acolheu os ensaios 

do projeto Ala dos Namorados e o Grupo Coral Mainantes. 

 

I – Estúdio Musibéria 

Ao dia 1 de abril, no âmbito do projeto Celina da Piedade e as Vozes do Alentejo, foram realizados trabalhos de 

captação áudio. 

Ao dia 2 de abril, no âmbito do projeto Entre Cante e Piano, foram realizados trabalhos de captação áudio. 

Entre os dias 8 e 13 de abril, no âmbito das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Som, foram realizados trabalhos de captação áudio. 

Entre os dias 14 e 18 de abril, no âmbito do projeto Celina da Piedade e as Vozes do Alentejo, foram realizados 

trabalhos de edição áudio. 

Entre os dias 27 e 30 de abril, no âmbito do projeto To Kings, foram realizados trabalhos de captação áudio. 

Entre os dias 2 e 9 de maio, no âmbito das Provas de Aptidão Profissional dos alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Som, foram realizados trabalhos de captação e edição áudio. 

Entre os dias 11 e 15 de maio, no âmbito do projeto To Kings, foram realizados trabalhos de edição áudio. 

Entre os dias 25 e 29 de maio, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio 

Vasconcelos, foram realizados trabalhos de captação áudio. 

 

J – Edições Musibéria 

Processo de pós-produção do trabalho discográfico Umbrales de Ariel Rodrigues, a editar com o selo Musibéria. 

 

K – Novas Parcerias 

O Musibéria estabelece parceria com a Cresce Jardim Nossa Senhora da Conceição de Serpa, para a realização de 

aulas extracurriculares em dança, a crianças entre os três e os cinco anos de idade, entre maio e junho de 2015. 

O Musibéria assinou declaração de interesse no Curso Profissional de Artes do Espetáculo — Luz, Som e Efeitos a 

funcionar em parceria com a Escola Secundária de Serpa, no triénio 2015/2018.  

 

L – Novas Criações Musibéria 

Entre maio e junho, criação do espetáculo de dança Artigo 88, de Bárbara Faustino. 

Entre maio e junho, criação do espetáculo de dança Entoar, de Lucas Delfino. 

Entre maio e junho, criação do trabalho discográfico Passim, de Flávio Vasconcelos e Jacque Falcheti. 

Entre maio e junho, criação do trabalho discográfico Vagares, de André Rocha. 

 

M – Prémios e Reconhecimentos  

Plataforma de apoio à criação artística, o Musibéria, tem sido reconhecido nacional como internacionalmente 

através dos seguintes projetos: 

- Pé de Vento, do grupo A Presença das Formigas, trabalho discográfico criado, gravado e editado no Musibéria, 

nomeado na categoria Best Album World Beat, nos Independent Music Awards 2015. 

- Planície, do grupo A Presença das Formigas, tema do trabalho discográfico Pé de Vento criado, gravado e 

editado no Musibéria, nomeado na categoria Best Instrumental, nos Independent Music Awards 2015. 
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- The Hypercubes, instrumento eletrónico modular, do músico Mateo Mena, construído no Musibéria, 

selecionado para o Maker Faire Roma 2014 e para o Maker Faire Madrid 2015.  

- Cumplicidades, do guitarrista António Chainho, trabalho discográfico gravado no Musibéria, reconhecido como 

Disco Antena 1. 

 

 

 Informação Financeira 

Quadro de receitas e custos de abril e maio da Associação Cultbéria 

RECEITAS abril  maio  

Financiamento - Câmara Municipal de Serpa     20.000 € 

 20000 €    

    435 € 

Outra Própria - Formação Geral em Música e 
Dança 

435 €    

Total  20435 €  20435 €  

CUSTOS abril Pessoal maio  

     

Pessoal 3493 €  7210 €  

Eventos  163 € 186 €  

Total  3493 €  7396 €  

 

 

 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

Mês de abril 
 

AÇÃO SOCIAL 

 

CLAS – Conselho Municipal de Educação 

Reunião do CLAS realizada no dia 28 abril de 2015, na sala de sessões da CMS, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1 – Votação da ata anterior; 

2 - Informações; 

3 – Balanço das Jornadas Municipais pela Igualdade e Inclusão Social; 
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4 – Balanço de ações propostas pelos Conselheiros no âmbito do PDS; 

5 – Propostas de ação apresentadas pelo Núcleo Executivo; 

6 – Outros assuntos; 

 

Participação no 1º Encontro Regional das CPCJ – Comissões de Proteção de Crianças e Jovens – Realizado no dia 

21 de Abril, no auditório da Universidade de Évora. 

 

Apoio à atividade desenvolvida pela CPCJ de Serpa, realizada no dia 24 de Abril, pelas 11h00, na Praça da 

República, em Serpa, com a aquisição de 500 balões e respetivo gás para os encher, e execução de cartazes de 

divulgação, integrada na iniciativa designada “Abril- mês da prevenção dos maus tratos na Infância”. 

 

 

Loja Social de Serpa 

 
 

 Esta resposta social funciona em articulação com todos os parceiros da Rede Social de Serpa, e até momento, 

estão a usufruir deste apoio 21 agregados familiares. 

 

Academia Sénior de Serpa 

Interrupção letiva para férias da Pascoa de 23 de Março a 13 de Abril. 

 

 

Participações do Grupo Coral da Academia Sénior: 

a) Participação do Grupo no Cortejo Etnográfico de Serpa 

b) Deslocação do grupo ao PROGRAMA GRANDE TARDE|SIC e Visita a Belém 

c) Participação nas comemorações do 25 de Abril, CINETEATRO de SERPA 

 

Teleassistência 

Neste momento encontram-se instalados os 23 aparelhos de teleassistência domiciliária, durante o mês de Abril 

foram devolvidos dois aparelhos devido à institucionalização dos utilizadores  

No total encontram-se instalados 23 dos 25 aparelhos adquiridos. 

Serpa: 10 aparelhos  

A do Pinto: 4 aparelhos  

Ficalho:3 aparelhos 

Vila Nova de São Bento: 06 aparelhos  

A monitorização é realizada remotamente pela empresa instaladora que além de fazer a verificação do 

funcionamento dos aparelhos também esta disponível para o serviço VOZ AMIGA. 



 
 

 
31 

 

Rastreio do Cancro da Mama no Concelho de Serpa – 13 de abril a 28 de maio 

À semelhança dos anos anteriores a Câmara Municipal apoiou a 7 ª volta do rastreio do cancro da mama, que irá 

percorrer as freguesias, com início a 13 de Abril. Este apoio traduz-se no transporte da unidade móvel de umas 

freguesias para as outras, ligação de eletricidade e água, divulgação nos meios institucionais, e outros de carácter 

pontual que venham a necessitar, com vista ao apoio da população feminina do nosso concelho. 

 

PREPARAÇÃO JORNADAS SENIOR 18 a 22 de Maio 

Envio de convites, contatos com entidades . 

 

Contentores Solidários  

 
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. Os artigos depositados, e que se encontrem em bom estado, são 

encaminhados para os indivíduos, famílias ou instituições de solidariedade social sinalizadas pela Rede Social do 

município.  

Durante este mês foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos 

Roupa 1015,50 Kg 

Calçado 135 Kg 

Brinquedos 54 Kg 

Livros 40,60 Kg 

Outros* 108,35 Kg 

 

* São considerados como outros o papel, plástico, metal, cintos, mochilas, malas como também todo o lixo não reciclável como, (adesivos, 

etiquetas, fita crepe, papel de carbono, fotografias, papel toalha, papel higiénico, papeis e guardanapos engordurados, papeis metalizados, 

padrafinados ou plastificados, clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tintas, latas de consumíveis e pilhas, cabos de panela, tomadas, 

isopor, adesivos, espuma, teclados de computadores, acrílicos, espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas, louças, lâmpadas e 

vidros temperados planos). 

 

 

EDUCAÇÃO 

Conselho Municipal de Educação 

No dia 9 de abril, pelas 14h30m, na sala de sessões da Câmara Municipal realizou-se uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 1 – Votação da ata anterior; 

 2 – Informações 

 3 – Rede Escolar 2015/2016 

 4 – Ações Educativas: 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=ultriplo&source=images&cd=&cad=rja&docid=pCOwUAL9vT-qsM&tbnid=1j7adKKQPliRgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noticiasderesende.com/2011/07/regiao-cinfaes-ultriplo-ja-colocou-em.html&ei=hcYIUqPbAsa50QXekYHICw&bvm=bv.50500085,d.ZGU&psig=AFQjCNEDr13J0PS35dUG_fznexP7DGDkxA&ust=1376393213351885
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     4.1 – 1º Simpósio “Educação & Saúde Mental”; 

     4.2 – Comemorações do Dia da Criança – “Semana da Criança” – de 1 a 5 de Junho 

     4.3 – Programa Empreendedorismo nas Escolas – continuidade para o ano letivo 2015/2016 

 5 – Assuntos diversos. 

 

Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

Crianças com fornecimento 
refeições 

33 8 16 18 

Crianças com prolongamento 
de horário 

27 5 9 16 

Despesas da Autarquia com 
fornecimento de refeições 

870,24€ 
 

171,36€ 
 

401,52€ 
 

483,84€ 
 

 

Dentro do serviço de prolongamento de horário, são também desenvolvidas uma vez por semana atividade física 
e conto de histórias em todas os locais onde estão a funcionar, dinamizadas por técnicos camarários. 
As crianças de Serpa têm também a oportunidade de frequentar a piscina coberta para atividades no meio 
aquático, uma vez por semana. 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho  
A CMS apoia mensalmente com subsídio de alimentação, as refeições fornecidas aos alunos do 1º Ciclo do ensino 
Básico, em que beneficiam 282 crianças no concelho: 
 

Serpa 
136 alunos 

Vales Mortos 
21 alunos 

Pias 
83 alunos 

Vila Nova S. Bento 
40 alunos 

Brinches 
1 aluno 

Ficalho 
1 aluno 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

53 23 60 11 5 5 37 23 23 17 13 10 1 0 0 0 1 0 

1.940,61€ 283,95€ 1.267,06€ 632,47€ 24,82€ 16,15€ 

      

Comparticipação da Autarquia por refeição: 

Escalão A: 1,68€;   Escalão B: 0,95€;    Escalão C: 0,22€ 

 

 

Transportes Escolares  

O transporte escolar está a ser assegurado a 386 alunos pela Rodoviária do Alentejo, SA, e a 83 alunos nos 

circuitos especiais (transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de aluguer). 

Os custos mensais para a Autarquia foram os seguintes: 

Rodoviária1 Viaturas de aluguer 

23.255,85€ 7.765,89€ 

1- os valores são variáveis em função do nº de alunos que requisitam passe e dos valores mensais praticados pela rodoviária 
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Projeto Cante na Escolas 

Continuidade do projeto que envolve 262 alunos do 3º e 4ºanos de escolaridade das escolas do 1º ciclo do 

concelho conforme se indicam no quadro a seguir: 

Serpa Pias VNSBento Ficalho Vale 

Vargo 

Brinches A-do-

Pinto 

Vales Mortos 

109  50  30 27 16 14 6 10 

 

O monitor também presta apoio ao Grupo Juvenil de Vila Nova de S. Bento, constituído por 18 elementos, e 

tiveram as seguintes atuações: 

 Dia 24 de abril – Cine Teatro Municipal Maria Lamas, em Vila Nova de S. Bento – comemorações do 25 

de Abril (a convite da União das Freguesias de Vale de Vargo e Vila Nova de S. Bento); 

 Dia 27 de abril – Escola Secundária de Serpa – cerimónia de entrega de prémios à Escola vencedora do 

concurso “Pow _ Dá power ao Electrão”. 

