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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 junho e 

julho 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 

 

Neste relatório de atividades para a Assembleia Municipal está patente, como é 

habitual, o trabalho feito pelo município nos últimos dois meses. Se o trabalho 

global está à vista, há que salientar que, apesar de todas as dificuldades e 

condicionalismos, temos sido capazes de concretizar eficazmente o nosso plano, 

dentro do que estava previsto.  

E tem sido intensa, a nossa atividade. Na dinamização cultural e desportiva no 

concelho de Serpa, resultado do trabalho dedicado das várias entidades - onde 

sobressai o movimento associativo e agentes socioculturais e desportivos em geral - 

para além do Encontro de Culturas, celebraram-se os Santos Populares, com 

destaque para as Marchas Populares, os Jordões em Pias e as Festas de S. Pedro em 

Serpa e as Festas do Crespo. Em Brinches realizaram-se as Festas de Nª Srª da 

Neves, as Festas de Santa Maria em Vales Mortos e, já no final de agosto, as Festas 

de S. Luís e do Santíssimo Sacramento de Pias. 

Realizou-se a Semana da Criança e concretizaram-se ações no âmbito do Plano 

Municipal Juventude Ativa. Dinamizaram-se os ATL, a Academia Sénior encerrou o 

ano letivo, sendo de destacar o aumento do número de alunos e as atividades e 

ações desenvolvidas ao longo do ano, onde o tema principal foi a prevenção e 

redução de riscos. Fizeram-se os Jogos Municipais, a Escalada de S. Gens, a Taça de 

Voleibol Regional, a II Maratona de Futsal do Futebol Clube de Serpa, torneios de 

futsal em Vila Nova de S. Bento e em Ficalho, o 1º Trail de Serpa e a Rota das 

Azenhas. Em Vale de Vargo aconteceu mais uma Semana Cultural. Na Nora, pelo 

16º ano, voltou a acontecer o Festival Cultural Noites na Nora, e as Noites de Rua 

Cheia animam várias localidades do concelho, sem esquecer a Feira Anual de Vila 

Nova de S. Bento. Destaque também para a Feira Histórica e Tradicional, no Centro 

Histórico da cidade de Serpa, palco privilegiado para a evocação do reinado de D. 

Dinis, época marcante na cultura e história de Serpa. E ao Festival Sons ao La(r)go, o 

nosso Festival da Juventude, que se realizou pela terceira vez, dando voz aos grupos 

jovens do concelho e a outros projetos que complementam o cartaz de 2015, com a 

participação ativa das associações de jovens na organização. 
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E claro, a presença permanente e forte do nosso Cante Alentejano em vários 

eventos, como a realização em Serpa de mais um Encontro de Ranchos, iniciativa 

já habitual do Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa e os vários convites para 

participação em eventos fora do concelho e no estrangeiro, como foi o caso da ida 

do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento a Nework (EUA) no âmbito 

das comemorações do Dia de Portugal e do Grupo Os Alentejanos a Taipé ( 

Taiwan), para atuarem no Pavilhão Português no evento Wine and Gourmet 2015. 

No que diz respeito às obras municipais, é de salientar, de entre todo o trabalho 

feito e que passa em grande medida pelo apoio dado à concretização de todas as 

atividades e eventos atras referidos por parte dos serviços, bem como pelos 

trabalhos de manutenção e conservação quer na parte das obras municipais quer 

na parte dos serviços urbanos, foram concluídas a remodelação e ampliação da 

passagem hidráulica no Barranco de Pias e o arranjo do caminho das Almojafas a 

partir da EM 521, em Vale de Vargo, estando a decorrer o arranjo do caminho da 

EM 514, entre a Ribeira de Limas e Cabeceiras de Vale Queimado, a requalificação 

do antigo lagar e a 1ª fase de requalificação do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de 

S. Bento. 

E a par com tudo o que foi feito, estamos a preparar as próximas ações, 

começando logo pela Feira de Vale Poço, com inicio a 11 de Setembro e o apoio à 

Gala Equestre, no princípio de Outubro, a par com as atividades decorrentes do 

início do ano letivo e da preparação das Grandes opções do Plano e Orçamento 

para 2016. 

 

É com muito prazer e orgulho que referimos toda esta atividade, resultado do 

esforço concertado de todos, com destaque para os trabalhadores do município e 

para o trabalho feito pelos agentes desportivos culturais e sociais do concelho.   

 

O Presidente da Câmara  

 

Tomé Pires  
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Mês de junho 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
EXPOSIÇÃO “CACHIMBOS E CARTAS DE AMOR” – ILUSTRAÇÕES DE CATARINA SOBRAL 
 
Período de execução 
Exposição l 16 de maio a 30 de junho 
 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
 
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. 
A exposição patente na Biblioteca de Serpa é composta por 7 digigrafias de “Greve”, 5 de “Achimpa”, 13 de “O Meu 
Avô” e 8 de “Vazio”. Catarina Sobral é reconhecida como um dos maiores talentos da ilustração nacional. O seu álbum 
de estreia, “Greve”, recebeu uma menção especial do Prémio Nacional de Ilustração 2011, e “Achimpa”, o seu 
segundo livro, foi distinguido, em 2013, pela Sociedade Portuguesa de Autores, como Melhor Livro Infantojuvenil. 
Em 2014, chegou a vez do reconhecimento internacional. “O Meu Avô”, terceiro livro da autora/ilustradora, 
conquistou o reputado júri da Feira do Livro Infantil de Bolonha, que lhe atribuiu por unanimidade o Prémio 
Internacional de Ilustração. No mesmo ano, seria publicado “Vazio”, uma história sem texto narrada por imagens. 
Numa reflexão subtil sobre a linguagem, o tempo e os afetos, as imagens de Catarina Sobral transportam-nos para um 
universo muito peculiar, composto por palavras misteriosas e inúmeras cartas de amor, disfarçadas de ilustrações e 
endereçadas a artistas vários, como James Joyce, Fernando Pessoa, Édouard Manet, Jacques Tati e Charlie Chaplin. 
A exposição foi visitada por cerca de 300 pessoas. 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ENQUANTO DORMIAS” DE ANTÓNIO PORTELA 
Período de execução  
13 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
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Desenvolvimento 
ANTÓNIO PORTELA nasceu em Serpa e vive atualmente na Caparica. Tem na sua família o suporte necessário e 
imprescindível para realizar a sua escrita, aliás é nela que se inspira, é por ela que entra em todas as aventuras e sonhos 
que a poesia lhe proporciona. A sua escrita, mais propriamente a poesia, trata e fala da vida real, da sua vida real que se 
identifica com a vida de muitas pessoas, e que muitas pessoas já se identificaram com o que escreve. “Enquanto 
Dormias” é o seu terceiro livro editado, escreve desde sempre mas a sua aventura literária em termos de publicação 
começou em 2013 
A representar o município esteve presente o Sr. Vereador Carlos Alves. Assistiram à sessão 13 pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução 
2, 9, 16, 23 e 30 de junho 
Local  
Biblioteca Municipal de Serpa 
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 77 
participações. 
Nos dias 2, 9 e 23 realizaram-se sessões extras de “Contarelos”, nas quais participaram 36 crianças a frequentar o 
ensino pré-escolar na Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição e no Jardim de Infância de Brinches. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
6 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
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. 
Esta sessão, que registou 8 participantes, teve com tema central a justiça.   
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Designação   
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução  
17 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
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 25 participantes e a 
colaboração do Sr. Candeias, acordeonista.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação   
ANDAR POR AÍ 
Período de execução  
19 de junho 
Local 
Serpa – circuito urbano 
Desenvolvimento 
“Andar por aí…” é uma atividade com periodicidade anual que pretende tirar os livros do espaço físico da biblioteca, 
percorrer a cidade em percursos pré-estabelecidos e promover o livro e a leitura junto da comunidade. Este ano, 
criou-se um veículo forrado a livros (simulando ser um veículo militar): uma “ARMA DE INSTRUÇÃO MACIÇA”, um 
“CANHÃO DA LEITURA “ que avançou pelas ruas de Serpa acompanhado por um “pelotão” de 63 crianças entre os 3 
e os 6 anos do Jardim de Infância de Serpa. Tudo para colocarem em marcha a revolução da leitura, para lembrar 
aos pais, avós e famílias a importância de ler e contar histórias aos mais novos. As crianças participantes “soldados 
da leitura” foram pela cidade espalhando as suas palavras de ordem sobre o que para eles é ouvir um conto. A 
atividade suscitou grande interação com a população. A Biblioteca contou com a colaboração de Carlos Carvalho 
(som), de Vítor Canhita (condução), do Sr. Candeias (acordeonista) e da Guarda Nacional Republicana (segurança). 
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Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
13 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela Arquiteta Paula Estorninho. 
Nesta sessão, que contou com 15 participantes, foram criadas figuras articuladas. 
    
      

 
 

 Designação 
OFICINA MÃOS NA MASSA - ATL 

 Período de execução  
16 e 23 de junho 

 Local 
EB1 Pólo 2, Serpa 

 Desenvolvimento 
Oficinas realizadas no âmbito das Atividades de Tempos Livres (ATL) promovidas pela Câmara. 
Na oficina de 16 de Junho, que contou com a participação de 4 crianças, foram construídos livros Pop-Up e na 
oficina de 23 de Junho, em que participaram 8 crianças, foram feitas máscaras… que diziam o que pensavam. 

 

 
  
 
 

 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
13 de junho 
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.  
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Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo interbibliotecas, e 
divulgação da atividade. 

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

 

 

JUNHO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 3  

DVD-Vídeo 149  

Monografias 331  

Total 483  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 143  

7-9 anos 22  

10-12 anos 20  

13-16 anos 26  

17-20 anos 12  

21-35 anos 93  

36-50 anos 97  

51-65 anos 62  

> 66 anos 8  

Total 483  

 

Total de novos utilizadores inscritos 12  

 

Total de sessões nos computadores 259  
 

 
 
 

 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
 
 ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 FUTEBOL CLUBE DE SERPA (Assembleia geral) | Sala da Abóbada, 5 de junho 

 GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO DE VILA NOVA DE S. BENTO (Ensaio em palco para espetáculo integrado no Encontro 
de Culturas) | Cineteatro Maria Lamas, 8 e 9 de junho 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA NOVA DE S. BENTO E VALE DE VARGO (Espetáculo musical “Real Companhia Velha”) | 
Cineteatro Maria Lamas, 12 de junho 

 ASSOCIAÇÃO ROTA DO GUADIANA (Conferência “Agricultura e Desenvolvimento Rural) l Auditório do Cineteatro de 
Serpa, 17 de junho 
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 ASSOCIAÇÃO ROTA DO GUADIANA (Palestra “Direitos e Deveres” integrada no projeto “Pare, Escute e Olhe”) l Sala da 
Abóbada, 22 de junho 

 CRECHE-JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (Festa final de ano letivo) l Auditório do Cineteatro de Serpa, 25 de 
junho 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA NOVA DE S. BENTO E VALE DE VARGO (Concerto do Coro do Carmo de Beja e Rancho 
de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento) | Cineteatro Maria Lamas, 25 e 26 de junho 

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

 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
ENCONTRO DE CULTURAS 
 
Período de execução  
5 a 10 de junho 
Local 
Praça da República, Nora, Jardim Municipal e Casa do Cante 
Desenvolvimento 
A 12.ª edição do Encontro de Culturas foi dedicada ao Cante Alentejano, classificado pela UNESCO Património Imaterial 
da Humanidade 
 
Programa 
CASA DO CANTE :: 18H00 
Dia 5 - Assinatura de protocolo de implementação do Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano e inauguração da exposição “Retratos 
do Cante” 
Dia 7 - Apresentação pública da estratégia de implementação do Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano 

 
PRAÇA DA REPÚBLICA :: 22H00 
Dia 5 
Espetáculo EnRede “Património Cultural Imaterial da Humanidade” 
Dia 6 
Criatura "FILHE, volta a casa! " 
Dia 7 
Celina da Piedade e Vozes do Cante 
Dia 8 
Pedro Mestre “Campaniça do Despique” 
Dia 9 
Ala dos Namorados & Os Mainantes 
Dia 10 
Concerto “Sinfonia (en)Cante”, pelas Filarmónicas de Serpa e Silves & Grupos Corais e Etnográficos da Casa do Povo de Serpa, de Vila 
Nova de S. Bento e “Os Camponeses de Pias” 

 
ESPAÇO NORA :: FORA D’HORAS 
Dia 5 
Morabeza (Cabo Verde) 
Dia 6 
Joana Espadinha e o convidado Jorge Benvinda (Portugal) 
Dia 7 
Corvos (Portugal) 
Dia 8 
Soneduisa (Cuba) 
Dia 9 
Cylene Araújo (Brasil) 

 
JARDIM MUNICIPAL :: 17H00 
Dia 10 
Desfile e atuação de Grupos Corais (“Os Rouxinóis de Pias”; Academia Sénior de Serpa; “Os Arraianos”; “Madrigal”; “Flores do Chança”; 
“Papoilas do Enxoé”; “As Ceifeiras de Pias”; “Os Ceifeiros” de Serpa; “Os Chocalheiros”) 
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A Cooperativa Cultural Alentejana promoveu durante o Encontro, em colaboração com a autarquia, uma feira do livro 
nas instalações da “Oficina do Traje”. 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 
DESFILE DE MARCHAS POPULARES 
Promotor(es)  
Sociedade Filarmónica de Serpa 
Período de execução  
20 de junho 
Desenvolvimento 
Desfile de quatro marchas populares (Sociedade Filarmónica de Serpa, Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição, 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, Associação de Jovens UAI de Vila Verde de Ficalho) no Patinódromo Municipal. 
Total de 275 participantes. 

 
 
Apoios concedidos  
Apoio logístico para o desfile e subsídio de 300 euros a cada marcha. 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESPORTO 
ATIVIDADES 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.  
No mês de junho não se realizaram aulas de hidroginástica. 

 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 98 4 25 

Vila Nova de S. 
Bento 

45 4 11 

Brinches 49 4 12 

Vila Verde de 
Ficalho 

53 4 13 

JU
N

H
O
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Pias 42 4 11 

Vale de Vargo 16 3 5 

Vales Mortos 62 3 21 

A-do-Pinto 37 4 9 

Santa-Iria 38 3 13 

Total 440 33 13 

 
 
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 JUNHO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 2195  

Parque Desportivo de Serpa 785  

Piscina Descoberta de Serpa 3782 
1777 (pagas) 

2005 (gratuitas) 

Piscina Descoberta de Pias 1910 
1328 (pagas) 

582 (gratuitas) 

 
 
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 

JUNHO 6 43 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 
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MÊS TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

JUNHO 116 12 10 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

JUNHO 

Serpa 15 

Vales Mortos 8 

Vila Nova de S. Bento 13 

Pias 6 

 
Designação   
JOGOS MUNICIPAIS 
Período de execução  
9 de maio a 27 de junho 
 
Local 
Concelho 
Desenvolvimento 
Os Jogos Municipais 2015 realizaram-se no concelho entre 9 de maio e 27 de junho e tiveram como objetivos o 
incentivo à prática desportiva, a dinamização das estruturas associativas e uma maior ocupação das instalações 
desportivas. 
A abertura realizou-se no dia 9 de maio e contou com a participação de 300 atletas. 
Os Jogos Municipais contaram com 1 090 participações nas 23 modalidades desportivas. 
 A organização esteve a cargo do município, das Juntas de Freguesia e do movimento associativo do concelho, e contou 
com a colaboração dos estabelecimentos de ensino do concelho. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação   
DIAS DO ATLETISMO E JOGOS INFANTIS 
Período de execução  
1, 2 e 3 de junho 
Local 
Concelho 
Desenvolvimento 
Atividades integradas no programa das comemorações do Dia da Criança, que se prolongaram até 4 de junho. 
Os Dias de Atletismo foram dirigidos a alunos do 1.º ciclo de Vila Nova de S. Bento, Serpa e Pias. Participaram ao todo 
271 crianças (48 em Vila Nova de S. Bento, 163 em Serpa e 60 em Pias). 
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Paralelamente, os Jogos Infantis foram realizados para os alunos do 1.º ciclo não contemplados nos Dias do Atletismo, 
bem como para os alunos do pré-escolar. Participaram ao todo 257 alunos (Pré-escolar de Vila Nova – 46; Pré-escolar 
de Ficalho – 9; 1.º Ciclo de Ficalho – 38; Pré-escolar de Serpa – 59; Pré-Escolar de Vales Mortos – 5; 1.º Ciclo de Vales 
Mortos – 15; Pré-Escolar de Pias – 14; Pré-Escolar de Brinches – 9; 1.º Ciclo de Brinches – 17; Pré-escolar de Vale de 
Vargo – 7; 1.º Ciclo de Vale Vargo – 17; Pré-Escolar de A-do-Pinto – 5; 1.º Ciclo de A-do-Pinto – 16). 
 

 
 
 
Designação   
VII ESCALA DE S. GENS 
Período de execução  
14 de junho 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
Realizou-se no dia 14 de junho a VII Escalada de S. Gens, que contou para o Campeonato Distrital de Montanha por 
Escalões e Absolutos. Registaram-se 60 participações em diversos escalões. 
De assinalar a atribuição de prémios especiais a atletas do concelho (medalha ao melhor atleta do concelho, por escalão 
na prova jovem, e medalha aos três melhores atletas do concelho, em masculinos e femininos). 
Atribuição de kit de atletismo ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa por ter sido a escola com mais atletas a 
participar. 
De salientar ainda a participação gratuita dos Bombeiros Voluntários de Serpa e da GNR. 
Organização do município e da Associação de Atletismo de Beja. 
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Designação  
ROTA DAS AZENHAS 
Período de execução  
21 de junho 
Local 
Descida do rio Guadiana 
Desenvolvimento 
A 2.ª edição da Rota das Azenhas contou com 22 participantes. 

  
 
Designação  
ATL 
Período de execução  
17 a 31 de junho 
Local 
Piscina Municipal 
Desenvolvimento 
Realizaram-se na Piscina Municipal Descoberta seis sessões de atividade física entre os dias 17 e 30 de junho, com uma 
média de 7 crianças por sessão. 

 
 
 

CASA DO CANTE e MUSIBÉRIA 
 

A Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultbéria celebraram a renovação do Protocolo de Cooperação para o 
Desenvolvimento Cultural, com início a 1 de julho e término a 31 de dezembro de 2015, e que visa o desenvolvimento dos 
projetos de natureza artística, cultural e educativa, Casa do Cante e Musibéria.  
 
 
CASA DO CANTE 
1 – Apoio à logística da viagem do Rancho “Os Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento” a Newark para as Comemorações do 
Dia de Portugal. 
2 – Coorganização do XII Encontro de Culturas. 
 
MUSIBÉRIA 
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. 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. 
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. 
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D – Concertos e Espetáculos Musibéria 
Dia 13 de junho, no Auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Quase Vagares de André Rocha. 
Dia 17 de junho, no Salão Polivalente de Pias, foi apresentado o espetáculo Entoador de Lucas Delfino. 
Dia 18 de junho, na Academia Sénior de Serpa e na Sede do Grupo Coral e Etnográfico Os Ceifeiros de Serpa, foi apresentado 
o espetáculo Entoador de Lucas Delfino. 
A  20 de junho, no Auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Passim de Flávio Vasconcelos e Jacque Falcheti. 
A 24 de junho, no Auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Final de 3º Trimestre dos Laboratórios de Música 
Musibéria. 
No dia 25 de junho, no Cineteatro Municipal de Serpa, foi apresentado o espetáculo Uma Aula Aberta de Dança na Creche 
Jardim Nossa Senhora da Conceição de Serpa de Bárbara Faustino. 
Dia 27 de junho, no Estúdio n.º2 do Musibéria, foi apresentado o espetáculo Artigo 88 de Bárbara Faustino. 
E – Oficinas Musibéria 
No dia 13 de junho, realizou-se a oficina de dança A Hipótese do Corpo-Gerador ,orientada por Lucas Delfino. 
Dia 20 de junho, realizou-se a Oficina da Consciência Corporal ao Movimento Dançado: Corpo Território orientada por 
Bárbara Faustino. 
F – Outros 
Entre os dias 3 e 4 de junho, no âmbito do XII Encontro de Culturas, o Musibéria acolheu a criação, os ensaios e a produção 
do espetáculo EnRede, sob a temática Património Cultural Imaterial da Humanidade. 
Ao dia 8 de junho, no âmbito do XII Encontro de Culturas, o Auditório Musibéria acolheu os ensaios finais do projeto Ala dos 
Namorados e o Grupo Coral Mainantes. 
G – Estúdio Musibéria 
Entre os dias 1 e 5 de junho, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio Vasconcelos, foram 
realizados trabalhos de captação áudio. 
No dia 6 de junho, 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 8 e 23 de junho, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio Vasconcelos, foram 
realizados trabalhos de captação áudio. 
H – Edições Musibéria 
Processo de pós-produção do trabalho discográfico Umbrales de Ariel Rodrigues, a editar com o selo Musibéria. 
I – Novas Parcerias 
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.  
J – Novas Criações Musibéria 
Criação do espetáculo de dança Artigo 88, de Bárbara Faustino. 
Criação do espetáculo de dança Entoar, de Lucas Delfino. 
Criação do trabalho discográfico Passim, de Flávio Vasconcelos e Jacque Falcheti. 
Criação do trabalho discográfico Vagares, de André Rocha. 
K – Prémios e Reconhecimentos  
- 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. 
- Fica no Singelo, espetáculo da Companhia Clara Andermatt, criado no Musibéria, considerado o Melhor Espetáculo de Dança 
2014, pelo jornal Público - Ípsilon e jornal Expresso.  
- 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.  
- Pé de Vento, do grupo A Presença das Formigas, trabalho discográfico criado, gravado e editado no Musibéria, reconhecido 
como Disco Antena 1. 
- Cumplicidades, do guitarrista António Chainho, trabalho discográfico gravado no Musibéria, reconhecido como Disco Antena 
1. 
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Informação Financeira 
Quadro de receitas e custos de JUNHO 

RECEITAS euros JUNHO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000 € 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 781.50 € 

- Eventos 0 € 

Total  20.781.50 € 

CUSTOS euros JUNHO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 12.518.14 € 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 1.998.40 € 

  

Total  14.516.54 € 

 

RESULTADO euros                         JUNHO 2015 

Total 6264.96 € 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
Ação Social 
 
ACADEMIA SÉNIOR 
Encerramento do ano letivo da Academia Sénior, 12 de Junho. 
Visita de estudo ao Palácio da Ajuda e Museu dos Coches, uma iniciativa da disciplina de Historia de Portugal, participação de 
32 alunos. 