 

Conselhos Gerais das Escolas  

 14 de abril – Participação no Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Apreciação do relatório intermédio do plano anual de atividades 

2 - Aprovação da conta de gerência; 

3 – Aprovação do mapa de férias do diretor. 

 

 27 de abril – Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1 – Análise e aprovação do relatório de Conta de Gerência 2014; 

2 – Outros assuntos. 

 

Projeto Eco- escolas 

 13 de abril – Participação nas Auditorias ao Projecto Eco-Escolas 2014/2015 na Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa e Escola Básica 2,3 de Vila Nova de S. Bento; 

 16 de abril - Colaboração com apoio logístico (cedência de espaço e tendas) à realização da Feira de 

Produtos Naturais e Regionais, organizada pela Escola Secundária de Serpa (alunos dos cursos 

profissionais); 

 27 de abril – Participação na cerimónia de entrega de prémio à Escola Secundária de Serpa, como 

vencedora do concurso “POW_Dá power ao Electrão”, desenvolvido pela Amb3E – Associação 

Portuguesa de Gestão de Resíduos; 

 Colaboração com a recolha e entregas de “monos” nas Escolas do concelho: 

 

Outras atividades educativas 

 1 de Abril - Participação numa reunião nas instalações da DGESTE – DSRAlentejo – Direção Regional 

Estabelecimentos Escolares do Alentejo, em Évora, com vista à análise e discussão das propostas para a 

rede escolar 2015/2016.  
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Espaço Internet de Serpa 

 

Atividades desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 

 Aulas de Informática 

           - Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira ; 

            - Turma 2 (Médio): 14:30- 16:00 ;  

            - Turma 3 (Iniciação): 16:00 – 17:30 – Sexta-feira 

Nº de Sessões – 3 

Nº de Participantes – Turmas de 8 a 10 alunos 

 

-Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 

.Designação: DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS - DCB  sem formação (exame de 1 hora) 

. Local – Espaço Internet 

. Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas em 

Tecnologias de Informação (TIC) 

 Duração : Decorre todo o ano em conformidade com o número de inscrições 

  

- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 

Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único de 

Circulação, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 

Data: Decorre todo ano 

Pedidos de apoio : 3 

 

- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 

Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional onde 

pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio dos Técnicos do 

Espaço. 

Data: Decorre todo ano 

Pedidos de apoio: 2 

 

 

- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  

Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 

trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc.. 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 

(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo, consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 

entre outros, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 

Data: Decorre todo ano 

Pedidos de apoio: 22 

 

- Apoio na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 

Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 

http://www.1000-x-1000.com/


 
 

 
35 

elaboração de cartas de apresentação e cartas de motivação 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio  dos Técnicos do Espaço. 

Data: Decorre todo ano 

Pedidos de apoio: 18 

 

- Procurar emprego através da Internet. 

Apoio aos utilizadores no acesso e registo em sites como http://www.net-empregos.com/; 

http://www.indeed.pt/Iefp-jobs 

Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder, efetuar registo , 

consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 

Data: Decorre  todo ano 

Pedidos de apoio: 12 

 

Durante o mês de abril registram-se 589  utilizadores no Espaço Internet de Serpa    

 

Centro de Cultura e Multimédia de Ficalho 

Horário: 

De terça- feira a sexta das 09:30h às 18:00 h    

Sábado das 12:00 h às 18:30 h 

Atividades desenvolvidas: 

 Aula de Informática  (em particular com idosos); 

Meios utilizados: equipamento do Centro e computadores portáteis pessoais: 

 1 de abril -  Pesquisa sobre o dia das mentiras com a população jovem e idosos; 

 24 de abril – Pesquisa sobre o 25 de Abril, para reforçar a importância e significado da data na história do 

nosso país. 

 Apoio à realização de trabalhos escolares durante as férias escolares da Páscoa; 

 Apoio ao longo do mês para utentes que fizeram a entrega do IRS, e também no IU automóvel. 

Números de utilizações em abril 186. 

 

 
 

 

Mês de maio 
 

 

JORNADAS SENIOR 18 a 22 de Maio 

As jornadas seniores, 2015 realizaram se no concelho de Serpa de 18 a 23 de maio e resultaram da parceira entre 
os serviços camarários da ação social, educação e desporto, das Juntas de Freguesias do concelho e entidades da 
Rede Social.  

 ATIVIDADE 
 

Número de participantes 

18 maio JORNADAS GENTE EM MOVIMENTO 
Local: Praça da República, Serpa Organização, CMS 

120 

18 maio CAMINHADA Juntos pela nossa Saúde 100 

18 maio PIC NIC PARTILHADO 150 

18 maio ENCONTRO DE UNIVERSIDADES/ACADEMIAS SÉNIOR 200 

19 maio O GRANDE LAGO|ALQUEVA 165 
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20 maio Aula aberta Hidroginástica 96 

21 maio II SEMINÁRIO Envelhecimento Ativo – Conhecer para 
melhor cuidar 

35 

21 maio VILA VERDE DE FICALHO Atelier de Pintura 15 

21 maio BRINCHES Yoga do Riso 55 

21 maio SALÃO DE BELEZA: cabeleireiro e manicura 40 

21 maio OFICINA: Cuide da sua imagem, goste de si 12 

21 maio RASTREIO HIGIENE ORAL 10 

21 maio ENCONTRO DE REIKI 24 

21 maio VILA VERDE DE FICALHO, Oficina: práticas de 
autocuidado: “Cuidar de si próprio, ser mais feliz” 

20 

21 maio PIAS, Oficina de pastelaria e degustação, no âmbito 
“Medida Vida Ativa” 

12 

21 maio SANTA IRIA, Envelhecimento, Menopausa e Sexualidade 4 

21 maio VALES MORTOS 
Envelhecimento, Menopausa e Sexualidade 

14 

21 maio VALE DE VARGO 
BEM VIVER COM A IDADE – Conversas Informais 
 

12 

22 maio VILA VERDE DE FICALHO, Aula de TIC, tecnologias de 
informação e comunicação 

 

22 maio VALES MORTOS, BAILE DA PINHA 250 

23 maio VILA NOVA SÃO BENTO 
Ação de sensibilização e rastreios, Cuidar de Si “ Saúde 
Cardiovascular, nutrição (…)” 

16 
 

 

 
 
REUNIÃO DA PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DO BAIXO ALENTEJO 
Participação na reunião da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, dia 21 de maio pelas 14.30h na Cáritas 
Diocesana de Beja, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 
 2 – Informações; 
 3 – Apresentação da proposta do Plano de Desenvolvimento Social 2015-2017; 
 4 – Apresentação do projeto “Cidade Inclusiva” – CLAS de Beja 
        Apresentação do Modelo de Intervenção Integrado (MII) – CLAS de Ourique; 
 5 – Outros assuntos. 
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ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL REDE PORTUGUESA CIDADES SAUDAVEIS 
No dia 25 de Maio realizou-se em Serpa a assembleia acima referida com a presença de vários elementos do 
executivo das cidades envolvidas. A sessão decorreu na Casa do Cante de Serpa. 
Os trabalhos tiveram inicio pelas 10:00 com a receção aos participantes e visita ao Museu do Relógio, seguindo-
se um almoço. Posteriormente o grupo reuniu e discutiu varias propostas. 
Durante a reunião de trabalho atuaram para os participantes o grupo coral da Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa. Os trabalhos terminaram perto das 18:00.    
 
 
Loja Social de Serpa 
 
 Durante este mês, usufruíram deste apoio 35 agregados familiares. A entrega de bens efetua-se às sextas-feiras 
de manhã, com o apoio de 4 voluntárias da Associação SerVida. 
 
ACADEMIA SÉNIOR 

Decorreram as aulas relativas ao terceiro período. 
Os alunos da academia participaram ativamente nas Jornadas Sénior aumentando desta forma a participação em 
algumas atividades. 
Organizaram ainda duas EXPOSIÇÕES:  
 a) No âmbito da disciplina de Francês: La France, pays d`artistes – Salut l`artiste 
b) No âmbito das disciplinas de BORDADOS, ARTES DECORATIVAS E COSTURA CRIATIVA 
 
Participações do Grupo Coral da Academia Sénior 
18 abril Atuação no encontro grupos corais |Jornadas sénior 
30 abril| Atuação Santiago do Escoural 
 
Teleassistência Domiciliária 
Neste momento encontram-se instalados os 23 aparelhos de teleassistência domiciliária, durante o mês de Abril 
foram devolvidos dois aparelhos devido à institucionalização dos utilizadores  
No total encontram-se instalados 23 dos 25 aparelhos adquiridos. 
Serpa: 10 aparelhos  
A do Pinto: 4 aparelhos  
Ficalho: 3 aparelhos 
Vila Nova de São Bento: 06 aparelhos  
A monitorização é realizada remotamente pela empresa instaladora que além de fazer a verificação do 
funcionamento dos aparelhos também esta disponível para o serviço VOZ AMIGA 
 
PLANO MUNICIPAL JUVENTUDE ATIVA - COLABORAÇÃO COM OS AGRUPAMENTOS ESCOLARES 
Sessões de esclarecimento no âmbito da colaboração com as escolas e projeto PES- Programa de Educação para 
a Saúde 
ESCOLA SECUNDARIA: 
DIA 08: 11:45 
DIA 12: 14:30 
DIA 15: 9:00 
DIA 05: 09:15 
AGRUPAMENTO nº 1: 
 DIA 25: 14:45; 
 DIA 26: 14:00; 
DIA 27: 11:45 
DIA 28: 14:00 
Sessões de 90 minutos, com base nas questões recolhidas no âmbito das dúvidas dos alunos na área da 
sexualidade. 



 
 

 
38 

 
 

 
 
Rastreio do Cancro da mama no Concelho de Serpa – 13 de abril a 28 de maio 
Continuação do apoio a esta iniciativa que iniciou no concelho a 13 de abril.  
 