 
 
Reunião do Conselho Consultivo, Reunião Geral de Alunos e Professores 
17 de Junho| Reunião final para avaliação do ano letivo e auscultação de propostas para 2015-2016. 
Elaboração de relatório interno final e apresentação de propostas para o próximo ano letivo 
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Teleassistência Domiciliária 
Neste momento encontram-se instalados os 23 aparelhos de teleassistência domiciliária, distribuídos pelas seguintes 
freguesias: 
Serpa: 10 aparelhos  
A-do-Pinto: 4 aparelhos  
Ficalho: 3 aparelhos 
Vila Nova de São Bento: 6 aparelhos  
A monitorização é realizada remotamente pela empresa instaladora que além de fazer a verificação do funcionamento dos 
aparelhos, também está disponível para o serviço VOZ AMIGA 
Elaboração de guião para nova avaliação aos utilizadores, que decorrerá entre Julho e Setembro. 
 
 
Loja Social de Serpa 
Continuidade deste apoio às famílias carenciadas do concelho, e que procederam à respetiva inscrição nos serviços 
camarários. A entrega de bens efetua-se às sextas-feiras de manhã e conta com o apoio de 4 voluntárias da Associação 
SerVida. Funciona nas instalações do ex. Pólo 3 de Serpa. 
 
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 período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos 

Roupa 1211 Kg 

Calçado 161 Kg 

Brinquedos 64 Kg 

Livros 48 Kg 

Outros* 129 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 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

Crianças com fornecimento de 
refeições 

33 8 16 18 

Crianças com prolongamento de 
horário 

27 5 9 16 

Despesas da Autarquia com 
fornecimento de refeições 

955,92€ 
 

216,72€ 
 

473,76€ 
 

599,76€ 
 

 
Dentro do serviço de prolongamento de horário, são também desenvolvidas uma vez por semana, atividade física e conto de 
histórias em todos 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. 
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Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho  
A Câmara 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 

808,81€ 104,64€ 565,98€ 301,86€ 11,76€ 15,12€ 

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 

17.711,50€ 4.848,25€ 

1- 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 

 
 
Conselhos Gerais das Escolas  

 1 de junho – Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, que se realizou na Escola 
Secundária de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Alteração ao orçamento retificativo; 
2 – Análise dos resultados escolares; 
3 – Outros assuntos. 
 

Projeto Eco- escolas 
 23 de junho – participação na reunião do Conselho Eco-Escolas da Escola Secundária de Serpa, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 
1 – Informações; 
2 – Balanço das atividades desenvolvidas ao longo do 2º e 3º períodos; 
3– Aprovação da candidatura ao galardão Eco-Escolas – Bandeira Verde 2015;-  
4 – Outros assuntos. 
 

 Colaboração com a entrega de “monos” nas Escolas do concelho. 
 

Semana da Criança 
A Câmara Municipal de Serpa para assinalar as Comemorações do Dia da Criança no Concelho de Serpa, organizou uma 
semana de atividades lúdicas e pedagógicas em parceria com as Juntas e Uniões de Freguesias e outras entidades (Associação 
de Atletismo de Beja, Equipa Cinotécnica da GNR de Beja, Núcleo de Escola Segura e Atelier Margarida Araújo), assim como a 
colaboração de vários técnicos da Autarquia (área do desporto e ação social), de 30 de maio a 4 de junho, à qual designou de 
“Semana da Criança”. 
Para uma maior envolvência e participação das crianças, a maioria das atividades desenvolveram-se nas escolas, onde foram 
deslocados os recursos necessários para o efeito. As atividades desenvolvidas foram as seguintes: 

 Jornadas de promoção do atletismo (1, 2 e 3 de Junho, pela Associação de Atletismo de Beja); 
 Demonstração com cães pela Equipa Cinotécnica da GNR e Núcleo da Escola Segura; 
 Oficinas “Vamos trabalhar com barro”, dinamizadas pelo Atelier Margarida Araújo; 
 Dinamização do Livro “Menino brinca com bonecas? Do autor Marcos Ribeiro – Técnica Ação Social da Câmara; 
 Dinamização de Histórias (colaboradores da Biblioteca Municipal); 
 Dinamização de jogos infantis (Técnicos do desporto da Câmara); 
 Pinturas faciais, insufláveis e jogos tradicionais, dinamizados pelas Juntas de Freguesia: 
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-  União de freguesias de Salvador e Santa Maria (Jardim Municipal de Serpa): 
- Junta de Freguesia de Brinches (Praça da República); 
- União de Freguesia de Vila Nova S. Bento e Vale de Vargo (Jardim Municipal de Vila Nova); 
- Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho (Jardim Municipal). 

As juntas de Freguesia colaboraram também com o transporte das crianças para assistirem às atividades que decorreram nas 
escolas de maior dimensão (EBI de Pias, EB 2,3 de Vila Nova e EB 2,3 de Serpa). 
 

 

 
 
ATL’s de Verão 
 De 15 de Junho a 14 de Agosto de 2015, à semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Serpa irá 

dinamizar ATL de Verão, para crianças dos 3 aos 12 anos, nas instalações do Pólo 2 de Serpa. Nas freguesias de Pias 
e Vila Nova de S. Bento será apenas assegurado ATL para crianças em idade Pré-escolar, atendendo aos recursos 
humanos disponíveis, entre 6 e 31 de julho de 2015. 

Em Serpa as crianças estão divididas em dois grupos: 
- uma sala com crianças em idade pré-escolar – 26 crianças; 
- uma sala com crianças dos 6 aos 12 anos – 16 crianças; 
Pias, uma sala com  8 crianças; 
Vila Nova S. Bento, uma sala com 10 crianças. 
 

 
Serão proporcionadas diversas atividades lúdicas e desportivas, em conjunto com técnicos da Autarquia da área do desporto 
e a colaboração de entidade externas, tais como: 

- Atividades de recreação aquática na Piscina Municipal de Serpa e Pias, com acompanhamento de técnicos da 
câmara;  
- Jogos tradicionais e desportivos no pavilhão Carlos Pinhão; 
- Passeios temáticos (Museu Arqueológico, Castelo, Museu Etnográfico, Jardim Municipal, etc); 
- Equitação na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (às segundas-feiras); 
- Oficinas de culinária; 
- Oficinas de expressão plásticas; 
- Sessões de leitura e visionamento de filmes (Biblioteca Municipal de Serpa); 
- Atividades no Espaço Internet de Serpa. 
- Atividades desenvolvidas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja no âmbito do Projeto “Férias 
Jovens com a Segurança”. 

Relativamente à comparticipação das famílias, a Autarquia manteve os mesmos critérios do ano transato, ou seja: 
 

 Estão isentos do pagamento do ATL, as crianças que estão integradas no escalão 1 do abono de família. Para as 
crianças posicionadas no 2º escalão do abono de família, o pagamento é de 50% do valor diário (1,50€ pela 
frequência de um dia completo e 1,25€ por meio dia de frequência). 

 O valor diário a pagar pelas famílias cujas crianças não estão integradas nos escalões atrás mencionados é de 3,00€ 
por um dia completo de frequência e 2,50€ por meio-dia de frequência. 

 
Às crianças de Vila Nova de S. Bento também será proporcionado a deslocação duas vezes por semana à Piscina Municipal de 

Pias. 
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Outras atividades educativas 

 Apoio logístico ao arraial da EB 2,3 Abade Correia da Serra. 
Atividades no Espaço Internet de Serpa 
 
Atividades desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 
. Tipo de Atividade – Acão de Formação 
. Aulas de Informática 
 Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira; 
 Turma 2 (Médio): 14:30- 16:00– Sexta-feira; 
 Turma 3 (Iniciação): 16:00 – 17:30 – Sexta-feira 
. Nº de Sessões – 3 
. Nº de Participantes – Turmas de 8 a 10 alunos 
 
Aulas dadas em Junho: 
1/6 - 8  Formandos 
5/6 - 10 Formandos 
8/6 - 7 Formandos 
12/6 - 5 Formandos 
 
 
- ATL Verão 
. Tipo de Atividade – Atividade de Tempos livres 
. Designação – Atividades educacionais 
. Nº de Sessões : 1 - 10:30-11:30-Segunda-feira; 
. Nº de Participantes – Turmas de 6 a 12 crianças 
 
Atividades realizadas  em  Junho : 
22/6  -  6  Crianças 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
.Designação da Atividade - DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS - DCB  sem formação (exame de 1 hora) 
. 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 
 Inscrições: 8  
 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Nesta Acão, 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 : 5 
 
 
- 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 : 7 
 
- 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.. 
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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 : 12 
 
 
- 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 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 : 8 
 
 
- 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: 10 
 
Conforme registo da qualidade do mês de Junho foram registados 392 utilizadores no Espaço Internet de Serpa 
 
Atividades no Centro de Cultura e Multimédia de Vila Verde de Ficalho 
Horário: De terça- feira a sexta das 09:30h às 18:00 h    
Sábado das 12:00 h às 18:30 h 
 
Aula de Informática- Ao longo do mês de Junho, foram proporcionadas aulas para os idosos que procuraram o espaço.  
Dia Mundial da Criança 

- Passagem de um filme de animação alusivo ao Dia da Criança e os seus direitos; 
                - Atividades de expressão plástica com materiais reciclados; 
                 - Pintura em grupo em papel cenário; 
                - Lanche partilhado 

 
- Apoio a estagiários dos Cursos Vocacionais da Escola Secundária de Serpa 
De 1 a 19 de junho - 3 Estagiários desenvolveram a área prática em contexto de trabalho, cujo estágio se centrou nas seguintes 
áreas: 
- Instalações de aplicações, aplicação de antivírus em todos os PC`s do Centro; 
- Arrumação de dossier  com os registos de utilizadores; 
- Participação nas atividades realizadas ao longo do mês com os utentes; 
 
No dia 11 de junho foi assinalado o dia de Portugal, com a passagem de um vídeo, seguida de pesquisa informática sobre a 
relevância da data. 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação) – cerca de 12 utentes. 
 
IRS e Efatura (Portal das Finanças) - Acesso e apoio aos utilizadores para consulta, pedido de senhas e preenchimento/submissão 
de declarações de IRS via internet, foram 7 utentes que realizaram a submissão do IRS via internet. 
Apoio na elaboração de curriculum vitae Europass / cartas de apresentação /cartas de motivação - 14 utentes   
 
Números de utilizações em junho foi de 182 + 18 utilizadores com portáteis, os quais utilizaram durante o mês mais que uma 
vez, assim como consulta a jornais diários. 
 
   
 
 
 
 
 

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

 
Serviço de Qualidade, Organização e Informática 

 Ligação de edifícios municipais através de fibra óptica  
 Concluído:  

 Arquivo/biblioteca 

 Piscina Coberta  

 Posto de Turismo  

 Casa do Cante 

 Espaço internet 

 Parque de Máquinas 

 Centro Social 

 Edificio do Und. Mun. Cultura, Desporto e Juventude 

 Musibéria 

 Museu Etnográfico 
Por concluir: 

 Parque de Campismo 

 CADES 
 

 Software para a Gestão Territorial do PME de Serpa – implementação e acompanhamento da solução: 
o Suporte à geração, gestão e acesso a informação de natureza espacial relevante para operações de 

proteção civil que permita a obtenção de informação relevante em casos de emergência; 
o Instalação em dispositivos móveis que permita validação e a atualização da informação geográfica dos 

municípios através da sua disseminação em dispositivos móveis;      
o Módulo de Sugestões e reclamações que permita a partilha, gestão, disponibilização e evolução dos 

planos de modo a manter os mesmos sempre atualizados, e com isso serem potenciadores de maior 
eficiência e eficácia aquando da necessidade de serem utilizado 

 

 Upgrade da solução niuGIS v5 – SIG  

 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 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 
 

 Assinatura de dois acordos protocolares de cedência de lotes na Zona Industrial de Serpa e Zona de Atividades 
Económicas de Pias, à Biodamasco e Manuel Viegas (Propias), respetivamente. 
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 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Serpa e atualização da base de dados com as pretensões dos 
respetivos lotes. Apresentação de proposta de gestão dos lotes. 
 

 Preenchimento de inquéritos relativos à gestão do Parque Industrial e Ninho de Empresas (CADES). 
 

 Apreciação técnica e reencaminhamento superior de duas candidaturas aos gabinetes do CADES-Centro de Apoio 
ao Desenvolvimento Económico de Serpa. 

 

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

 Finalização das deslocações às unidades de alojamento turístico do concelho, com apresentação de relatório final 
sobre sugestões e problemas detetados.  
 

 Participação na 2ª Conferência Intermédia – Programa Radiografias/ Rota do Guadiana - Tema Agricultura e 
Desenvolvimento Rural – cineteatro municipal de Serpa, 17 de junho e na Conferência Final do Projeto, em Beja, no 
dia 29 de junho. 

  

 Na área das candidaturas destaca-se a inspeção documental, pelos técnicos do INALENTEJO, à operação Valorização 
das Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda; a elaboração dos relatórios finais da operação Salão Polivalente de 
A-do-Pinto e da operação Modernização Administrativa 2 de Serpa (SAMAII); aprovação, pelo INALENTEJO, do 
relatório final do Salão Polivalente de Serpa; último pedido de pagamento do Museu Municipal de Arqueologia. Foi 
ainda prestado apoio à Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo. 
 

 Aprovação da candidatura de encerramento do POCTEP, inserida no projeto ADLA- Ações de Desenvolvimento das 
Terras do Grande Lago de Alqueva, no valor de 280.000€ (FEDER de 210.000€), integrando quatro componentes, 
designadamente Encontro de Culturas; Feira Histórica e Tradicional; Festival da Juventude e Serpa Equestre. 
 

 Acompanhamento do processo relativo ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial/CIM Baixo Alentejo e 
pesquisa de apoios financeiros comunitários e nacionais. 
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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% 579.399,85 0,00 

Museu Municipal de Arqueologia 969.210,03 866.745,26 736.733,47 866.745,26 100,00% 644.108,32 81.055,15 

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

Planos Municipais de Emergência 64.161,72 52.164,00 44.339,40 49.374,00 94,65%   41.967,90 

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 14.039.294,57 11.977.036,78 9.858.910,56 11.696.523,09 97,66% 8.378.958,82 431.079,06 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 253.629,09 

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 
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ADLA 2     280.000,00 210.000,00 70.000,00       
 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€   
      



 
 

26 
 

 

TURISMO E PATRIMÓNIO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Museu de Arqueologia . Implementação da Museografia (Núcleo do Castelo) 
Acompanhamento do desenvolvimento do processo. 
Reuniões de obra com elaboração de relatórios de elementos em falta (GTP). 
Colocação das peças de grande dimensão no Alcáçova. 
Em fase de acabamentos de pormenor. 
 
Segurança contra risco de intrusão (em curso). 
 
Pintura do interior (revisão da pintura do interior do futuro Museu). 
 
Revisão da segurança da caixa de escadas do Museu. 
 
Revisão da zona da varanda da Torre da Horta. 
 
 Castelo . Museu de Arqueologia  
Garantia de funcionamento do elevador. 
 
Pedido de correções nos acabamentos dos edifícios que constituem o conjunto do Museu e edifício complementares à 
empresa de construção civil da empreitada. 
 
 Prédio Rua Roque da Costa n.º 32 
Limpeza do espaço para receção das peças de arqueologia que através de protocolo entre a CMS e a Direção Regional da 
Agricultura – Herdade da Abóboda, ficarão a cargo da Câmara. 
Execução de gradeamento para proteção dos vãos das traseiras para segurança do futuro espólio de peças arqueológicas. 
 
 Museu Etnográfico. Núcleo de Etnografia Local 
Conservação dos trajes etnográficos. 
Gestão dos pedidos de empréstimo dos trajes etnográficos. Pedidos da CMBeja e Junta de Freguesia de Pias (trabalhos de 
maior expressão). 
 
 InPatrimómnio 
A pedido do GTP e GICI/GADES apresentação das aplicações do programa InPatrimónio para recolha, inserção, tratamento e 
gestão de bases de dados em várias áreas do conhecimento técnico-científico com especial prioridade para as áreas do 
Património material e imaterial (construído, artesanato, documental, fotográfico, etc.).  
Apresentação de proposta interna sublinhando a importância e urgência deste tipo de ferramentas tecnológicas 
contemporâneas ao serviço dos serviços municipais para melhor gestão dos recursos patrimoniais, maior rapidez de acessos, 
respostas e ligações, complementaridade entre varias áreas do conhecimento, maior capacidade de trabalho de grupo com 
resultados positivos na produção de trabalho e de soluções. 
                                                                                  
 Rede de Museus do Distrito de Beja 
Participação nas reuniões de trabalho. 
(Reunião realizada no Museu Municipal de Vidigueira no dia 22-06.) 
Alguns dos assuntos debatidos:  
Exposição da RMDB, hipótese da criação de uma nova mostra que tivesse a ver com o Cante Alentejano ou Etnografia (come 
ventual candidatura à CIMBAL).  
Importância dos serviços educativos tais como, Workshops, conferências e/ou outras atividades educativas.  
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Quanto ao Passaporte deve ser mantido, ao mesmo tempo que se poderão desenvolver contactos com  empresas de turismo 
que organizem viagens de grupo, como forma de aumentar o número de visitantes nos Museus da Rede, dando-lhes assim a 
possibilidade de conhecer os mesmos e paralelamente contribuir para o seu próprio enriquecimento cultural. 
Atualização do folheto existente. 
Temáticas a debater no próximo Encontro: acessibilidades nos Museus ou o  “Marketing” nos Museus. 
Futuras Acções de Formação. 
 
 Estágio na área do Turismo 
Término do estágio de Francisco Torrão no âmbito do Património e Turismo Cultural através do Centro de Emprego de Moura 
com o objetivo de inserção no mundo do trabalho. Trabalho realizado no Castelo de Serpa. 
Acompanhamento do estagiário com reuniões mensais e relatório e avaliação final.  
 
 Estágio na área do Turismo 
Pedido de estágio de João Bule através da ESTIG de Beja, do curso de Turismo. 
Elaboração de programa de estágio intrigado nos trabalhos do Posto de Turismo, reuniões com o estagiário. 
O estagiário deve acompanhar o trabalho dos funcionários da CMS/GTP afetos aquele equipamento, incluindo 
acompanhamento de visitas guiadas. 
Permanência a solo do estagiário 3 dias como experiência de trabalho. 
Avaliação final da prestação do estagiário. 
 
 Tutoria de Tiago Galego 
A pedido do jovem arquiteto com aprovação da CMS e da Ordem dos Arquitetos, acompanhamento do mesmo no trabalho 
desenvolvido no âmbito de uma empresa de projetos. 
Implica reuniões periódicas mensais com apresentação de trabalhos (importância da elaboração de programas, de 
metodologias, de planificação de trabalho e calendarização associada, e monotorização de prazos). 
 
 Ambitur . Processo Rotas Temáticas Pedonais e BTT 
Reuniões com a DCDT e empresa Adventures A2Z que está a elaborar as rotas temáticas com a colaboração do serviços. 
Participação na escolha e identificação de percursos dentro da cidade “percurso urbano” e fora dos perímetros urbanos, 
Serpa até ao Rio, Brinches até ao Rio, Ficalho e a Serra. 
Elaboração e envio de conteúdos e fotografias. 
 
 Agenda Cultural  
Elaboração de textos para base de notícias acerca do projetos em curso. 
 
 Jornal Serpa Informação 
Elaboração de textos para base de notícias acerca do projetos em curso. 
 
 Exposição Aquedutos de Portugal 
Reavaliação do processo. Contactos com o autor das fotografias para a exposição Dr Pedro Inácio. Questões logísticas e 
práticas para a preparação da recessão do mencionado espólio (quantidades de fotografias, dimensões, peso, seguro, etc.). 
 
 Serpa Museu Aberto 
Proposta de execução do documento estratégico Serpa Museu Aberto (junho). 
Elaboração de programa base para a execução externa do documento mencionado (junho). 
Um dos objetivos do documento “Serpa Museu Aberto” é o (re)conhecimento e a potenciação dos muitos recursos 
endógenos do concelho na área vasta e complexa do nosso Património Cultural e Natural, tornando todo o território 
concelhio num espaço museológico, onde pessoas e paisagem se interpenetram, permitindo leituras fluidas dos territórios 
culturais/rurais, sem os limites da "caixa" tradicional do Museu, enquanto coisa construída. 
Reuniões e deslocações a vários locais de maior interesse. 
 Espaço Museológico de Pias 
Deslocação à junta de freguesia de Pias para acompanhamento da fase final da montagem do espólio de artefactos 
existentes, eminentemente da área da etnografia. 
 
 Jornadas Europeias do património 
À semelhança dos anos anteriores, a CMS associa-se à Direção Geral da Cultura para comemorar as Jornadas Europeias do 
Património, a 26 de setembro, com a apresentação pública do documento estratégico "Serpa Museu Aberto" no âmbito do 
Património Cultural do concelho, com o objetivo principal: sensibilizar a população para a importância da salvaguarda, 
revisitação e divulgação da memória enquanto património da identidade local para a construção de um futuro melhor. 
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O tema das Jornadas Europeias 2015 _ Património Industrial e Técnico_ permite em Serpa uma escolha óbvia do lugar para as 
comemorações _o Músiberia _ enquanto local privilegiado na cidade resultado das políticas de salvaguarda e (re)qualificação 
do Centro Histórico, e em particular do reconhecimento da qualidade urbanística e valores patrimoniais vários, que a antiga 
Fábrica dos Marianos encerrava, agora transformada em escola de música, dança, espaço de artes e museológico. 
 
 
 Área de Arqueologia 
Proposta de abertura de concurso a termo, devidamente justificado pela necessidade de continuidade dos trabalhos 
interrompidos e em curso, justificado ainda pela importância da área e dos sítios (re)conhecidos no território concelhio. 
Definição da missão, do programa de trabalho associado a prazo de execução, dos objetivos gerais e específicos do serviço. 
 
 
 Monitorização do n.º de visitantes ou utilizadores dos produtos equipamentos afetos ao gabinete: 
 
 Castelo 
N.º de visitantes 
 
                              junho               

Portugueses   484 

Estrangeiros   404 

Total   888      

 
 Exposição temporária . Sala Polivalente . Castelo  
N.º de visitantes 
                              junho         

Portugueses    74 

Estrangeiros    50 

Total  124 

 
 
 Museu Etnográfico 
 
N.º de visitantes 
                              junho                   

Portugueses   127 

Estrangeiros   182     

Total   309 

 
 Posto de Turismo 
N.º de visitantes 
                             junho        

Portugueses   303        

Estrangeiros   647  

Total   950         

 
 Visitas guiadas 
                             Junho        

Portugueses   40        

Estrangeiros    

Total   40       

 
 
 Parque de Campismo 
N.º de Utentes 
                              junho       

Portugueses  129     

Estrangeiros  268      

Total  397        
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OBRAS MUNICIPAIS 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

 
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; 
- Limpeza e corte de ervas na Zona Industrial; 
- Trabalhos de saneamentos e reparação de pavimento na EM519. 
 