 
 
 
Contentores Solidários  

 
Durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos  

Roupa  1220 Kg 

Calçado 162 Kg 

Brinquedos 65 Kg 

Livros 48,50 Kg 

Outros* 130 Kg 

 
 

Educação 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

Crianças com fornecimento 
refeições 

33 8 16 18 

Crianças com prolongamento 
de horário 

27 5 9 16 

Despesas da Autarquia com 
fornecimento de refeições 

1.038,24€ 
 

310,11€ 
 

451,92€ 
 

604,80€ 
 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=ultriplo&source=images&cd=&cad=rja&docid=pCOwUAL9vT-qsM&tbnid=1j7adKKQPliRgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noticiasderesende.com/2011/07/regiao-cinfaes-ultriplo-ja-colocou-em.html&ei=hcYIUqPbAsa50QXekYHICw&bvm=bv.50500085,d.ZGU&psig=AFQjCNEDr13J0PS35dUG_fznexP7DGDkxA&ust=1376393213351885
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Dentro do serviço de prolongamento de horário, são também desenvolvidas. uma vez por semana. atividade 
física e conto de histórias em todas os locais onde estão a funcionar, dinamizadas por técnicos camarários. 
As crianças de Serpa têm também a oportunidade de frequentar a piscina coberta para atividades no meio 
aquático, e Biblioteca Municipal, uma vez por semana. 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho  
A CMS apoia mensalmente com subsídio de alimentação, as refeições fornecidas aos alunos do 1º Ciclo do ensino 
Básico, em que beneficiam cerca de 282 crianças no concelho: 

Serpa 
136 alunos 

Vales Mortos 
21 alunos 

Pias 
83 alunos 

Vila Nova S. Bento 
40 alunos 

Brinches 
1 aluno 

Ficalho 
1 aluno 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

53 23 60 11 5 5 37 23 23 17 13 10 1 0 0 0 1 0 

2.320,60€ 310,11€ 1.416,57€ 662,45€ 33,60€ 15,96€ 

Comparticipação da Autarquia por refeição: 

Escalão A: 1,68€;   Escalão B: 0,95€;    Escalão C: 0,22€ 

 
Transportes Escolares  
O transporte escolar está a ser assegurado a cerca de 386 alunos pela Rodoviária do Alentejo, SA, e a 83 alunos 
nos circuitos especiais (transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de 
aluguer). 
Os custos mensais para a Autarquia foram os seguintes: 

Rodoviária1 Viaturas de aluguer 

21.926,55€ 9.636,70€ 

2- os valores são variáveis em função do nº de alunos que requisitam passe e dos valores mensais praticados pela rodoviária 

 
Projeto Cante na Escolas 
Continuidade do projeto que envolve cerca de 262 alunos do 3º e 4ºanos de escolaridade das escolas do 1º ciclo 
do concelho conforme se indicam no quadro a seguir: 

Serpa Pias VNSBento Ficalho Vale 
Vargo 

Brinches A-do-
Pinto 

Vales Mortos 

109  50  30 27 16 14 6 10 

 
Os alunos de 2 turmas do 3º e 4º ano de Serpa participaram no dia 8 de maio, na cerimónia de abertura do 1º 
Simpósio “Educação e Saúde Mental” organizado pela Associação de Pais da EB 2, 3 Abade Correia da Serra em 
parceria com esta Câmara Municipal e Agrupamentos de Escolas. 
 
Conselhos Gerais das Escolas  

 7 de maio – Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, que se realizou 
na Escola Básica Integrada de Pias, com a seguinte ordem de trabalhos: 
4 – Informações 
5 – Análise da execução do PAA 
6 – Outros assuntos 

 
Projeto Eco- escolas 

 14 de maio – Auditoria na Escola Básica Integrada de Pias. 
 Colaboração com a recolha e entregas de “monos” nas Escolas do concelho: 

 
Outras atividades educativas 

 8 e 9 maio – Apoio financeiro e logístico para o 1º Simpósio “Educação e Saúde Mental” promovido pela 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da E B 2,3 Abade Correia da Serra, que decorreu no Cine 
Teatro Municipal de Serpa e Musibéria. Esta iniciativa contou também com a parceria dos 2 
agrupamento de Escolas do concelho e Centro de Saúde Serpa. 
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 11 e 14 de maio – participação na avaliação externa  que decorreu no Agrupamento de Escolas nº1 de 
Serpa. 

 23 de maio – Participação como membro de júri no V concurso  de Vinho, realizado pela Escola 
Profissional e Desenvolvimento Rural de Serpa. 

 Em reunião de 13 de maio, a Câmara emitiu parecer favorável à candidatura do Agrupamento de 
Escolas nº 2 de Serpa, para o funcionamento de novos cursos na Escola Secundária de Serpa, 
disponibilizando-se para colaborar com a escola, em termos a definir posteriormente, nomeadamente 
ao nível da implementação da formação em contexto de trabalho (estágios curriculares) nos seguintes 
cursos: 
- Curso profissional de Artes e Espetáculo – Luz, som e efeitos, para o triénio 2015/2018; 
- Curso Vocacional “Artes, Tecnologias e Natureza”, do 3º Ciclo do Ensino Básico, no biénio 2015/2017; 
- Curso Vocacional “Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes”, para o biénio 2015/2017. 
 
- Na mesma reunião de câmara emitiu também parecer favorável aos novos cursos da Escola 
Profissional Fialho de Almeida (Vidigueira): 
- Curso Profissional de Técnico de Audiovisuias 
- Curso de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
Emitiu parecer desfavorável ao Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, variante vegetal e 
transformação, atendendo a que existe no concelho de Serpa, na Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa e numa curta distância geográfica, o mesmo curso profissional e com 
os mesmos conteúdos programáticos. 

 Em reunião de 27 de maio, a Câmara emitiu parecer favorável à candidatura da Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa, para o funcionamento dos seguintes cursos profissionais no ano letivo 
2015/2016: 
- Técnico de Produção Agrária; 
- Técnico de Gestão Equina 
- Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar. 

 Em reunião de 13 de maio a Câmara emitiu parecer favorável à continuidade da Educação Pré-Escolar 
Itinerante em A-do-Pinto para 2015/2016, face ao pedido do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, 
com o objetivo de efetuar a previsão de continuidade do Pré-escolar Itinerante no concelho junto da 
DGESTE . DSRAlentejo; 

 Em reunião de 27 de maio a Câmara emitiu parecer favorável à continuidade da Educação Pré-Escolar 
Itinerante em Vales Mortos para 2015/2016, face ao pedido do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, 
com o objetivo de efetuar a previsão de continuidade do Pré-escolar Itinerante no concelho junto da 
DGESTE . DSRAlentejo; 

 Proporcionou a partir de 11 de maio, prática simulada em contexto de trabalho a 18 estagiários da 
Escola Secundária de Serpa, dos Cursos Vocacionais (equivalência ao 3º ciclo do ensino básico), 
repartidos da seguinte forma: 
- Informática – 7 estagiários; 
- Artes e Multimédia – 2 estagiários; 
- Jardinagem e hortofloricultura – 9 estagiários. 
Estes estágios irão prolongar-se até 19 de junho de 2015. 
 

 
Espaço Internet de Serpa 

 
 Atividades desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 

 Aulas de Informática 
           - Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira ; 
            - Turma 2 (Médio): 14:30- 16:00 ;  
            - Turma 3 (Iniciação): 16:00 – 17:30 – Sexta-feira 
Nº de Sessões – 3 
Nº de Participantes – Turmas de 8 a 10 alunos 
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-Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
.Designação: DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS - DCB  sem formação (exame de 1 hora) 
. Local – Espaço Internet 
. Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas em 
Tecnologias da             Informação (TIC) 
 .Duração : Decorre todo o ano em conformidade com o número de inscrições 
.Data: Decorre  todo ano 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 6 
- IRS e Efatura (Portal d as Finanças) 
Acesso e apoio aos utilizadores para consulta, pedido de senhas e preenchimento/submissão de declarações de IRS 
via internet. Pedidos de apoio : 23 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional onde 
pode efetuar registo  , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos Técnicos 
do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 2 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças , etc.. 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 
entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 19 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Pedidos de apoio : 18 
- Procurar emprego através da Internet. 
Apoio aos utilizadores  no acesso e registo em  sites como http://www.net-empregos.com/ ; 
http://www.indeed.pt/Iefp-jobs 
Pedidos de apoio: 15 
Conforme registo da qualidade do mês de maio foram registados 427 utilizadores no Espaço Internet de Serpa    
- Apoio a estagiários dos Cursos Vocacionais da Escola Secundária de Serpa - 
 
Centro de Cultura e Multimédia de Ficalho 

Horário: 
De terça- feira a sexta das 09:30h às 18:00 h    
Sábado das 12:00 h às 18:30 h 
Atividades desenvolvidas: 

 Aula de Informática (em particular com idosos); 
Meios utilizados: equipamento do Centro e computadores portáteis pessoais: 

 1 de maio -  Pesquisa sobre o dia do trabalhador; 

 Apoio a pesquisas para realização de trabalhos escolares; 

 Apoio ao longo do mês para utentes que fizeram a entrega do IRS, e também no IU automóvel. 

 Apoio a 2 estagiários dos Cursos Vocacionais da Escola Secundária de Serpa  
Números de utilizações em maio 132 + 12 portáteis. 
 

 
 

http://www.1000-x-1000.com/
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 

Mês de abril 
Serviço de Qualidade, Organização e Informática 
 

 Ligação de edifícios municipais através de fibra ótica – Acompanhamento e implementação da solução: 
- Arquivo/biblioteca 
- Parque de Campismo 
- Piscina Coberta  
- Posto de Turismo  
- Casa do Cante 
- Espaço internet 
- Parque de Máquinas 
- Centro Social 
- CADES 
- Edifício da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 
- Musibéria 
- Museu Etnográfico 
 

 Gestão parque informático;  

 Gestão do parque de comunicações do município 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

 Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua integração e 
atualização no Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Manutenção das aplicações ERP AIRC  

 Elaboração de propostas e acompanhamentos de implementação de novas estruturas de redes a 
implementar em novos edifícios municipais; 

 Análise e elaboração de novas propostas que visem um melhor desempenho dos funcionários com a 
utilização de novos meios (software, hardware e infraestrutura de rede) permitindo uma resposta mais 
célere, mais segura e com menor custo para o município  

 Pesquisa e análise de soluções para um possível desenvolvimento de um novo portal para a autarquia; 

 Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município; 

 AMA - acompanhamento da implementação da nova plataforma do Balcão do Empreendedor ;  

 AMA - recolha e atualização da informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor;  

 
Desenvolvimento Estratégico e Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
 

 Participação na 32ª OVIBEJA, que decorreu de 29 de abril a 3 de maio. 
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 Sessão de Esclarecimento, dirigida aos agentes económicos, sobre a adesão à maraca Natural.PT, 
realizada no dia 20 de abril, na sala de reuniões/formação do CADES.   
 

 Deslocação às zonas de atividades económicas do concelho para atualização da informação e ponto de 
situação dos lotes atribuídos. 
 

 Envio de ofício a todos os requerentes de lotes de terreno às zonas de atividades económicas por forma 
a atualizar-se a base de dados com as necessidades reais de terrenos pretendidos e setor de atividade a 
desenvolver.  
 

 Envio aos agentes económicos em atividade nas zonas de atividades económicas de questionários de 
atualização de dados e informação relevante para a dinamização e expansão da atividade. 

 

 Continuação das deslocações às unidades de alojamento turístico do concelho. No passado mês de 
março iniciaram-se as deslocações às unidades de alojamento, extensível a outros agentes económicos 
do concelho para auscultação das necessidades e estratégias de dinamização do negócio, bem como dar 
a conhecer o gabinete de apoio ao desenvolvimento económico, pondo a disposição desses o trabalho 
do gabinete.  
 

 Dinamização do espaço exterior do CADES através da realização da Feira de Produtos Naturais e 
Regionais, promovida pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa/Escola Secundária de Serpa, no 
âmbito do Projeto EcoEscolas. 

 

 Na área de intervenção das candidaturas submeteu-se, no dia 29 de abril, ao POCTEP_Programa de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha/Portugal, no âmbito do projeto aprovado ADLA- Ações para o 
Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva, quatro novas ações, designadamente a Feira 
Histórica e Tradicional de Serpa, Encontro de Culturas, Festival da Juventude e Serpa Equestre, num 
montante estimado de 280.000€. Esta nova submissão resultou de verbas excedentes no âmbito do 
programa. Aguarda-se decisão. 
 

 Na área das candidaturas destacam-se a análise da regulamentação do POSEUR; POPH; POCI e POISE. 
 

 Foi efetuado um pedido de pagamento da operação Circular de Brinches; um pedido de pagamento e 
um pedido de regularização da operação Requalificação do Museu de Arqueologia de Serpa. Elaboração 
do relatório final da operação Encontro de Culturas e Mercado Cultural de Serpa. 