Concluídos: 
- Limpeza e trabalhos de terraplanagem no loteamento Moinho de Vento; 
- Limpeza e corte de ervas (envolvente da piscina coberta, complexo desportivo; largo da 
feira; envolvente do pavilhão Carlos Pinhão e encosta do forte) 

 
Vila Verde de Ficalho 

 

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

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  
 

 
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 
- Limpeza e corte de ervas na ZAE 
 

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 
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- 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. 
- Acompanhamento do Licenciamento do Edifício Musibéria; 
- Acompanhamento do evento Encontro de Culturas (segurança). 
 

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 e 
recolha de contributos; 
- Aprovação do Plano Operacional Municipal para 2015 (POM 2015) em sede de Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta; 
- Planeamento de Emergência para o Evento Encontro de Culturas; 
- Participação em Exercício de Posto de Comando (CPX), sustentação da logística e no apoio 
técnico especializado ao Teatro de Operações de Incêndios Florestais; 
- Reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta contra incêndios – aprovação do plano 
operacional distrital (POD 2015).  

 

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 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Limpeza de canteiros na Cidade 
- Limpeza e manutenção do Jardim Público e do lago 
- Limpeza e manutenção do Viveiro Municipal 
- Rega dos espaços verdes da Cidade 
- Arranjo de jardim da Zona Nascente 
- Limpeza do recinto interior do Pólo 2 
- Manutenção dos espaços verdes na Piscina de Pias 
- Limpeza de asfalto em Vale de Vargo 
- Transportes de plantas para a Creche 
- Colocação de sinais de trânsito 
- Colocação de placas toponímicas 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio Encontro de Culturas 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Marcação de estacionamentos 
- 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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- Limpeza de canteiros 
- Limpeza geral na Cidade 
- Limpeza de equipamentos 

EMPREITADAS 

 
 
 
 

Serpa 

 
- Creche (Edifício Antigo) – Levantamento do desenhado do existente (Concluído); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Área de jogos descoberta (Em fase de elaboração de 
proposta); 
- 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 
elaboração de proposta);  
- Rua da Ladeira - Reformulação do arruamento (Efetuada deslocação ao local, em fase de 
consulta aos serviços relativamente a necessidades de intervenções ao nível de 
infraestruturas); 
- 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 (Concluído); 
- Biblioteca de Serpa – Proposta de colocação de corrimão no acesso rampeado (Concluído); 
- Mercado Municipal – Em análise; 
- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 
- Centro Cultural de Vales Mortos – Em análise; 
- Edifício dos Paços do Concelho - Sistema de climatização do Data Center (Em fase de 
acompanhamento dos trabalhos concluídos e a aguardar verificação final pelo instalador);  
- Edifício do Arquivo Municipal - Projetos de reabilitação de estruturas e reforço estrutural 
da laje da cave do arquivo (Em apreciação). 
- 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); 
- Climatização do Edifício – CADES – Empreitada de instalação de ar condicionado em parte 
do edifício (Analisada a proposta – procedimento a decorrer na Sub. Unid. Contratação 
Pública); 
- Levantamento – Rua dos Arcos – Feira Histórica (concluído); 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão existente (em preparação); 
- Cemitério de Serpa – Orçamentação e construção do muro (em preparação); 
- Parque de Campismo – Análise e definição de programa de intervenção (aguarda análise); 
- Encosta da Zona Poente – Análise e definição de programa de intervenção (aguarda 
análise); 
- Parque da Cidade – Em fase de análise; 
- Loteamento Municipal Moinho de Vento – Elaboração de mapa de trabalhos e estimativa 
orçamental das infraestruturas de águas e esgotos (concluído); 
 
- Muralha de Serpa – Conservação, consolidação e reparação do sistema construtivo – 
medições (em curso). 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (em análise); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Proposta apresentada, em fase de alterações); 
- 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 
(Proposta apresentada); 
- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – proposta (Em fase de apresentação de 
propostas); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada (Proposta 
apresentada); 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo paisagístico do 
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parque (Em fase de execução de levantamento topográfico).  
- Entrada de 3 Lotes – Zona Industrial – Definição de 3 entradas (Em fase final de 
apresentação de proposta); 
- Pavilhões da UCP – levantamento desenhado – atualização (concluído). 
 

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 (Proposta apresentada); 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 
(Proposta apresentada) 
- 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 (processo a decorrer na Associação. Aguarda-se fase de verificação de segundas 
propostas). 
- Associação de Caçadores de Vale de Vargo – Projeto para construção de um armazém (A 
decorrer). 

Brinches 

 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada  
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios (Em fase de 
desenvolvimento da proposta). 
 

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 (Processo para abertura de procedimento de contratação pública concluído). 
- 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); 
- Empreitada dos camarotes da bancada do campo de jogos – Parque Desportivo de Serpa – 
Auto de receção definitiva (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); 
- Cafetaria do Museu de Serpa – Estimativa orçamental atualizada e com referência de 
equipamentos e mobiliário (concluído, procedeu-se no entanto a novas consultas para a 
análise de outras propostas); 
- Empreitada de execução do Salão Polivalente de Serpa – Vistoria no âmbito da garantia da 
obra (Executada); 
- Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa – 
Vistoria no âmbito da garantia da obra (Executada). 
 

Brinches 

 
- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer); 
- Empreitada da Casa Mortuária de Brinches - Anomalias na construção (Processo a 
decorrer); 
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- 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); 
- Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 
Serpa/Mina da Orada) – Auto de Vistoria ao abrigo 190 3ª libertação (15%) – (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 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 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 (Em fase de arranque). 
 

Casa do Cante 

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

 
Musibéria 

 

 
- Ventilação da área de garagem – definição de grelhas (em fase de verificação de proposta). 
 

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. 
(Consultas a decorrer – aguardamos propostas). 

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 a elaboração de projeto e certificação do mesmo de acordo 
com RTIEBT. Orçamentação dos trabalhos de adaptação da instalação e sua certificação. 
(Consultas a decorrer – aguardamos propostas). 
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DIVERSOS 

 
Levantamento de placas 

informativas 
 

 
- Em execução 

 
Serviço de manutenção de 

Fontes Ornamentais – Bairro 
da Cruz Nova e Bairro 

Operário 
 

 
 
- Propostas para o serviço de manutenção das fontes indicadas (propostas rececionadas e 
analisadas) 

 
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 (Retomado o processo para 
esclarecimento de dúvidas). 

 
Placas de Identificação e 

localização de Empresas – 
ZAE e ZI do Concelho 

 

 
 
- Colocação de painéis nas zonas de atividades económicas e zonas industriais com 
identificação e localização de empresas (em fase de orçamentação). 

 
 
 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
6/2015 

Empreitada do Sistema de 
Climatização de parte do 

Edifício do CADES, em 
Serpa 

  Aguarda adjudicação  
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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 
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 de 
31/2015 a 
57/2015 

Aquisição de Serviços para 
o Transporte Escolar nos 
Circuitos Especiais (de I a 

XXVII), Ano letivo 
2015/2016 

  
Aguarda propostas até ao dia 23-

07-2015. 

Ajuste 
Direto 

30/2015 

Aquisição de Pá 
Carregadora Usada   

Está em análise de proposta  

Ajuste 
Direto 

29/2015 

Aquisição de Serviços para 
a Renovação das Licenças 

de Software Microsoft 
  

Aguarda adjudicação  

Ajuste 
Direto 

28/2015 

Aquisição de Serviços para 
Reparação de Contentores 

de Água 

18-06-2015 - 
Resopre - 
Sociedade 

Revendedora 
de Aparelhos 

de Precisão, S. 
A. 

11.035,60€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

27/2015 

Aquisição de Serviços para 
Reparação de Camião 

Volvo c/ Báscula 

05-06-2015 - 
Auto-Sueco, 

Ldª 
5.305,76€ Concluído  

 
Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, não se registaram alterações por os 
mesmos estarem todos concluídos ou com contrato assinado. 
 

 
 



 
 

36 
 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

 
SUPORTES ONLINE DA CMS GERIDOS PELO GICI E ATUALIZADOS EM PERMANÊNCIA: 

 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 PRODUZIDAS PELO GICI: 

 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 
 

 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 126 E AGENDA CULTURAL JULHO 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”/ “Andar por Aí”/Livro “Enquanto dormias”, de António Portela 

 Convite Livro “Enquanto dormias”, de António Portela 

 Mailing 

 Carregamento online (site e rede social) 
 
ENCONTRO CULTURAS 

 Tela Casa do Cante – Protocolo Salvaguarda do Cante Alentejano 

 Senhas de Refeição/Cartões Produção/Técnico/ Gab. Informação 

 Tela Jardim e Nora com Programa + colocação 

 Cartaz Cante/ Feira do Livro/Placa Trânsito Condicionado 

 Exposição Fotografia 
o Revisão de ficheiros 
o Banner /Expositor Casa do Cante/Poster Inicio Exposição 
o Impressões 

 Registo fotográfico/seleção e tratamento de fotografias para uso em diferentes suportes 

 Cópias alinhamento espetáculo Pedro Mestre  

 Notas de Imprensa, assessoria de imprensa 

 Mailing, newsletters 

 Atualização do site e rede social 
 

 

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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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 Elaboração de imagem e programa  

 Certificados 

 Registo fotográfico 

 Divulgação online 
 
ESCALADA DE S. GENS  

 Cartaz 

 Divulgação 
 
ATL 

 Cartaz 

 Divulgação site, rede social/SI 
 
FEIRA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO 

 Tratamento de imagem (ovelha) 

 Plano de divulgação e comunicação 
 
 
NOITES DE RUA CHEIA 

 Cartaz Concelho e Freguesias 

 Mupi Serpa, Banner site 

 Impressão 

 Newsletter 

 Divulgação online 
 
FESTIVAL DA JUVENTUDE 

 Propostas para Cartaz 

 Banners face/ Site 

 Plano de divulgação e comunicação 
 
FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL 

 Alteração de mapa (zonas a utilizar em 2015) 

 Propostas de imagem/cartaz 

 Plano de divulgação e divulgação 
 
 
VÁRIOS 

 Paginação  CD Ceifeiras de Pias:  

 Tratamento de Ficheiros SGD 

 Digitalização e tratamento de imagens antigas – MARCHAS POPULARES SERPA 

 Tratamento de imagens para DUOT (Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território) 

 Cartão “Estacionamento Autorizado CMS” Vereador 

 Saberes e sabores – Revisão de conteúdos 

 Cartaz “Ateliê de Verão – Costura Criativa” – Academia Sénior 

 Cartaz Noite de Fados e Cante Alentejano – Vale de Vargo 
 
 
 
DIVERSOS:  

 Acompanhamento e monitorização de três estagiários de Multimédia: um do Instituto Politécnico de Beja e um 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: Ação julgada improcedente. Foi interposto Recurso 
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Mês de julho 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
1. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Designação  

OH! 
Período de execução 

4 de julho 
Local  

Biblioteca Municipal de Serpa 
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 5 participantes. 
 
 

 
 

 
 

Designação 

GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 

11 de junho 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
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. 
A sessão contou com 11 participantes.  
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Designação 

DESTRAVA LIVROS – ATL MUNICIPAL 
Período de execução 

Dias 7, 14, 21 e 28 – Crianças dos 3 aos 6 anos 
Dias 2, 9, 16, 23 e 30 – Crianças dos 6 aos 12 anos 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 

“DESTRAVA LIVROS” é o nome do programa de dinamização do livro e da leitura, dirigido aos 
participantes das Atividades de Tempos Livres (ATL) promovidas pela Câmara. No essencial, o projeto 
visa dar espaço à imaginação, ao questionamento e à reinterpretação de contos. Pretende-se que as 
crianças se expressem sobre as histórias que ouvem, pensando-as e recriando-as segundo a sua 
sensibilidade.  
As sessões realizadas neste mês contaram com 95 participantes. 
  

 
 
Designação 

VISITAS GUIADAS COM SESSÃO DE MEDIAÇÃO DE LEITURA 
Período de execução 

Dias 23 e 29 de julho 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 

Visitas destinadas à apresentação dos serviços públicos prestados pela biblioteca e à familiarização com 
os espaços e procedimentos diários do seu funcionamento. Nestas visitas participaram 21 crianças que 
frequentam o ATL “Mentes Saudáveis”, da responsabilidade da Professora Sílvia Garcias.  
 

 
 
 
Designação 

OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  

18 de julho 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
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Desenvolvimento  

Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela arquiteta Paula Estorninho. 
É tempo de férias, de brincar e descontrair: jogámos um jogo para nos conhecermos melhor e 
desenhámos um retrato coletivo. A sessão contou com 10 participantes. 

 
   
Designação   

OFICINA MÃOS NA MASSA - ATL 
Período de execução  

7 e 14 de julho 
Local 

EB1 Pólo 2, Serpa 
Desenvolvimento 
Oficinas realizadas no âmbito das Atividades de Tempos Livres (ATL) promovidas pela Câmara. 
Na oficina de 7 de Julho, que contou com a participação de 7 crianças, desenhou-se com tinta “Pufff” 
(uma mistura de farinha, sal e guache que vai ao micro-ondas e incha) e na oficina de 14 de julho, em 
que participaram 10 crianças, desenhou-se com flores de buganvília. 

 
 

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

JULHO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 
9  

DVD-Vídeo 
251  

Monografias 
430  

Total 
690  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 
135  

7-9 anos 
52  

10-12 anos 
52  

13-16 anos 
32  

17-20 anos 
50  

21-35 anos 
124  

36-50 anos 
156  

51-65 anos 
73  

> 66 anos 
16  

Total 
690  

 
Total de novos utilizadores inscritos 34  

 

Total de sessões nos computadores 243  
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 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
 
ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 BAAL 17 (XVI edição Noites na Nora - Ensaios de residência artística) |Palco Cineteatro de Serpa, 6 a 26 de 
julho 

Apoios concedidos  

Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço 
 
Designação   

APRESENTAÇÃO DOS FILMES – ENSAIOS REALIZADOS DO ÂMBITO DO PROJETO "O MUNDO À NOSSA 
VOLTA" 
 

Período de execução  

8 de julho 
Local 

Cineteatro de Serpa 
 

Desenvolvimento 

No ano letivo 2014-2015 o grupo que integra o Clube de Cinema de Serpa participou no programa 
pedagógico “Cinema, Cem Anos de Juventude”, que a associação Os Filhos de Lumière tem vindo a levar a 
cabo em parceria com a Câmara Municipal de Serpa 
Nesta sessão foram apresentados os filmes-ensaio: “Encontro dos Desencontros” (O Primeiro Olhar – 
Mértola), “A Solidão Indesejada” (Cinema, Cem Anos de Juventude – Escola Básica Marquesa de Alorna, 
Lisboa) e “Segredos” (Cinema, Cem Anos de Juventude – Serpa). 
 

  
   
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   

XV EDIÇÃO NOITES DE RUA CHEIA 
 

Período de execução  

2 de julho a 6 de agosto 
Local 

Freguesias do concelho 
 

Desenvolvimento 

“Noites de Rua Cheia” é uma iniciativa do município de Serpa que conta já com 15 edições. Trata-se de um 
projeto de animação cultural que visa dinamizar as noites de verão nas freguesias rurais do concelho 
durante todo o mês de julho e o início do mês de agosto. O programa do evento integra atividades diversas, 
com destaque para a música e o teatro, e privilegia os artistas locais. Este projeto conta com o apoio das 
juntas de freguesia do concelho.  
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 DESPORTO 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

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 JULHO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 2579  

Parque Desportivo de Serpa 379  

Piscina Descoberta de Serpa 11427 
4335 (pagas) 

7092 (gratuitas) 

Piscina Descoberta de Pias 4648 
2501 (pagas) 
2147 (gratuitas) 

 
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 

JULHO 10 72 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 
No mês de julho apenas se realizaram duas sessões: no dia 1, em Pias, com 5 alunos, e no dia 2, em Vila 
Nova de S. Bento, com 11 alunos. 
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Designação   

ATL 
Período de execução  

Mês de julho 
 
Local 

Concelho 
Desenvolvimento 

As sessões do ATL – Pré-escolar em Serpa realizaram-se no Pavilhão Carlos Pinhão. As sessões do ATL – 1º 
Ciclo em Serpa tiveram lugar no Pavilhão Carlos Pinhão e na Piscina Municipal Descoberta. As sessões do 
ATL em Pias tiveram lugar no pavilhão da escola e em Vila Nova no campo de jogos e pátios da escola básica 
e do pré-escolar.  
 

 Nº sessões Nº presenças Média/sessão 

Serpa – Pré- escolar 4 51 13 

Serpa – 1º Ciclo 19 240 13 

Pias – Pré -escolar 4 21 5 

V. Nova – Pré- escolar 4 24 6 

Totais 31 336 11 

 
 
 

ROTA DAS AZENHAS 
Período de execução  

12 de julho 
Local 

Descida do rio Guadiana 
Desenvolvimento 
A 3.ª edição da Rota das Azenhas contou com 22 participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 

MARATONA DE FUTSAL 
Promotor(es)  

Futebol Clube de Serpa 
Período de execução  

11 e 12 de julho  
Apoios concedidos  

Cedência do Pavilhão Carlos Pinhão 
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CASA DO CANTE e MUSIBÉRIA 
 
CASA DO CANTE 
1 – Entrega do DVD do Filme “Alentejo, Alentejo” aos grupos corais e entidades que colaboraram com a 
realização do documentário sobre o Cante Alentejano. 
2 – Preparação da abertura da Loja do Cante. 
 
 
MUSIBÉRIA 
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. A presente edição assinala o Brasil como país de 
origem dos artistas em residência. 
B – Concertos e Espetáculos Musibéria 
No dia 11 de julho, no Musibéria, foi apresentado o espetáculo Entoador de Lucas Delfino. 
D – Estúdio Musibéria 
Entre os dias 1 e 7 de julho, no âmbito do projeto Vagares, do músico em residência artística André Rocha, foram 
realizados trabalhos de captação áudio. 
Entre os dias 8 e 10 de julho, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio Vasconcelos, 
foram realizados trabalhos de captação áudio. 
E – Novas Criações Musibéria 
Criação do trabalho discográfico Passim, de Flávio Vasconcelos e Jacque Falcheti. 
Criação do trabalho discográfico Vagares, de André Rocha. 
 
Informação Financeira 
Quadro de receitas e custos de JULHO 
 

RECEITAS euros JULHO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  0 € 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 0 € 

- Eventos 0 € 

Total  0 € 

CUSTOS euros JULHO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 15.564.99 € 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 116.22 € 

  

Total  15.681.65 € 

 

RESULTADO euros                         JULHO 2015 

Total - 15.681.65 € 
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Nota: Embora se verifique o resultado mensal parcial negativo relativo ao mês de julho, informa-se que a 
associação tinha na data um resultado acumulado de 39.457.00 €. 

 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
 

Ação Social 
Apresentação de proposta de conteúdos no âmbito do Projeto Municipal Juventude Ativa para o próximo ano letivo, 2015-
2016. 
Reunião com os agrupamentos escolares - 18 de Julho onde se apresentaram as propostas com os eixos de ação e 
intervenção do gabinete. 
 
ACADEMIA SÉNIOR 
De forma a dar continuidade ao projeto intergeracional no período de férias teve inicio dia 01 de julho até 15 de setembro, 
ateliers de costura criativa. Estes ateliers tem igualmente o objetivo de dinamizar os participantes da feira histórica a 
confecionarem os seus trajes de época. 15 participantes. 

 
 
Elaboração de Proposta de Atividade para 2015-2016 
Preparou-se a proposta de conteúdos e áreas a trabalhar com a população sénior do concelho, durante o próximo ano letivo 
2015-2016. 
 
Teleassistência Domiciliária 
Encontram-se instalados os 23 aparelhos de teleassistência domiciliária, distribuídos pelas seguintes freguesias: 
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 
 
Visita domiciliária no âmbito de um novo requerimentos para instalação de aparelho, instalação prevista para Agosto devido 
ao internamento da utente. 
 
 
Loja Social de Serpa 
 Continuidade deste apoio às famílias carenciadas do concelho e que formalizaram pedido na Câmara. Até ao presente 
momento estão a ser apoiadas 35 agregados familiares, com maior procura na atribuição de vestuário e sapatos. No entanto, 
e de acordo com o material existente em stock, durante este mês foram doadas 2 camas de casal com o respetivo colchão, 
uma cama de bebé, um carrinho de bebé e um roupeiro. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/academiaseniorserpa/photos/a.1523546227901765.1073741829.1523125991277122/1610851732504547/?type=1
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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 período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos  

Roupa  1469 Kg 

Calçado 195 Kg 

Brinquedos 78 Kg 

Livros 59 Kg 

Outros* 156 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 
 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  
Este serviço funcionou até ao dia 3 de Julho, de acordo com o calendário escolar do Pré-Escolar, tendo sido beneficiados os 
seguintes alunos: 

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento 

Crianças com fornecimento 
refeições 

27 7 a) 16 

Crianças com prolongamento de 
horário 

19 5 7 11 

Despesas da Autarquia com 
fornecimento de refeições 

127,68€ 
 

23,52€ 
 

- 78,96€ 
 

 

a) Não foi possível assegurar as refeições aos alunos de Pias durante este período devido ao facto do refeitório estar concessionado a uma empresa que já não prestou 

este serviço. 

 
  
Conselhos Gerais das Escolas  

 14 de Julho – Participação no Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 

4 – Informações da direção; 
5 – Apreciação e aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades; 
6 – Apreciação dos resultados do processo de auto-avaliação; 
7 – Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
8 – Definição dos critérios para a participação da Escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas. 
 

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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 24 de Julho - Participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, realizada  com a seguinte 
ordem de trabalhos: 
1 – Informações; 
2 – Critérios de formação de turmas e de colaboração de horários; 
3 – Deferimento de férias do Diretor 
4 – Outros assuntos. 

 
Projeto Eco- escolas 

 3 de julho – participação na reunião do Conselho Eco-Escolas da Escola Básica Integrada de Pias, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

3 – Balanço das atividades realizadas no ano letivo 14/15; 
4 – Resultados da avaliação da qualidade do projeto na Escola; 
5  – Resultados do concurso “a minha turma é ECO”;  
4 – Resultados da avaliação “ a minha sala é a mais limpa”; 

 5 – Sugestões para o ano letivo 15/16; 
 6 – Outros assuntos/ informações. 
 