 

 Colaboração na preparação do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial/ITI- Investimento 
Territorial Integrado (CIMBAL 
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FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

QRER - INALENTEJO 

Projetos Homologados 
 

Projecto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Actual 

Recebido Por Receber 

Centro Escolar Vila Nova 185.960,67 130.716,05 111.108,65 128.229,00 98,10% 94.716,75 7.515,50 

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.699.687,00 2.282.033,68 97,13% 1.611.085,84 -6.639,70 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.201.684,49 38.839,64 

Encontro de Culturas e Mercado Cultural 1.791.398,18 1.443.493,78 1.226.969,71 1.443.493,78 100,00% 1.088.879,27 -35.832,94 

CAL 

Beja 95.940,82 

552.473,75 482.274,68 385.819,74 

95.742,71 

96,19% 

51.787,69 24.801,28 

Castro 136.952,68 136.952,68 36.297,31 72.822,75 

Cuba 25.447,84 24.612,88   19.690,30 

Mértola 60.249,16 59.236,52 40.280,83 7.108,39 

Santiago 42.957,00 26.621,00 11.111,20 11.059,35 

esp. 67.747,18 67.747,18 46.068,08 10.342,33 

Serpa  - co-prod. 17.500,00 17.500,00 14.110,00 765,00 

com. 35.480,00 35.480,00 23.543,00 4.797,00 

Espaço Internet Ficalho 282.039,77 70.486,95 59.913,91 65.141,85 92,42% 52.808,44 1.333,93 

Casa do Cante Alentejano 618.875,01 572.374,67 486.518,47 548.698,36 95,86% 466.423,74 0,00 

Ciclovia "Cidade/Rio" 186.961,67 122.833,49 104.408,47 122.833,49 100,00% 99.188,05 5.059,21 

Ciclovia "Cruzeiro/V.Nova" 778.713,67 726.557,05 617.573,49 715.583,55 98,49% 571.334,65 36.902,36 

Circular de Brinches 396.008,89 370.248,02 314.710,82 370.248,06 100,00% 293.302,47 3.902,57 

Salão Polivalente de A-do-Pinto 508.875,61 471.755,77 400.992,41 469.541,05 99,53% 384.422,30 14.687,24 

Salão Polivalente de Serpa 749.858,17 691.258,37 587.569,61 682.095,98 98,67% 553.241,96 26.539,65 

Museu Municipal de Arqueologia 969.210,03 866.745,26 736.733,47 741.997,48 85,61% 589.386,78 29.741,08 

Rede de Transportes 480.090,85 436.270,00 370.829,50 391.147,41 89,66% 322.000,62 4.901,87 

Modernização Administrativa 2 904.731,21 788.390,99 670.132,34 786.613,73 99,77% 569.869,11 26.759,97 

SAMA 287.819,00 110.994,95 94.345,71 108.051,49 97,35% 52.188,68 32.508,76 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 124.348,13 26.731,20 

Total 13.975.132,85 11.924.872,78 9.814.571,16 11.522.401,31 96,62% 8.298.079,39 364.336,74 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 228.854,67 

 
 
 
 
 
 
        



 

 

 

45 

 
 
 
 

POCTEP 

Acrónimo Projecto Inv. Elegível FEDER CMS Despesa Recebido Por Receber 
 PEGLA Feira Histórica 2010+Guias+ barco 114.722,50 86.041,88 28.680,63 130.793,47 81.739,78 16.355,32 
 ADLA Melhoria dos Serviços Turísticos 53.333,33 40.000,00 13.333,33 53.333,33 15.951,34 24.048,66 
 UADITURS Rotas Transfronteiriças 66.666,67 50.000,00 16.666,67 60.834,27 45.625,71 -0,01 
 

ARTE 
Convivir en el 
Arte   499.438,83 374.579,12 124.859,71 285.309,07 209.905,82 4.075,98 

 

          INTERREG 
       

HUBAAL Sobreexecução 
Falta receber 
22.493,72   

      

 

POSI 

        Beja Digital Falta receber 156.983,45€   
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Mês de maio 
 

Serviço de Qualidade, Organização e Informática 

 Gestão Territorial da PME de Serpa – Acompanhamento, Instalação e Configuração o Hardware e 

Software para a Gestão do PME – arranque do projeto;  

 Ligação de edifícios municipais através de fibra ótica – Acompanhamento e implementação da solução: 

o Arquivo/biblioteca 

o Parque de Campismo 

o Piscina Coberta  

o Posto de Turismo  

o Casa do Cante 

o Espaço internet 

o Parque de Máquinas 

o Centro Social 

o CADES 

o Edificio do Und. Mun. Cultura, Desporto e Juventude 

o Musibéria 

o Museu Etnográfico 

 Gestão parque informático;  

 Gestão do parque de comunicações do município 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

 Elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna e a sua integração e 

atualização no Sistema de Gestão de Qualidade; 

 Manutenção das aplicações ERP AIRC  

 Elaboração de propostas e acompanhamentos de implementação de novas estruturas de redes a 

implementar em novos edifícios municipais; 

 Análise e elaboração de novas proposta que visem um melhor desempenho dos funcionários com a 

utilização de novos meios (software, hardware e infraestrutura de rede) permitindo uma resposta mais 

célere, mais segura e com menor custo para o município  

 Pesquisa e análise de soluções para um possível desenvolvimento de um novo portal para a autarquia; 

 Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município; 

 AMA - acompanhamento da implementação do nova plataforma do Balcão do Empreendedor ;  

 AMA - recolha e atualização da informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor; 

 
Desenvolvimento Estratégico e Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
 

 Sessão de Informação e Esclarecimento, dirigida às juntas de freguesia, sobre as “MUDANÇAS DO 
MERCADO ENERGÉTICO E OS DESCONTOS SOCIAIS” realizada no CADES, no dia 14 de maio. 

 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Serpa e atualização da base de dados com as 
pretensões dos respetivos lotes. 

 Início dos trabalhos preparatórios da Feira Transfronteiriça de Vale do Poço. 

 Continuação das deslocações às unidades de alojamento turístico do concelho. No passado mês de 
março iniciaram-se as deslocações às unidades de alojamento, extensível a outros agentes económicos 
do concelho para auscultação das necessidades e estratégias de dinamização do negócio, bem como dar 
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a conhecer o gabinete de apoio ao desenvolvimento económico, pondo à disposição desses o trabalho 
do gabinete.  

 Na área das candidaturas destaca-se a elaboração dos relatórios finais das seguintes operações: 

Ciclovia “Da Cidade até ao Rio”; 

Valorização das Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda; 

Salão Polivalente de Serpa; 

Circular de Brinches. 
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Projecto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Actual 

Recebido Por Receber 

Centro Escolar Vila Nova 185.960,67 130.716,05 111.108,65 128.229,00 98,10% 94.716,75 7.515,50 

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.699.687,00 2.282.033,68 97,13% 1.611.085,84 -6.639,70 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.201.684,49 38.839,64 

Encontro de Culturas e Mercado Cultural 1.791.398,18 1.443.493,78 1.226.969,71 1.443.493,78 100,00% 1.088.879,27 -35.832,94 

CAL 

Beja 95.940,82 

552.473,75 482.274,68 385.819,74 

95.742,71 

96,19% 

51.787,69 24.801,28 

Castro 136.952,68 136.952,68 36.297,31 72.822,75 

Cuba 25.447,84 24.612,88   19.690,30 

Mértola 60.249,16 59.236,52 40.280,83 7.108,39 

Santiago 42.957,00 26.621,00 11.111,20 11.059,35 

esp. 67.747,18 67.747,18 46.068,08 10.342,33 

Serpa  - co-prod. 17.500,00 17.500,00 14.110,00 765,00 

com. 35.480,00 35.480,00 23.543,00 4.797,00 

Espaço Internet Ficalho 282.039,77 70.486,95 59.913,91 65.141,85 92,42% 52.808,44 1.333,93 

Casa do Cante Alentejano 618.875,01 572.374,67 486.518,47 548.698,36 95,86% 466.423,74 0,00 

Ciclovia "Cidade/Rio" 186.961,67 122.833,49 104.408,47 122.833,49 100,00% 99.188,05 5.059,21 

Ciclovia "Cruzeiro/V.Nova" 778.713,67 726.557,05 617.573,49 715.583,55 98,49% 571.334,65 36.902,36 

Circular de Brinches 396.008,89 370.248,02 314.710,82 370.248,06 100,00% 293.302,47 3.902,57 

Salão Polivalente de A-do-Pinto 508.875,61 471.755,77 400.992,41 469.541,05 99,53% 384.422,30 14.687,24 

Salão Polivalente de Serpa 749.858,17 691.258,37 587.569,61 682.095,98 98,67% 553.241,96 26.539,65 

Museu Municipal de Arqueologia 969.210,03 866.745,26 736.733,47 741.997,48 85,61% 644.108,32 -24.980,46 

Rede de Transportes 480.090,85 436.270,00 370.829,50 391.147,41 89,66% 322.000,62 4.901,87 

Modernização Administrativa 2 904.731,21 788.390,99 670.132,34 786.613,73 99,77% 569.869,11 26.759,97 

SAMA 287.819,00 110.994,95 94.345,71 108.051,49 97,35% 52.188,68 32.508,76 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 124.348,13 26.731,20 

Total 13.975.132,85 11.924.872,78 9.814.571,16 11.522.401,31 96,62% 8.352.800,93 309.615,20 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 174.133,13 
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POCTEP 

Acrónimo Projecto Inv. Elegível FEDER CMS Despesa Recebido Por Receber 
 PEGLA Feira Histórica 2010+Guias+ barco 114.722,50 86.041,88 28.680,63 130.793,47 81.739,78 16.355,32 
 ADLA Melhoria dos Serviços Turísticos 53.333,33 40.000,00 13.333,33 53.333,33 15.951,34 24.048,66 
 UADITURS Rotas Transfronteiriças 66.666,67 50.000,00 16.666,67 60.834,27 45.625,71 -0,01 
 

ARTE 
Convivir en el 
Arte   499.438,83 374.579,12 124.859,71 285.309,07 209.905,82 4.075,98 

 

          INTERREG 
       

HUBAAL Sobreexecução 
Falta receber 
22.493,72   

      

 

POSI 

        Beja Digital Falta receber 156.983,45€   
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TURISMO E PATRIMÓNIO 
 

Mês de abril e maio 
 

 Museu de Arqueologia - Projeto de Museografia (Núcleo do Castelo) 

Acampamento do desenvolvimento do processo. 

 

 Museu de Arqueologia - Projeto de Museografia (Núcleo do Castelo) - Peças Arqueológicas  

Processo pendente: falta entrega de algumas peças. 

 

 Museu Etnográfico. Núcleo de Etnografia Local 

Conservação dos trajes etnográficos. 

Gestão dos pedidos de empréstimo dos trajes etnográficos. 

                                                                                       

 Rede de Museus do Distrito de Beja 

Participação nas reuniões de trabalho 

 

 Rota das Igrejas do Concelho 

Reunião com o senhor Padre José Alberto para coordenação do início das visitas. 

 

 Estágios de alunos da Escola de Desenvolvimento Rural de Serpa (09.02 a 20.03.2015) 

Tânia Cristina Rações Carvalho (fez estágio no Posto de Turismo): Realizou Prova de Aptidão Prática 

(PAP), no dia 22 de maio, organizando um percurso de charrete do Largo da Corredoura à Bemposta, 

com degustação de produtos alimentares produzidos na escola (vinho, azeite, azeitonas e compotas). Há 

intenção fazer uma parceria com a escola para tornar o percurso acessível aos turistas, de forma 

permanente. 

 

Paula Sofia da Cruz Mendes (fez estágio no Parque de Campismo: Realizou Prova de Aptidão Prática, no 

Dia da Espiga (14 de maio), organizando caminhada do Parque à Bemposta, que culminou com lanche e 

baile na escola. 