 Adesão à iniciativa “Rota Eco-Escolas”, coordenada pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa. Uma 
iniciativa que se integra no tema da mobilidade sustentável e visa alertar a comunidade escolar para a importância 
de uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva, através do envolvimento das crianças e jovens, professores, 
assistentes e auxiliares, encarregados de educação e município. 
Decorrerá simultaneamente em 20 regiões (distritos do continente e regiões autónomas), onde irá circular um 
testemunho de concelho em concelho, nas escolas e municípios participantes (230 na rede Eco-Escolas) , onde 
serão registadas opiniões e sugestões, que sejam contributos, bem como assumirem compromissos que visem a 
promoção de mobilidade sustentável. 
O papel dos municípios nesta iniciativa:  
- Receber o testemunho na Autarquia, e analisar as sugestões nele contido e assumir o compromisso de 
concretizar pelo menos uma delas; 
- Agilizar a entrega do testemunho e restante material em circulação ao município vizinho, conforme previsto na 
calendarização definida pela ABAE; 
- Divulgação da iniciativa no respetivo concelho, nos meios institucionais; 
 

 
ATL’s de Verão 
 Continuidade dos ATL’s de Verão em Serpa, Pias e Vila Nova de S. Bento. 

Em Serpa as crianças estão divididas em dois grupos: 
- uma sala com crianças em idade pré-escolar – 26 crianças; 
- uma sala com crianças dos 6 aos 12 anos – 23 crianças; 
Pias, uma sala com 8 crianças; 
Vila Nova S. Bento, uma sala com 10 crianças. 
 

Foram proporcionadas diversas atividades lúdicas e desportivas, em conjunto com técnicos da Autarquia da área do desporto 
e a colaboração de entidades externas, tais como: 

- Atividades de recreação aquática na Piscina Municipal de Serpa e Pias, com acompanhamento de técnicos da 
câmara;  
- Jogos tradicionais e desportivos no pavilhão Carlos Pinhão; 
- Passeios temáticos (Museu Arqueológico, Castelo, Museu Etnográfico, Jardim Municipal, etc); 
- Equitação na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (às segundas-feiras); 
- Oficinas de culinária; 
- Oficinas de expressão plásticas; 
- Sessões de leitura e visionamento de filmes (Biblioteca Municipal de Serpa); 
- Atividades no Espaço Internet de Serpa. 
- Atividades desenvolvidas pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja no âmbito do Projeto “Férias 
Jovens com a Segurança”. 
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Outras atividades educativas 

 15 de Julho - Participação na entrega de prémios do Concurso de Vinhos, realizado na Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa; 

 16 de Julho – Reunião com os Coordenadores Pedagógicos do Pré-Escolar, dos Agrupamentos do Concelho para 
balanço e preparação da Componente de Apoio à Família na Educação pré- Escolar – CAF’s; 

 17 de Julho – Reunião com os Diretores das Escolas do Concelho e respetivos Presidentes dos Conselhos Gerais, 
para apresentação da oferta de atividades da Autarquia a desenvolver junto das Escolas, para permitir que sejam 
incluídas nos respetivos planos de atividades para o próximo ano letivo. 

 21 de Julho – Reunião no Instituto Politécnico de Beja no âmbito do Plano de Promoção do Empreendedorismo nas 
Escolas, com a seguinte ordem de trabalhos: 
1 – Informações; 
2 – Preparação do próximo ano letivo; 
3 – Preparação da candidatura ao POCH; 
4 – Outros assuntos. 
 

 
Atividades no Espaço Internet de Serpa 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
  DIPLOMA DE COMPETÊNCIAS BÁSICAS - DCB  sem formação (exame de 1 hora) 
 Inscrições para exame: 5 
 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Pedidos de apoio : 6 
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Pedidos de apoio : 16 
 
 
- 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.. 
Pedidos de apoio : 26 
 
 
- 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 elaboração de 
cartas de apresentação,  cartas de motivação e candidaturas espontâneas 
Pedidos de apoio : 14 
 
- Procurar emprego através da Internet 
Apoio aos utilizadores  no acesso e registo em  sites: 
http://www.net-empregos.com/  ; http://www.indeed.pt /; www.bep.gov.pt/; www.ina.pt  
Pedidos de apoio: 17 
 
- Candidaturas para Acesso ao Ensino Superior 
Apoio aos utilizadores  na candidatura ao  concurso nacional de acesso ao ensino superior 1ª fase 
http://www.dges.mctes.pt/ ; 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/Guias/GuiaCandidaturaPublico2015.htm 
Pedidos de apoio: 10 
 
- Conforme registo da qualidade do mês de Julho foram registados 399 utilizadores no Espaço Internet de Serpa 
 
 

 
 

http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
http://www.dges.mctes.pt/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/Guias/GuiaCandidaturaPublico2015.htm
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Atividades no Centro de Cultura e Multimédia de Vila Verde de Ficalho 
Horário: De terça - feira a sexta das 09:30h às 18:00 h    
Sábado das 12:00 h às 18:30 h 
 
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS (exposições, ateliês, espetáculos, passeios acompanhados, projeção de filmes, etc.) 
Dias : 1, 2, 3 e 4 - Aula de Informática ( Aulas estas em particular com cada idoso)- Realizou - se durante a primeira semana do 
mês de Julho, no Centro de cultura e multimédia de Ficalho, com o número de um idoso, as aulas foram ministradas pela técnica 
do centro, matérias dadas iniciação à Internet, criação de email e os materiais envolvidos foi o computador portátil do Centro. 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação) - 8 utentes 
 
- IRS e Efatura (Portal d as Finanças) 
Não se verificou procura no decorrer do mês, para realização do IRS 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae Europass / cartas de apresentação /cartas de motivação. 
5 utentes  ao longo do mês, solicitaram o Centro e o apoio do técnico 
 
- Procurar emprego através da Internet. 
 
Números de utilizações em Julho foi 242 + 48 utilizadores com portáteis, os quais utilizaram durante o mês mais que uma vez, 
diariamente são alguns os utentes que consultam os Jornais diários do Centro. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 

 Receção ao colega estagiário de Economia, João Melgueira, que começou a desempenhar funções no GADE, pelo 
período de um ano. 
 

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

 Visita ao CADES de um grupo de formandos e respetiva formadora do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
de Moura. 

 

 Continuação dos trabalhos preparatórios da XIII Feira Transfronteiriça de Vale do Poço 
 

 Colaboração na logística da VIII Feira Histórica e Tradicional. 
 

 Na área das candidaturas destaca-se a elaboração do relatório final da operação “Rede Intermunicipal”, mais 
conhecida por CAL e o apoio ao processo de concurso do projeto de Lar da Flor do Enxoé. 
 

 Assistiu-se à conferência “Compromisso para o Crescimento Verde e Perspetivas do Alentejo 2020”. 
 

 Formação sobre “financiamento de organizações e projetos culturais”. 
 

 Pesquisa de apoios financeiros comunitários e nacionais. 
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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% 579.399,85 0,00 

Museu Municipal de Arqueologia 969.210,03 866.745,26 736.733,47 866.745,26 100,00% 699.896,81 25.266,66 

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

Planos Municipais de Emergência 64.161,72 52.164,00 44.339,40 49.374,00 94,65%   41.967,90 

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 14.039.294,57 11.977.036,78 9.858.910,56 11.696.523,09 97,66% 8.434.747,31 375.290,57 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 197.840,60 

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 
 

FINANCIAMENTOS  



 
 

53 
 

ADLA 2     280.000,00 210.000,00 70.000,00       
 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€   
       



 

54 
 

 

 

TURISMO E PATRIMÓNIO 
 
 
 Museu de Arqueologia . Implementação da Museografia (Núcleo do Castelo) 
Acompanhamento do desenvolvimento do processo. 
 
 Prédio Rua Roque da Costa n.º 32 
Limpeza do espaço para receção das peças de arqueologia que através de protocolo entre a CMS e a Direção 
Regional da Agricultura – Herdade da Abóboda, ficarão a cargo da Câmara. 
Execução de gradeamento para proteção dos vãos das traseiras para segurança do futuro espólio de peças 
arqueológicas. 
 
 Museu Etnográfico. Núcleo de Etnografia Local 
Conservação dos trajes etnográficos. 
Gestão dos pedidos de empréstimo dos trajes etnográficos.  
 
 InPatrimómnio 
A pedido do GTP e GICI/GADES apresentação das aplicações do programa InPatrimónio para recolha, inserção, 
tratamento e gestão de bases de dados em várias áreas do conhecimento técnico-científico com especial prioridade 
para as áreas do Património material e imaterial (construído, artesanato, documental, fotográfico, etc.).  
                                                                                  
 Tutoria de Tiago Galego 
A pedido do jovem arquiteto com aprovação da CMS e da Ordem dos Arquitetos, acompanhamento do mesmo no 
trabalho desenvolvido no âmbito de uma empresa de projetos. 
Implica reuniões periódicas mensais com apresentação de trabalhos (importância da elaboração de programas, de 
metodologias, de planificação de trabalho e calendarização associada, e monotorização de prazos). 
 
 Ambitur . Processo Rotas Temáticas pedonais e BTT 
Reuniões com a DCDT e empresa Adventures A2Z que está a elaborar as rotas temáticas com a colaboração do 
serviços. 
Participação na escolha e identificação de percursos dentro da cidade “percurso urbano” e fora dos perímetros 
urbanos, Serpa até ao Rio, Brinches até ao Rio, Ficalho e a Serra. 
Elaboração e envio de conteúdos e fotografias. 
 
 Feira Histórica e Tradicional 
Participação nas reuniões do grupo de trabalho para a preparação logística da Feira Histórica e Tradicional. 
 
 Agenda Cultural  
Elaboração de textos para base de notícias acerca do projetos em curso. 
 
 Jornal Serpa Informação 
Elaboração de textos para base de notícias acerca do projetos em curso. 
 
 Serpa Museu Aberto 
Adjudicação do trabalho à empresa Letras Encantadas, devidamente justificado com base no Curriculum da 
empresa quer em termos de qualidade técnica e cientifica e experiencia profissional em trabalhos de natureza 
idêntica, quer em termos de prazos de resposta e custos associados (julho). 
Um dos objetivos do documento “Serpa Museu Aberto” é o (re)conhecimento e a potenciação dos muitos recursos 
endógenos do concelho na área vasta e complexa do nosso Património Cultural e Natural, tornando todo o 
território concelhio num espaço museológico, onde pessoas e paisagem se interpenetram, permitindo leituras 
fluidas dos territórios culturais/rurais, sem os limites da "caixa" tradicional do Museu, enquanto coisa construída. 
 
 
 Jornadas Europeias do património 
À semelhança dos anos anteriores, a CMS associa-se à Direção Geral da Cultura para comemorar as Jornadas 
Europeias do Património, a 26 de setembro, com a apresentação pública do documento estratégico "Serpa Museu 
Aberto" no âmbito do Património Cultural do concelho, com o objetivo principal: sensibilizar a população para a 
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importância da salvaguarda, revisitação e divulgação da memória enquanto património da identidade local para a 
construção de um futuro melhor. 
O tema das Jornadas Europeias 2015 _ Património Industrial e Técnico_ permite em Serpa uma escolha óbvia do 
lugar para as comemorações _o Músiberia _ enquanto local privilegiado na cidade resultado das políticas de 
salvaguarda e (re)qualificação do Centro Histórico, e em particular do reconhecimento da qualidade urbanística e 
valores patrimoniais vários, que a antiga Fábrica dos Marianos encerrava, agora transformada em escola de música, 
dança, espaço de artes e museológico. 
 
  Plano de Turismo Equestre 
Acompanhamento da apresentação pública do Plano na Golegã. 
 