 

Paulo Rodrigo Paixão Barbosa: Ateliê de trabalhos Manuais (no dia do Artesão). Museu de Etnografia 

(realizado 19.03.2015). 

 

 Natural.PT 
A marca Natural.PT foi implementada em Serpa e Mértola, os concelhos que estão associados ao Parque 

Natural do Vale do Guadiana. A CMS é uma das duas entidades de Serpa (a outra é a Rota do Guadiana) 

que se pronuncia sobre as candidaturas. Do concelho de Serpa, submeteram-se a candidatura e foram 

certificados dois produtos da queijaria Guilherme — queijo de ovelha e queijo de cabra.  
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 Monitorização do n.º de visitantes ou utilizadores dos produtos equipamentos afetos ao gabinete: 

 

 Museu Etnográfico 

N.º de visitantes 

Mês N.º 

abril 289 

maio 341 

 

 

 Castelo 

N.º de visitantes 

Mês N.º 

abril 2157 

maio 1768 

 

 
 Posto de Turismo 
Registo de utentes 
 
                          abril     maio    

Portugueses 350          320 

Estrangeiros  811        547 

Total 1171          865 

 

Visitas guiadas 
Uma visita com um grupo de 28 portugueses, no mês de abril e uma visita com 33 Belgas em maio. 
 
 
 Parque de Campismo 
Utentes 
                            abril maio 

Portugueses 104 131           

Estrangeiros 290 324  

Total 394 455    
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OBRAS MUNICIPAIS 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 

Mês de abril  
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Serpa 

 
Em Curso: 
- Reformulação de habitação sita no Bairro de S. Francisco 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa; 
- Zona Nascente – Construção da Rotunda do Altinho e Pavimentação 
(Sinalização); 
- Reparação dos arruamentos em calçada; 
- Reposição de asfalto; 
- Trabalhos de terraplanagem para execução de futuro campo de jogos no 
Centro Escolar em Serpa. 
Concluídos: 
- Limpeza e corte de ervas na ciclovia das Melrinas, em Serpa; 
- Limpeza de resíduos Parque 2 em Serpa e transporte para a Amalga; 
- Limpeza das Eco-Hortas em Serpa; 
- Reparação do caminho de acesso ao Alto da Forca pela estrada de S. Brás. 

 
Vila Verde de Ficalho 

 

 
Em Curso: 
- Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde 
de Ficalho e a EM 519). 
 
Concluídos: 
- Limpeza e arranjo de caminho de acesso à Ermida da Nossa Sr.ª das Pazes;  
- Execução de passadeiras elevadas em asfalto. 

Pias 
 

 
Em Curso: 
- Arranjos exteriores e Apoio na requalificação do Espaço da Fundação 
Viscondes de Messangil 
- Reposição de asfalto (saneamentos) 
- Execução dos Wc’s na Escola do Ribeirinho 
- Reparação de caminho secundário junto ao Cemitério  
- Limpeza de terreno e montagem da tenda (1º de Maio) 
- Remodelação e Ampliação da Passagem Hidráulica do Barranco de Pias 
- Plano Pormenor da Eira da Máquina-  
 
Concluídos:  
- Reparação do caminho de acesso à Estação de Transferência de Pias pela EN 
255 
 

 
Vila Nova de S. Bento 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
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- Execução de Passeios na ZAE de Vila Nova de S. Bento 
 
Concluídos: 
- Limpeza de ervas e valetas e colocação de sinalização vertical na ciclovia 
- Arranque e colocação de oliveira em rotunda  

 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

Segurança e Higiene no 
Trabalho 

 
- Coordenação de Segurança da Empreitada de Construção de Lar de Idosos, 
Centro de Dia e Apoio Domiciliário (1ª e 2ª Fase) – Vila Verde de Ficalho 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação dos WC’s da Escola 
do Ribeirinho – Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra da Passagem Hidráulica de Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de 
S. Bento 
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS 
Bento 
- Acompanhamento à elaboração das Medidas de Autoproteção – Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios.  
Medidas de Autoproteção elaboradas e aprovadas pela ANPC (Autoridade 
Nacional de Proteção Civil): Edifício da Biblioteca Municipal, Edifício do 
Arquivo Municipal; Centro Escolar de Serpa 
Medidas de Autoproteção a serem elaboradas: Edifício Paços de Concelho; 
Parque Municipal (Abegoaria); Museu Etnográfico de Serpa; Musibéria; 
Parque de Campismo de Serpa e Casa do Parque, Cine teatro de Serpa, 
Piscina Coberta de Serpa, Pavilhão de Exposições e Pavilhão Carlos Pinhão. 
- Implementação das Medidas de Autoproteção do Centro Escolar – 
Formação aos funcionários, professores e alunos para preparação de 
exercícios e simulacro 
- Acompanhamento do Licenciamento do Edifício Musibéria 
 

 
PROTEÇÃO CIVIL 

 

Proteção Civil 

 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco; 
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa (PMDFCIS) 
– Análise da 1º versão do PMDFCIS. 

 

 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 

Águas e Saneamento 

 
- Acompanhamento do PCQA 2015 (Plano de Controlo da Qualidade da 
Água) segundo Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto 
- Acompanhamento da Qualidade da Água de Consumo Humano (Análises) 
- Acompanhamento da Qualidade da Água das Piscinas Municipais (Serpa) 
- Qualidade do Serviço de Águas e Resíduos prestado aos utilizadores – 
Indicadores de 2ª Geração do Sistema de Avaliação (ERSAR) 
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Indicadores de qualidade do serviço de abastecimento de água 
Indicadores de qualidade do serviço de saneamento de águas residuais 
urbanas 
Indicadores de qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos 
- Acompanhamento às entidades externas: Águas do Alentejo, Entidade 
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR), Agroleico (Laboratório) 
e Agência Portuguesa do Ambiente 
 

Ambiente e Serviços 
Urbanos / Espaços 

Verdes / Apoio Logístico 

 
- Limpeza de Fossas 
- Gestão de pessoal para a Limpeza dos Equipamentos 
- Acompanhamento do processo das Eco-Hortas 
- Elaboração do Plano de Ação – PERSU 2020 
- Limpeza de árvores no concelho 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Aplicação de herbicida 
- Limpeza e manutenção do espaço das Eco-Hortas 
- Corte de relvados na Cidade e Piscina de Pias 
- Limpeza e manutenção do Jardim Público 
- Manutenção do Viveiro Municipal 
- Plantação de arranjo exteriores do Complexo Desportivo de Vila Nova de 
São Bento 
- Corte de árvores na Avenida Jerónimo Reis Toucinho em Vale de Vargo 
- Sinalização de lugares de estacionamento 
- Reparação e colocação dos sinais de trânsito 
- Colocação de placas toponímicas 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Limpeza dos algerozes do Mercado Municipal 
- Apoio no Cemitério Municipal 
- Apoio na Musibéria 
- Apoio à Santa Casa da Misericórdia (Hospital de São Paulo) 
- Apoio às Festas do concelho (Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, 
Brinches, Orada) 
- Apoio à Sociedade Filarmónica de Serpa 
- Apoio à Ultramaratona de BTT 
- Apoio à Escola Secundária de Serpa 
- Limpeza de fossas municipais e particulares 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos 
- Limpeza de ruas e recolha de lixo 
- Recolha de monos e monstros 
- Aplicação de herbicida nos arruamentos da Cidade 

 
EMPREITADAS 

 

 
 
 
 

Serpa 

 
- Jardim Municipal de Serpa - Proposta de execução do edifício – BAR (a 
decorrer); 
- Cobertura para a entrada do Parque Desportivo e Bar de apoio - Proposta 
de cobertura para a entrada (e bilheteiras) e bar de apoio do Parque 
Desportivo (Em fase final de Proposta); 
- Rua Dos Barrigos - Reformulação do arruamento (Em fase de análise);  
- Rua da Ladeira - Reformulação do arruamento (Em fase de análise); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para 
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requalificação da cobertura (Em fase de análise, tendo em conta eventuais 
libertações de garantias para o devido efeito); 
- Biblioteca de Serpa - Tratamento da face da rampa de acesso a pessoas 
com mobilidade condicionada ao edifício (Aguarda análise e apresentação de 
proposta); 
- Mercado Municipal – Em análise; 
- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 
- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário; 
- Edifício dos Paços do Concelho - Sistema de climatização do Data Center 
(Em fase de preparação das peças do procedimento);  
- Edifício do Arquivo Municipal - Projetos de reabilitação de estruturas e 
reforço estrutural da laje da cave do arquivo (Em fase de análise e 
formalização da contratação do projeto). 
 

Pias 

 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Em fase final de apresentação 
de Proposta); 
- Associação Columbófila de Pias - Pedido de parceria / apoio a execução de 
projeto; 
- Entrada do Parque Desportivo - Reformulação e arranjo paisagístico da 
entrada do parque; 
- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – proposta; 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada; 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo 
paisagístico do parque. 
 

União de Freguesias de 
VNS Bento e Vale de 

Vargo 

 
- Construção do Multiusos de V.N.S. Bento – Adm. Direta - 
Acompanhamento de obra / Formalização empreitada fornecimento 
caixilharias dos vãos (Em fase final de execução); 
- Largo Dr. Albérico Figueiredo - Reformulação do Largo; 
- Parque de Resíduos Sólidos - Proposta de reformulação do parque de 
depósito de resíduos sólidos. Fase de concurso público de adjudicação da 
empreitada pela Junta de Freguesia (Procedimento administrativo concluído 
referente à abertura de procedimento por parte da Junta de Freguesia); 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. 
Bento - Arranjo urbanístico/paisagístico; 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas 
à natureza; 
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério 
(Acesso ao Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço 
indicado; 
- Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo - Aquisição de 
Projetos para o Lar de Vale de Vargo – Apoio na formalização do Caderno de 
Encargos e demais trâmites processuais (A decorrer, em fase de abertura de 
2º procedimento da mesma natureza). 
 

Brinches 

 
- Obras Coercivas - Edifício da Rua do Vale, nº6 - Processo de orçamentação 
dos trabalhos de demolição, impermeabilização e estabilização dos edifícios 
vizinhos (Com deslocação agendada com os colegas da DUOT para 
formalização administrativa do processo); 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada.  
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Vila Verde de Ficalho 

- Requalificação de passeios - Av. Forças Armadas - Formalização do processo 
– Empreitada (Em desenvolvimento); 
- Requalificação da área frente ao edifício da Farmácia – Av. Forças Armadas 
- Proposta de arranjo urbanístico; 
- Rampa de Acesso à Igreja - Proposta de solução para o acesso de cadeiras 
de rodas e pessoas com mobilidade reduzida pela porta principal da igreja 
(Analise efetuada no local, aguarda desenvolvimento); 
- Ciclovia (Lagar à Ermida) – Proposta (Em fase de levantamento Topográfico 
para apresentação de proposta). 

 
PROCESSOS DE EMPREITADAS 

 

Serpa 

 
- Residência Artística - Rua Roque da Costa - Execução Projeto de alteração 
do edifício (Receção provisória efetuada, em fase de contratação de energia 
definitiva); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa - Edifícios – (Têm energia elétrica definitiva, 
estando nesta fase o agendamento com o empreiteiro para a realização do 
arranque e ensaio geral das instalações especiais. Acompanhamento da fase 
de garantia da empreitada); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Vistoria para efeitos de libertação faseada 
de garantia bancária (concluído); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Vistoria para efeitos de receção definitiva 
dos equipamentos autonomizáveis (concluído); 
- Empreitada de marcações horizontais do troço da Rotunda do Altinho à 
frente do Centro Escolar - Marcação de pavimento e sinalização vertical (Em 
fase de acompanhamento dos trabalhos); 
- Conceção/Construção do Edifício da “Musibéria” - Reparação dos defeitos 
de obra a efetuar pelo empreiteiro no âmbito da garantia (Concluído); 
- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de 
Serpa e no loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 
- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e 
Exposição de Serpa - Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- Empreitada de Infraestruturas Elétricas Fornecimento Posto de 
Transformação EBI de Serpa – Zona Nascente – Vistoria para efeitos de 
receção definitiva de trabalhos e respetivo processo administrativo 
(concluído); 
- Empreitada de Execução de calçada no Espaço envolvente ao Centro 
Escolar EB/JI de Serpa – Vistoria para efeitos de receção provisória dos 
trabalhos e respetivo processo administrativo (concluído); 
- Empreitada de montagem de cofragem da obra de ampliação da EBI de 
Serpa – vistoria para efeitos de libertação parcial de caução e respetivo 
processo administrativo (concluído). 
 

Brinches 

 
- Requalificação do Edifício do Grupo 1º de Junho Brinchense - Projeto de 
Requalificação do Salão de Festas (Feita nova estimativa orçamental dos 
trabalhos, incluindo o equipamento de Ar condicionado, para apreciação); 
- Empreitada da Casa Mortuária de Brinches - Anomalias na construção 
(Processo a decorrer); 
- Empreitada de requalificação da EB1 - Vistoria para efeitos de Receção 
Definitiva dos trabalhos e respetivo processo administrativo (Procedimento a 
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decorrer); 
- Empreitada de requalificação do Jardim de Infância - Vistoria para efeitos 
de receção definitiva dos trabalhos e respetivo processo administrativo 
(Procedimento a decorrer); 
- Empreitada de Requalificação da Rua Augusta – Calçada – Vistoria para 
efeitos de receção provisória dos trabalhos e respetivo processo 
administrativo (concluído). 
 

Vila Nova de S. Bento 

 
- Empreitada de Sinalização no CM 1096 (Reconstrução entre CM1097 e São 
Marcos) – Receção definitiva e levantamento de garantias bancárias (a 
decorrer); 
- Salão Polivalente de A-Do-Pinto - 2ª Vistoria para verificação de trabalhos a 
corrigir pelo empreiteiro (A decorrer a fase de acompanhamento dos 
trabalhos em falta). 
- Empreitada de Arranjo Paisagístico Exterior do Centro Escolar de V. N. S. 
Bento – Vistoria para efeitos de receção definitiva dos trabalhos e respetivo 
processo administrativo (concluído); 
- Empreitada de Execução da Doca de Despejo de Resíduos – 
Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos;  
- Empreitada de Requalificação Rua Bernardino Machado – Calçada – 
Vistoria para efeitos de receção provisória dos trabalhos e respetivo processo 
administrativo (concluído). 
 

Vila Verde de Ficalho 

 
- Empreitada de Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio 
domiciliário de Ficalho - Apoio no âmbito do acompanhamento e fiscalização 
de obra (A decorrer). 
 

 
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 
 

Centro Escolar EB/JI de 
Serpa 

 
- Aquisição de serviços para a elaboração de certificado energético, qualidade 
do ar interior e medidas de autoproteção (O certificado energético aguarda 
registo do prédio nas finanças, na Conservatória do Registo Predial de Serpa 
e contrato de manutenção das instalações especiais. As MAP estão aprovadas 
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e estão em condições de ser 
implementadas) 
 
- Manutenção do sistema de avac e desenfumagem (Preparação das peças do 
procedimento. Aguarda ensaio geral das instalações especiais para o 
processo ser colocado a concurso).  
 
- Manutenção do sistema solar térmico (Aguarda ensaio geral das instalações 
especiais para o processo ser colocado a concurso). 
 

Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa 

 
- Manutenção simples do elevador, com receção do Certificado de 
Conformidade e arranque do equipamento (Processo concluído). 
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Casa do cante 

 
- Manutenção do sistema de avac (Em fase final de execução das peças do 
procedimento). 
 

 
DIVERSOS 

 

 
Apoio à Munícipe Sra. 
Irene Almeida (Serpa) 

 

 
Vistoria ao local para levantamento das patologias, na sequência de uma 
reclamação da munícipe. Aguarda reparação das patologias (concluído). 
 

 
Edifícios Municipais 

 

 
Cadastro dos edifícios municipais equipados com máquinas de A/C do tipo 
split e caraterísticas de cada equipamento. (em execução). 

 
Auditorias energéticas 

nos Edifícios da 
Musibéria, Pavilhão 

Carlos Pinhão e 
Multiusos de Serpa 

 

 
Levantamento de caraterísticas dos edifícios e equipamentos, preenchimento 
de questionário e complemento com peças desenhadas (em execução). 

 
 

Mês de maio 
 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Serpa 

 
Em Curso: 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa; 
- Reparação dos arruamentos em calçada; 
- Reposição de asfalto; 
- Trabalhos de terraplanagem para execução de futuro campo de jogos no 
Centro Escolar em Serpa. 
- Conclusão de charca e colocação de vedação no Monte Lebre 
 
Concluídos: 
- Limpeza e transporte de resíduos para a AMALGA; 
- Limpeza das Eco-Hortas; 
- Limpeza da envolvente do cemitério; 
- Limpeza e corte de ervas na entrada das Amoreiras; 
- Execução de acesso ao Monte do Sr. Domingos Janeiro; 
- Arranjo de caminho de acesso ao monte da Graciosa; 
- Zona Nascente – Construção da Rotunda do Altinho e Pavimentação 
(Sinalização); 

 
Vila Verde de Ficalho 

 

 
Em Curso: 
- Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde 
de Ficalho e a EM 519). 
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Pias 
 

 
Em Curso: 
- Arranjos exteriores e Apoio na requalificação do Espaço da Fundação 
Viscondes de Messangil 
- Reposição de asfalto (saneamentos) 
- Execução dos Wc’s na Escola do Ribeirinho 
- Remodelação e Ampliação da Passagem Hidráulica do Barranco de Pias 
- Plano Pormenor da Eira da Máquina  
 
Concluídos: 
- Reparação de caminho secundário junto ao Cemitério  

 
Vila Nova de S. Bento 

e 
Vale de Vargo 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
- Arranjo do caminho das Almojafas, a partir da EM 521 
 
Concluídos: 
- Execução de Passeios na ZAE de Vila Nova de S. Bento  

 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

Segurança e Higiene no 
Trabalho 

 
- Coordenação de Segurança da Empreitada de Construção de Lar de Idosos, 
Centro de Dia e Apoio Domiciliário (1ª e 2ª Fase) – Vila Verde de Ficalho 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação dos WC’s da Escola 
do Ribeirinho – Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra da Passagem Hidráulica de Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de 
S. Bento 
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS 
Bento 
- Acompanhamento à elaboração das Medidas de Autoproteção – Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios.  
Medidas de Autoproteção elaboradas e aprovadas pela ANPC (Autoridade 
Nacional de Proteção Civil): Edifício da Biblioteca Municipal, Edifício do 
Arquivo Municipal; Centro Escolar de Serpa 
Medidas de Autoproteção a serem elaboradas: Edifício Paços de Concelho; 
Parque Municipal (Abegoaria); Museu Etnográfico de Serpa; Musibéria; 
Parque de Campismo de Serpa e Casa do Parque, Cine teatro de Serpa, 
Piscina Coberta de Serpa, Pavilhão de Exposições e Pavilhão Carlos Pinhão. 
- Simulacro realizado no Museu Etnográfico, Biblioteca e Arquivo 
- Acompanhamento do Licenciamento do Edifício Musibéria 
 

 
PROTEÇÃO CIVIL 

 

Proteção Civil 

 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco; 
- Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, análise do Plano 
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Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa e emissão de parecer 
favorável ao Plano; 
- Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil – Instrução de processo de 
aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil; 
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa (PMDFCIS) 
– Análise e recolha de contributos. 

 

 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 

Águas e Saneamento 

 
- Acompanhamento do PCQA 2015 (Plano de Controlo da Qualidade da 
Água) segundo Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto 
- Acompanhamento da Qualidade da Água de Consumo Humano (Análises) 
- Acompanhamento da Qualidade da Água das Piscinas Municipais (Serpa) 
- Controlo de Legionella no concelho 
- Acompanhamento às entidades externas: Águas do Alentejo, Entidade 
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR), Agroleico (Laboratório) 
e Agência Portuguesa do Ambiente 
 

Ambiente e Serviços 
Urbanos / Espaços 

Verdes / Apoio Logístico 

 
- Limpeza de árvores 
- Gestão de pessoal para a Limpeza dos Equipamentos 
- Acompanhamento do processo das Eco-Hortas 
- Corte de relva na cidade 
- Corte de relva e manutenção dos espaços verdes nas Piscinas de Serpa e 
Pias 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Limpeza e corte de ervas no castelo 
- Limpeza do jardim interior do Cineteatro 
- Apoio à Escola Básica Integrada Abade Côrrea da Serra 
- Apoio à sinalização da Cruz Nova 
- Pintura de passadeiras 
- Limpeza da entrada das Amoreiras 
- Limpeza e manutenção do Espaço Nora 
- Apoio às Jornadas Sénior 
- Limpeza dos recintos exteriores da Academia Sénior e Pólo 2 
- Limpeza de equipamentos 
- Colocação dos sinais de trânsito 
- Colocação de placas toponímicas 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio às Festas do concelho (Vila Nova de São Bento, A-do-Pinto e Vale de 
Vargo) 
- Limpeza geral da cidade 
- Limpeza exterior e balneários da Piscina Descoberta de Serpa 
- Limpeza de bermas 
- Limpeza de fossas municipais e particulares 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos 
- Limpeza de ruas e recolha de lixo 
- Recolha de monos e monstros 
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EMPREITADAS 

 

 
 
 
 

Serpa 

 
- Jardim Municipal de Serpa - Proposta de execução do edifício – BAR (a 
decorrer); 
- Cobertura para a entrada do Parque Desportivo e Bar de apoio - Proposta 
de cobertura para a entrada (e bilheteiras) e bar de apoio do Parque 
Desportivo (Em fase final de Proposta); 
- Rua Dos Barrigos - Reformulação do arruamento (Efetuada deslocação ao 
local, em fase de apresentação de proposta);  
- Rua da Ladeira - Reformulação do arruamento (Efetuada deslocação ao 
local, em fase de apresentação de proposta); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para 
requalificação da cobertura (Em fase de análise, tendo em conta eventuais 
libertações de garantias para o devido efeito); 
- Biblioteca de Serpa - Tratamento da face da rampa de acesso a pessoas 
com mobilidade condicionada ao edifício (Em fase final de proposta); 
- Biblioteca de Serpa – Proposta de colocação de corrimão no acesso 
rampeado (Em fase final de proposta); 
- Mercado Municipal – Em análise  
- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise 
- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário – Em análise 
- Edifício dos Paços do Concelho - Sistema de climatização do Data Center 
(Em fase de consignação dos trabalhos);  
- Edifício do Arquivo Municipal - Projetos de reabilitação de estruturas e 
reforço estrutural da laje da cave do arquivo (Em fase de análise e 
formalização da contratação do projeto). 
- Creche (Edifício Antigo) – Levantamento do desenhado do existente (Em 
execução); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Área de jogos descoberta (Em fase de 
elaboração de proposta); 
- Calçada na Rua do Moinho de Vento – Bairro do Forte (junto ao Centro de 
Convívio de Santa Maria) – Análise dos trabalhos necessários e formalização 
do processo de contratação pública (Aguarda análise); 
- Entrada de 3 Lotes – Zona Industrial – Definição de 3 entradas (Aguarda 
análise). 
 