 
 Monitorização do n.º de visitantes ou utilizadores dos produtos equipamentos afetos ao gabinete: 
 
 Castelo 
N.º de visitantes 
                              julho         

Portugueses   800 

Estrangeiros   517      

Total 1317 

 
 Exposição temporária . Sala Polivalente . Castelo  
N.º de visitantes 
                                 julho            

Portugueses       75 

Estrangeiros       51 

Total     126 

 
 
 Museu Etnográfico 
N.º de visitantes 
                              julho           

Portugueses 189 

Estrangeiros 83 

Total 272 

 
 

 Posto de Turismo 
N.º de visitantes 
                             julho              

Portugueses     357  

Estrangeiros     701  

Total   1058  

 
 
 Passeios de Charrete 
                             julho             

Portugueses       6 

Estrangeiros      

Total       6 

 
 
 Parque de Campismo 
N.º de Utentes 
                               julho            

Portugueses     496 

Estrangeiros     262 

Total     758 
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OBRAS MUNICIPAIS 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

 
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; 
- Limpeza e corte de ervas na Estrada Municipal 514 (S. Brás); 
- Trabalhos de saneamentos e reparação de pavimento na EM519; 
- Limpeza, corte de ervas e trabalhos de terraplanagem no local junto à Barragem do 
Enxoé, no local onde se irá realizar o Festival da Juventude. 
 
Concluídos: 
- Limpeza e corte de ervas na Zona Industrial. 

 
Vila Verde de Ficalho 

 

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

Pias 
 

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

 
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 
- Limpeza e corte de ervas na ZAE 
 

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 
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- 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. 
- Acompanhamento do Licenciamento do Edifício Musibéria; 
- Acompanhamento do evento Festival da Juventude. 
 

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 e recolha de contributos; 
- Aprovação do Plano Operacional Municipal para 2015 (POM 2015) em sede de 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta; 
- Planeamento de Emergência para o Evento Encontro de Culturas; 
- Participação em Exercício de Posto de Comando (CPX), sustentação da logística e no 
apoio técnico especializado ao Teatro de Operações de Incêndios Florestais; 
- Reunião da Comissão Distrital de Defesa da Floresta contra incêndios – aprovação 
do plano operacional distrital (POD 2015).  

 

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 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Limpeza de canteiros na Cidade 
- Limpeza e manutenção do Jardim Público e do lago 
- Limpeza e manutenção do Viveiro Municipal 
- Rega dos espaços verdes da Cidade 
- Limpeza e manutenção do Centro Escolar 
- Tratamento de palmeiras 
- Plantação no Concelho 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Colocação de sinais de trânsito 
- Colocação de placas toponímicas 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Apoio ao Festival da Juventude 
- Apoio à Feira de Vila Nova de São Bento 
- Marcação de estacionamentos 
- Manutenção do Parque de Campismo 



 

58 
 

 

- Limpeza de fossas municipais e particulares 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos 
- Apoio ao Festival de Juventude 
- Limpeza de ruas e recolha de lixo 
- Recolha de monos e monstros 
- Limpeza de canteiros 
- Limpeza geral na Cidade 
- Limpeza de equipamentos 
- Lavagem de contentores no Concelho através de equipamento próprio 
 

EMPREITADAS 

 
 
 
 

Serpa 

 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Área de jogos descoberta (Em fase de elaboração de 
proposta); 
- 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 (a decorrer);  
- Rua da Ladeira - Reformulação do arruamento (Em fase final de proposta); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para requalificação da 
cobertura (Em fase de elaboração 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 (Efetuada 
receção provisória dos trabalhos, processo administrativo a decorrer);  
- Edifício do Arquivo Municipal - Projetos de reabilitação de estruturas e reforço 
estrutural da laje da cave do arquivo; 
- Climatização do Edifício – CADES – Empreitada de instalação de ar condicionado em 
parte do edifício (Pendente a aguardar documentação de parte do empreiteiro para 
consignação do local dos trabalhos); 
- Levantamento – Rua dos Arcos – Feira Histórica (concluído); 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão existente (em preparação); 
- Parque de Campismo – Análise e definição de programa de intervenção (aguarda 
análise); 
- Encosta da Zona Poente – Análise e definição de programa de intervenção (aguarda 
análise); 
- Parque da Cidade – Em análise; 
- Loteamento Municipal Moinho de Vento – Elaboração dos projetos de 
infraestruturas elétricas e telecomunicações (Em fase de consulta externa para 
abertura de procedimento de contratação pública); 
- Feira Medieval – Proposta de localização de todo o equipamento (concluído); 
- Muralha de Serpa – Conservação, consolidação e reparação do sistema construtivo 
– medições (Concluído); 
- Muro de requalificação do Cemitério de Serpa – Medições, mapa de trabalhos e 
estimativa orçamental (concluído). 
 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (em análise); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Proposta apresentada); 
- 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 fase de preparação para obra – Administração Direta); 
- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – proposta (Proposta apresentada); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada; 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo 
paisagístico do parque (Em fase de execução de levantamento topográfico).  
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- Entrada de 3 Lotes – Zona Industrial – Definição de 3 entradas (Em fase final de 
apresentação de proposta); 
- Feira da Juventude – Levantamento e proposta de localização de equipamentos 
(Concluído). 
 

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 (Proposta apresentada) 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à 
natureza (Proposta apresentada); 
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao 
Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço indicado (Em fase 
final de apresentação de proposta); 
- 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 (processo a decorrer na Associação. Aguarda-se fase de 
verificação de segundas propostas). 
- Associação de Caçadores de Vale de Vargo – Projeto para construção de um 
armazém (A decorrer). 
- Parque Desportivo de Vale de Vargo – Levantamento desenhado do equipamento 
(Iniciado). 
 

Brinches 

 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada (Levantamento topográfico 
executado, em fase de execução de proposta); 
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios (Em fase 
de desenvolvimento da proposta). 
 

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 (Processo para abertura de procedimento de contratação pública 
concluído). 
- 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); 
- 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 – Reparação de defeitos de obra (acompanhamento 
dos trabalhos de reparação dos defeitos de obra); 
- 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 (Aguarda-se resposta de parte de fornecedores 
relativamente a parte do equipamento); 
- Empreitada de execução do Salão Polivalente de Serpa – Realização de ensaios ao 
sistema de climatização; 
- Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa – Vistoria no âmbito da garantia da obra (Executada). 
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Brinches 

 
- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer); 
- 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 
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 (Foi efetuado o arranque do elevador, aguardamos 
entrega do Certificado). 
 

Casa do cante 

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

 
Musibéria 

 

 
- Ventilação da área de garagem – definição de grelhas (Grelhas colocadas no local). 
 

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. (Consultas a decorrer – aguardamos propostas). 

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

 
Campo de futebol de Vale 

 
- Abertura de procedimento para a elaboração de projeto e certificação do mesmo de 
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de Vargo – Alimentação de 
energia elétrica 

 

acordo com RTIEBT. Orçamentação dos trabalhos de adaptação da instalação e sua 
certificação. (Consultas a decorrer – aguardamos propostas). 

DIVERSOS 

 
Levantamento de placas 

informativas 
 

 
- 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 (Feita a deslocação ao 
equipamento com representantes da entidade). 

 
Placas de Identificação e 

localização de Empresas – 
ZAE e ZI do Concelho 

 

 
 
- Colocação de painéis nas zonas de atividades económicas e zonas industriais com 
identificação e localização de empresas (em fase de orçamentação). 

 
 
 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 Empreitadas:  

No mês de Julho não foram abertos novos procedimentos. 
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 
6/2015 

Empreitada do Sistema de 
Climatização de parte do 

Edifício do CADES, em 
Serpa 

08-07-2015 - 
Friserpa - 

Equipamento 
de Hotelaria, 

Ldª 

6.198,00€ 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 
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 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

59/2015 

Aquisição de Serviços para 
a Produção de Espetáculos 

para o Festival da 
Juventude - Enxoé 2015 

24-07-2015 - 
Tó Varela, 

Produções de 
Espetáculos, 

Unipessoal, Ldª 

20.000,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

58/2015 

Aquisição de Serviços para 
a Segurança no Edifício dos 

Paços do Concelho 

14-07-2015 - L. 
B. - Segurança 

Privada, 
Unipessoal, Ldª 

7.700,00€ Aguarda a assinatura do contrato 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto de 
31/2015 a 
57/2015 

Aquisição de Serviços para 
o Transporte Escolar nos 
Circuitos Especiais (de I a 

XXVII), Ano letivo 
2015/2016 

10-08-2015 
Várias 

entidades 
Vários 

Aguarda Habilitação e verificação 
dos documentos já entregues, por 

parte dos serviços 

Ajuste 
Direto 

30/2015 

Aquisição de Pá 
Carregadora Usada 

08-07-2015 - 
Pedro Branco e 

Filhos, Ldª 
35.000,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

29/2015 

Aquisição de Serviços para 
a Renovação das Licenças 

de Software Microsoft 

08-07-2015 - 
Informática El 
Corte Inglés, S. 

A. 

60.796,78€ 
Contrato nº 12/2015 assinado a 

16-07-2015 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

 
SUPORTES ONLINE DA CMS GERIDOS PELO GICI E ATUALIZADOS EM PERMANÊNCIA: 

 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 PRODUZIDAS PELO GICI: 

 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 

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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 Newsletters 

 Comunicados 
 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 127 E AGENDA CULTURAL AGOSTO 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”/ OH” 

 Mailing 

 Carregamento online (site e rede social) 
 
VALE DE VARGO – Noite de Fado e Cante Alentejano 

 Cartaz 
 
FESTIVAL DA JUVENTUDE 

 Orçamentação e plano de divulgação 

 Design T’shirts, pulseiras  

 Publicidade Diário do Alentejo 

 Publicidade Planície 

 Outdoor Beja 

 Bandeira/gota 

 Cartaz/Programa + impressão + corte guilhotina 

 Sinalético recinto da feira (wc/entrada/estacionamento/bilheteira/perigo……) 

 Nota de Imprensa e mailings 

 Produção de spot para rádios 
 
STAND CMS (Feira Vila Nova e Fator) 

 3 painéis Festival da juventude/  Feira Histórica e Tradicional/Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale 
do Poço 

 Montagem/desmontagem 
 
FEIRA ANUAL DE VILA NOVA DE S. BENTO 

 Cartaz 

 Flyer  
 

FEIRA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO 

 Orçamentação e plano de divulgação 

 T´shirts 

 Bandeira/gota 

 Cartaz 2015 
 
ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS 

 Propostas para Cartaz 
 
FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL 

 Planeamento, orçamentação e implementação do plano de divulgação 

 Propostas de imagem/cartaz 2015 

 Publicidade TV – elementos gráficos 
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 Banner site e facebook 

 Publicidade Dica da Semana – LIDL 

 Outdoor e mini outdoor 

 Postal convite 

 Mapa locais animação 

 Desdobrável/ programa 

 Cartaz 

 Mupi cms c/ programa 

 Design Saco para copos e para copos 
 
FATOR 

 Cartaz,  Flyer, Convite, Impressões plotter 
 
DIVERSOS:  

 Revista Avante: Publicidade  

 INALENTEJO: Autocolante para placa salão polivalente de A-do-Pinto e Serpa, com novos valores 

 Proposta gráfica para coletes refletores Parque de Máquinas 

 Ver Espaço para armazenamento de telas e materiais GICI 

 Sinalética/painéis c/ pictogramas para entradas 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 
 

 
 
 

 
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 
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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 

  

 

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: Ação julgada improcedente. Foi interposto Recurso 

 
 
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, 31 de agosto de 2015 

  
Com os melhores cumprimentos 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

Tomé Alexandre Martins Pires
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