Pias 

 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Em fase final de apresentação 
de Proposta); 
- Associação Columbófila de Pias - Pedido de parceria / apoio a execução de 
projeto (Aguarda Análise); 
- Entrada do Parque Desportivo - Reformulação e arranjo paisagístico da 
entrada do parque –Em análise 
- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – proposta (Em fase de 
execução de levantamento topográfico); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada –Em 
análise 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo 
paisagístico do parque (Em fase de execução de levantamento topográfico).  
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União de Freguesias de 
VNS Bento e Vale de 

Vargo 

 
- Construção do Multiusos de V.N.S. Bento – Adm. Direta - 
Acompanhamento de obra (A decorrer); 
- Praça da República – Vila Nova de S. Bento - Reformulação do Largo ( 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. 
Bento - Arranjo urbanístico/paisagístico  
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas 
à natureza  
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério 
(Acesso ao Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço 
indicado (Aguarda Análise); 
- Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo - Aquisição de 
Projetos para o Lar de Vale de Vargo – Apoio na formalização do Caderno de 
Encargos e demais trâmites processuais (A decorrer, em fase de abertura de 
2º procedimento da mesma natureza). 
- Associação de Caçadores de Vale de Vargo – Projeto para construção de 
um armazém (A decorrer, aguarda esclarecimento relativamente à área 
indicada para a construção e sua confrontação com o prédio vizinho). 

Brinches 

 
- Obras Coercivas - Edifício da Rua do Vale, nº6 - Processo de orçamentação 
dos trabalhos de demolição, impermeabilização e estabilização dos edifícios 
vizinhos (Executada vistoria conjunta ao local, processo a decorrer na DUOT); 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada – Em análise 
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios 
(Em desenvolvimento, foi efetuada deslocação ao local para verificação das 
patologias e aferição do levantamento desenhado). 

Vila Verde de Ficalho 

- Requalificação de passeios - Av. Forças Armadas e Requalificação da área 
frente ao edifício da Farmácia – Formalização do processo (Empreitada) e 
Proposta de arranjo urbanístico (Proposta finalizada, aguarda PGR e PSS para 
abertura de procedimento e contratação pública); 
- Rampa de Acesso à Igreja - Proposta de solução para o acesso de cadeiras 
de rodas e pessoas com mobilidade reduzida pela porta principal da igreja 
(Analise efetuada no local, aguarda desenvolvimento); 
- Ciclovia (Lagar à Ermida) – Proposta (Em fase de levantamento Topográfico 
para apresentação de proposta). 

 
PROCESSOS DE EMPREITADAS 

 

Serpa 

 
- Residência Artística - Rua Roque da Costa - Execução de Projeto de 
alteração do edifício (Em fase de aquisição de mobiliário não fixo. Móveis e 
equipamento de cozinha da fração nº34 instalados); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa - Edifícios – Em fase de ensaios e certificações 
(Foi efetuado o ensaio e arranque do sistema de climatização); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Vistoria para efeitos de libertação faseada 
de garantia bancária (concluído); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Vistoria para efeitos de receção definitiva 
dos equipamentos autonomizáveis (concluído); 
- Empreitada de marcações horizontais do troço da Rotunda do Altinho à 
frente do Centro Escolar - Marcação de pavimento e sinalização vertical 
(Concluída, com receção provisória); 
- Conceção/Construção do Edifício da “Musibéria” - Reparação dos defeitos 
de obra a efetuar pelo empreiteiro no âmbito da garantia (Concluído); 
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- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de 
Serpa e no loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 
- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e 
Exposição de Serpa - Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- Cafetaria do Museu de Serpa – Estimativa orçamental atualizada e com 
referência de equipamentos e mobiliário (concluído); 
- Empreitada de execução da linha mista a 30kv, na Zona Industrial de Serpa 
(Horta de Chó) – Auto de receção provisória, revisão de preços e conta final 
(concluído); 
- Empreitada de Infraestruturas elétricas Posto de transformação da UCC de 
Serpa e no Loteamento da Hortinha art.319 – Auto de receção provisória 
(concluído). 
 

Brinches 

 
- Requalificação do Edifício do Grupo 1º de Junho Brinchense - Projeto de 
Requalificação do Salão de Festas  
- Empreitada da Casa Mortuária de Brinches - Anomalias na construção 
(Processo a decorrer); 
- Empreitada de requalificação da EB1 - Vistoria para efeitos de Receção 
Definitiva dos trabalhos e respetivo processo administrativo (Efetuada 
vistoria, irão ser solicitadas correções ao empreiteiro). 

Vila Nova de S. Bento 

 
- Empreitada de Sinalização no CM 1096 (Reconstrução entre CM1097 e São 
Marcos) – Receção definitiva e levantamento de garantias bancárias (a 
decorrer); 
- Salão Polivalente de A-Do-Pinto - 2ª Vistoria para verificação de trabalhos a 
corrigir pelo empreiteiro (A decorrer a fase de acompanhamento dos 
trabalhos em falta). 
- Empreitada de Execução da Doca de Despejo de Resíduos – 
Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos (a decorrer);  
 

Vila Verde de Ficalho 

 
- Empreitada de Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio 
domiciliário de Ficalho - Apoio no âmbito do acompanhamento e fiscalização 
de obra (A decorrer). 
 

 
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

SERPA 

 
 

Centro Escolar EB/JI de 
Serpa 

 
- Aquisição de serviços para a elaboração de certificado energético, qualidade 
do ar interior e medidas de autoproteção (O certificado energético aguarda 
registo do prédio nas finanças, na Conservatória do Registo Predial de Serpa 
e contrato de manutenção das instalações especiais. As MAP estão 
aprovadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e estão em condições 
de ser implementadas) 
 
- Manutenção do sistema de avac e desenfumagem (Preparação das peças do 
procedimento. Aguarda ensaio geral das instalações especiais para o 
processo ser colocado a concurso).  
 
- Manutenção do sistema solar térmico (Aguarda ensaio geral das instalações 
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especiais para o processo ser colocado a concurso). 
 

Museu Municipal de 
Arqueologia de Serpa 

 
- Manutenção simples do elevador, com receção do Certificado de 
Conformidade e arranque do equipamento (Processo concluído). 
 

Casa do cante 

 
- Manutenção do sistema de avac (Em fase final de execução das peças do 
procedimento). 
 

PIAS 

 
Piscinas Municipais de 
Pias – Alimentação de 

energia elétrica 
 

 
- Abertura de procedimento para a elaboração de projeto e certificação do 
mesmo de acordo com RTIEBT. Orçamentação dos trabalhos de adaptação da 
instalação e sua certificação. (Em fase de execução). 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE V.N.S. BENTO E VALE DE VARGO 

 
Campo de futebol de 

Vale de Vargo – 
Alimentação de energia 

elétrica 
 

 
- Abertura de procedimento para elaboração de projeto e certificação do 
mesmo de acordo com RTIEBT. Orçamentação dos trabalhos de adaptação da 
instalação e sua certificação. (Em fase de execução). 

 
DIVERSOS 

 

 
Edifícios Municipais 

 

 
- Cadastro dos edifícios municipais equipados com máquinas de A/C do tipo 
split e caraterísticas de cada equipamento. (em execução). 

 
Auditorias energéticas 

nos Edifícios da 
Musibéria, Pavilhão 

Carlos Pinhão e 
Multiusos de Serpa 

 

 
- Levantamento de caraterísticas dos edifícios e equipamentos, 
preenchimento de questionário e complemento com peças desenhadas 
(concluído). 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 

Mês de abril 
 Empreitadas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
5/2015 

Empreitada do Sistema 
de Climatização do 

Datacenter, no Edifício 
dos Paços do Concelho, 

em Serpa 

  
O processo encontra-se 
em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 
4/2015 

Empreitada de 
Execução da Rede de 

BT, IP e ITUR no 
Loteamento da 

Hortinha, Artº 319º - 
Secção J, em Serpa 

  
O procedimento ficou 

deserto. 

 

Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, registam-se as seguintes, que 

se mantêm no mesmo estado desde a última informação: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
2/2014 

Empreitada de 
Execução da ETAR de 

A-do-Pinto 
   

Ajuste 
Direto 

11/2013 

Empreitada de 
Reabilitação da 
Cobertura do 

Cineteatro de Serpa - 
1ª Fase 

   

Ajuste 
Direto 
8/2013 

Empreitada para a 
Substituição da 

Cobertura da Escola 
Primária do Ribeirinho, 

em Pias 
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 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

19/2015 

Reparação da Giratória 
Komatsu 

30-04-2015- 
Reparequipa - 
Rep. De Máq. 

Industriais, 
Ldª 

12.080,99€ 
Aguarda documentos de 

habilitação e assinatura do 
contrato 

Ajuste 
Direto 

18/2015 

Aquisição de Robot 
Aspirador para as 

Piscinas Municipais 

23-04-2015 - 
Cimai - 

Especialidades 
Químicas, S. 

A. 

7.368,30€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

17/2015 

Aquisição de Produtos 
Químicos para as 

Piscinas Municipais 
  

O procedimento encontra-se 
em Audiência Prévia. Houve 

reclamação por parte da 
empresa Cimai. Está a ser 
elaborado o 2º Relatório 

Preliminar 

 

Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registam as 

seguintes alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Concurso 
Público 

Internacion
al 58/2014 

Fornecimento de 
Energia Elétrica no 

Mercado Livre 

18-02-2015 - 
EDP 

Comercial - 
Comercializaç

ão de 
Energia, S. A. 

1.026.179,47€ 
Contrato nº 8/2015 assinado a 

15-04-2015 

Ajuste 
Direto 

16/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Ligação Entre 

Edifício em Fibra Óptica 

31-03-2015 - 
Blu, S. A. 

43.800,00€ 
Contrato nº 6/2015 assinado a 

02-04-2015 

Ajuste 
Direto 

12/2015 

Aquisição e Substituição 
de Lâmpadas 

Incandescentes por 
Tecnologia LED nos 

Semáforos de Pias, Vila 
Nova de S. Bento e 

Serpa 

  
O concurso está em análise de 

propostas 
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Mês de maio 
 

 Empreitadas: Não se abriu qualquer procedimento de empreitadas no mês de maio. 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, registam-se as seguintes, sendo 
que as três últimas empreitadas se mantêm no mesmo estado desde a última informação: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
5/2015 

Empreitada do Sistema 
de Climatização do 

Datacenter, no Edifício 
dos Paços do Concelho, 

em Serpa 

12-05-2015 - 
Maxiglobal - 

Equipamentos 
e Serviços 

Informáticos, 
S. A. 

13.650,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 
2/2014 

Empreitada de 
Execução da ETAR de 

A-do-Pinto 
   

Ajuste 
Direto 

11/2013 

Empreitada de 
Reabilitação da 
Cobertura do 

Cineteatro de Serpa - 
1ª Fase 

   

Ajuste 
Direto 
8/2013 

Empreitada para a 
Substituição da 

Cobertura da Escola 
Primária do Ribeirinho, 

em Pias 

   

 
 
 
 

 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

26/2015 

Aquisição de Serviços 
para o Espetáculo 

"Campaniça do 
Despique" 

  
Concluido 

Ajuste 
Direto 

25/2015 

Aquisição de Serviços 
para o Espetáculo 

"Sinfonia EN(Cante)" 
  

Concluido 

Ajuste 
Direto 

24/2015 

Aquisição de Produtos 
Químicos para as 

Piscinas Municipais 
  

Concluido 
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Ajuste 
Direto 

23/2015 

Aquisição de Serviços 
para Aluguer de Som, 

Iluminação e Apoio 
Técnico no XII Encontros 

de Culturas 2015 

25-05-2015 - 
Musimagem - 

Produções 
Audiovisuais, 

Ldª 

13.950,00 € Concluído  

Ajuste 
Direto 

22/2015 

Reparação do Camião 
Volvo Com Báscula   

O procedimento ficou 
DESERTO 

Ajuste 
Direto 

21/2015 

Aquisição de Software 
de Base de Dados 

13-05-2015 - 
AIRC - 

Associação 
de 

Informática 
da Região 

Centro 

8.900,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

20/2015 

Aquisição de Software 
Vmware e Mcafee 

13-05-2015 - 
Sharetech 

Consulting, 
Ldª 

17.994,00€ 
Contrato nº 10/2015 assinado 

a 15-05-2015 

 
Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registam as 
seguintes alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

19/2015 

Reparação da Giratória 
Komatsu 

30-04-2015- 
Reparequipa - 
Rep. De Máq. 

Industriais, Ldª 

12.080,99€ 
Contrato nº 9/2015 assinado a 

07-05-2015 

Ajuste 
Direto 

17/2015 

Aquisição de Produtos 
Químicos para as 

Piscinas Municipais 
  

Foram excluídas todas as 
propostas do procedimento. 
Houve reclamação por parte 
da empresa Cimai. Após o 2º 

Relatório Preliminar, não 
houve pronúncias na audiência 

prévia 

Ajuste 
Direto 

12/2015 

Aquisição e Substituição 
de Lâmpadas 

Incandescentes por 
Tecnologia LED nos 

Semáforos de Pias, Vila 
Nova de S. Bento e 

Serpa 

18-05-2015 - 
Soltráfego - 
Soluções de 

Trânsito, 
Estacionament

o e 
Comunicações, 

S. A. 

17.982,00€ 
Contrato nº 11/2015 assinado 

a 25-05-2015 
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 
 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 
 

EDIÇÕES REGULARES: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Informação Balcão Único 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Newsletters 

 Comunicados 

Mês de abril 
 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 124 E AGENDA CULTURAL MAIO 2015  

 Elaboração de conteúdos e imagens 

 Paginação e preparação para gráfica  

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica 

 Distribuição nos diretórios 

 Elaboração de imagens, carregamentos e colocação online 

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo 
Alentejo, Agenda Cultural e mailing 

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 Mupis  

 Cartaz gomos de tangerina abril 

 Cartaz livro “No limite da dor” 

 Convite livro “No limite da dor” 

 Cartaz e convite livro “Serpentina” de Mário Zambujal 

 Banner catálogo biblioteca + logos inalentejo 

 Cartaz gomos de tangerina maio 
 

 
XX ANOS DO MUSEU DO RELÓGIO 

 Painel 90*200 cm 

 Reportagem fotográfica 

 Apoio à divulgação 
 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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25 ABRIL 

 Impressão mupis cms 

 Impressão mupis freguesias 

 Impressão 2 painéis cineteatro 

 Registo fotográfico 

 Divulgação, newsletter 
 
CAMPO FUTEBOL DE VILA NOVA DE SÃO BENTO 

 Placa acrílico para inauguração dos balneários 
 
FEIRA DO QUEIJO 2015 

 Certificados “Concurso Cães Serra d’ Aires” 
 
HERÓIS DA FRUTA 

 Certificados impressão  
 
CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO  

 Certificados- projeto “Close-up” 

 Registo fotográfico 
 
JOGOS MUNICIPAIS 

 Mupis 

 Cartaz geral 

 Cartaz abertura 

 Ficheiros t’shirts 

 Divulgação, newsletter 
 
CADES 

 Regulamento paginação 

 Selos para produtores Concurso de Queijo “Melhor Queijo da Feira do Queijo do Alentejo 
2015” 

 
CASTELO 

 Impressão horários 
 
SERVIÇO CONTABILIDADE 

 Digitalização e tratamento de ficheiro “Prestação de Contas 2014” 
 
CPCJ 

 Cartaz programa “Abril, mês da prevenção para os maus tratos na infância” 

 Divulgação 

 Registo fotográfico 
 
SIMPÓSIO “EDUCAÇÃO E SAÚDE MENTAL” 

 Cartaz (+ impressão) 

 Tríptico programa (+ impressão, corte e dobra) 

 Convite 

 Ficha de inscrição 

 Apoio à divulgação 
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OVIBEJA 

 Tríptico cante ( + impressão, corte e dobra) 

 Painel “Encontro de Culturas” 

 Publicidade “Cante”  Rádio Pax e Voz da Planície 

 Registo fotográfico 

 Acompanhamento da abertura da Ovibeja 
 
GUIA DOS QUEIJOS 

 Publicidade 1 página 

 Textos e fotos para artigo 
 
CONCERTO CORAL PELO CORO DE CÂMARA DE BEJA E CORO JEHAN LE BEL 

 Cartaz 

 Divulgação 
 
XII ENCONTRO DE CULTURAS 

 Elaboração de plano de divulgação e comunicação 

 Orçamentação 
 
DIVERSOS:  

 Acompanhamento e registo fotográfico das obras do concelho 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e enRede 
e atualização da rede social Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do 
Munícipe  

 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de 
restauração, cafés e hotelaria do concelho 

 Reportagens fotográficas diversas 

 

 

Mês de maio 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 125 E AGENDA CULTURAL JUNHO 2015  

 Elaboração de conteúdos e imagens 

 Paginação e preparação para gráfica  

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica 

 Distribuição nos diretórios 

 Elaboração de imagens, carregamentos e colocação online 

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo 
Alentejo, Agenda Cultural e mailing 

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 Mupis  

 Cartaz gomos de tangerina  
 
ENCONTRO CULTURAS 

 Cartaz 

 Postal convite 

 Publicidades – Diário do Alentejo, Planície, DICA – Lidl, Correio da Manhã  

 Outdoor 
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 Telas nora, jardim 

 Tela “encontro de culturas” 

 Banner face, site 

 Materiais spot tv 

 Cartão organização 

 Materiais exposição de fotografia “Retratos do Cante” 

 Pesquisa de conteúdos 

 Notas de imprensa 

 Assessoria de imprensa 

 Divulgação 

 Newsletter 

 Carregamentos de conteúdos e divulgação online 
 
CASA DO CANTE 

 Impressão Cartaz e tela “O Cante no feminino” 

 Divulgação, newsletter 
 
MUSIBÉRIA 

 Impressão de posters A2 
 
FEIRA DO QUEIJO 2015 

 Textos e recolha fotográfica para artigo no Guia dos Queijos 
 
JOGOS MUNICIPAIS 

 Cartaz e convite tertúlia 

 Registo fotográfico 

 Divulgação, newsletter 
 
ROTA DA AZENHAS 

 Alterações ao ficheiro 

 Download de fotos 

 Produção de powerpoint 

 Divulgação 
 
DESPORTO 

 Senhas para piscinas 

 Cartões de entrada (cortejo histórico-etmográfico) 
 
SIMPÓSIO “EDUCAÇÃO E SAÚDE MENTAL” 

 Painel palco 

 Faixa mesa oradores 

 Poster púlpito 

 Certificados oradores 

 Certificados participantes 

 Carões organização 

 Cartões participantes 

 Cartões oradores 

 A0 imagem e programa 

 Registo fotográfico 

 Divulgação, newsletter 
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JORNADAS SÉNIOR 

 Criação e impressão de cartazes 

 Cartazes A0 seminário 

 Cartazes A0 programa 

 Registo fotográfico 

 Divulgação 
 
SERPAFIT CHALLENGE 

 Impressão de certificados e sinalética 
 
DIA DA CRIANÇA 

 Conceção e produção de cartaz 

 Impressão 

 Registo fotográfico 

 Divulgação 
 
CONCERTO CORAL PELO CORO DE CÂMARA DE BEJA E CORO JEHAN LE BEL 

 Cartaz 

 Divulgação 
 
 
DIVERSOS:  

 Acompanhamento e monitorização de três estagiários de Multimédia: um do Instituto 
Politécnico de Beja e dois da Escola Secundária de Serpa 

 Acompanhamento e registo fotográfico das obras do concelho 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e enRede 
e atualização da rede social Facebook (Serpa Terra Forte e enRede), Balcão Único e Portal do 
Munícipe  

 Distribuição: atualização de mupis e reposição de materiais de divulgação nas unidades de 
restauração, cafés e hotelaria do concelho 

 Reportagens fotográficas diversas 
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RECLAMAÇÕES, RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS 

PENDENTES 

 
  Processo n.º 400/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Luís Miguel Troncão Pacheco Afonso 

Assunto: Peticiona a remoção de um banco da via pública. Pedido de Indemnização por Danos 

Morais, no montante de 5 500,00€ 

Situação: Petição Inicial contestada 

                                     

Processo n.º 317/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Gonçalo Filipe Alfaiate Vilas Boas Pinto 

Assunto: Pedido de Indemnização por Danos Materiais sofridos em acidente Automóvel, no 

montante de 1 669,76€ 

Pedido de Indeminização por Danos Morais, no montante de 750,00€ 

Situação: Realizada Audiência de julgamento 

  

    Processo n.º 422/10.9BEBJA  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Imobiliária Féria & Horta, Lda. 

Assunto: Peticiona a anulação do ato de indeferimento do pedido de licenciamento de construção 

na parcela de terreno sita na Rua do Rossio de Fora, n.º 8, em Serpa 

Situação: Petição Inicial contestada 

  

Ação Administrativa Especial Processo n.º 306/201 (6/11.4 BEBJA) – Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Município de Serpa e outros 

Réu: Ministério das Finanças e da Administração Pública / Presidência do Conselho de Ministros 

Assunto: Declaração da anulação dos atos de retenção de verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, 

praticados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (Transferências para o SNS). 

Situação: Deu entrada a Petição Inicial 

  

Processo n.º 267/12.10BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 

Autor: Município de Serpa 

Reu: Ministério de Estado e das Finanças 

Assunto: Pretende ver declarada a ilegalidade da retenção de 5% do IMI cobrado pelo Estado 

Situação: Deu entrada a Petição Inicial 

  

Ação Administrativa Especial Processo n.º 389/11.6 BEBJA – Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Beja  

Autor: Ministério Público 

Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 

27/01/2010 

Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos 

Serviços do Ministério Público. 

Situação: Petição Inicial contestada 
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Processo n.º 291/10.9 TBSRP – Tribunal Judicial da Comarca de Serpa 

Autor: Imobiliária Féria e Horta – Loteamento da Cruz Nova 

Assunto: Peticiona indemnização pelo incumprimento da Câmara Municipal na entrega de lotes no 

Loteamento da Cruz Nova 

Situação: Realizada tentativa de conciliação 

  

  

Ação de Processo Comum Ordinário 187/12.0 TBMGD – Tribunal Judicial de Mogadouro 

Autor: Município de Serpa 

Ré: Sociedade Francisco Meirinhos – Construções S.A. 

Assunto: Peticiona a restituição do montante de 43 268,02€, pago indevidamente. 

Situação: Realizada Audiência de Julgamento 

  

 

 

SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES  
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  

 

Segue informação em anexo, por email.  

 

 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – BALANCETE  
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  

 

         Segue informação em anexo, por email.  

 

 

 

Serpa, 16 de junho de 2015 

  

Com os melhores cumprimento 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pires
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