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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 agosto, 

setembro, outubro e novembro 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 

A finalizar mais um ano, apresentado o balanço destes dois anos de mandato e com 

os documentos previsionais para 2016 concluídos, quero deixar neste relatório para 

a Assembleia Municipal de dezembro algumas reflexões que me parecem 

oportunas. 

Primeiro, e resultado de um trabalho de continuidade mas que reflete e ajusta em 

permanência aquilo que é necessário e oportuno concretizar, é importante referir a 

auscultação das populações em todas as freguesias, sendo que tivemos em 

consideração as principais indicações quer das freguesias quer das entidades e 

munícipes. Uma das principais conclusões que podemos tirar é que este trabalho de 

proximidade, o ir aos sítios, visitar as instituições sociais e ouvir as pessoas é muito 

importante e complementa as nossas prioridades de intervenção. Embora tenha 

que ser salientado que o processo de participação e de auscultação é feito ao longo 

de todo o ano, porque tem existido sempre esta atenção quer formal – reuniões 

públicas de Câmara descentralizadas, conselhos municipais, reuniões com as Juntas 

de Freguesia, reuniões com as associações e entidades – quer de forma mais 

informal, através de contactos diversos ou da participação efetiva do executivo nas 

várias iniciativas e eventos que são organizados pelo movimento associativo e 

demais agentes. E, efetivamente, são estes momentos que tornam o trabalho que 

fazemos mais eficaz, mais próximo, mais participado e mais coerente. E, quero 

afirmá-lo, bem mais profundo e claro. Deixo, por isso expresso, o meu 

agradecimento a todos os que trabalham de forma empenhada para que que este 

concelho tenha as dinâmicas que permitam caminhar para um presente e um futuro 

cada vez melhor.  
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Segundo, sobre o Orçamento e Opções do Plano que, nesta sessão, são colocados 

a aprovação: tal como é referido no Relatório de apresentação e fundamentação 

da politica orçamental para 2016, o Orçamento foi preparado com uma dotação 

global de 18.459.138 euros, menos 712.600 do que o Orçamento de 2015 e, 

também, que é o Orçamento mais baixo dos últimos 12 anos. Isto porque, por um 

lado, regista a redução efetiva de receita, sobretudo de capital e, por outro lado, a 

redução para valores mais baixos da dívida operacional (dívida a fornecedores 

excluída do acordo financeiro com as Águas Públicas do Alentejo) permite 

concentrar o valor do orçamento próximo da sua execução real. 

Por fim, quero salientar que, não obstante a necessidade de se prosseguir uma 

gestão criteriosa de recursos, a proposta agora apresentada aposta na 

concretização da estratégia definida, com a afirmação do trabalho em torno da 

dignificação e valorização das pessoas a par com uma intervenção em projetos e 

ações de proximidade, no desenvolvimento de políticas direcionadas aos que mais 

precisam e na melhoria dos serviços prestados à população, na captação de 

investimentos e no apoio à criação de emprego. 

Resta-me desejar a todos Boas Festas e um excelente ano de 2016. E que 

continuemos a manter a posição de defesa firma e empenhada dos direitos das 

populações e do poder local democrático.  

Serpa, dezembro de 2015 

O presidente da Câmara 

Tomé Pires 
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Mês de AGOSTO 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

  BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
DESTRAVA LIVROS – ATL MUNICIPAL 
Período de execução 
Dias 4 e 11 – Crianças dos 3 aos 6 anos 
Dias 6 e 3 – 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 33 participantes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
“LIVRO USADO – LIVRO RENOVADO” ATIVIDADE INTEGRADA 8.ª EDIÇÃO DA FEIRA HISTÓRICA E 
TRADICIONAL 
Período de execução 
Dias 21, 22 e 23  
 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Este projeto pretende renovar a circulação de livros usados cuja condição (física, temática ou repetição 
em catálogo) os coloca fora do circuito de leitura pública mas que ainda despertam significações para 
leitores que revitalizam a sua leitura. Eis portanto o ex-libris desta feira: livro usado = livro renovado. 
Esta atividade desenvolve-se uma vez por ano, durante a Feira Histórica e Tradicional de Serpa, por 
forma a aproveitar o grande número de visitantes que a frequenta.  
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Designação 
VISITAS GUIADAS COM SESSÃO DE MEDIAÇÃO DE LEITURA 
Período de execução - Dia 27 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visitas que dão a conhecer os serviços públicos prestados pela biblioteca, bem como os espaços e 
procedimentos diários do seu funcionamento. Nesta visita participaram 15 crianças que frequentam o 
ATL “Associação Margem Esquerda do Guadiana – Proteção do Bosque Mediterrânico” da 
responsabilidade de Catarina Beja.  
 

 
 
Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MÃES DE CORAÇÃO” DE VANESSA OLIVEIRA 
Período de execução - Dia 18 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Cerca de 40 pessoas assistiram à apresentação do livro "Mães de Coração", de Vanessa Oliveira, na 
Biblioteca Municipal de Serpa. A obra foi apresentada pela autora, conhecida pelo seu trabalho como 
apresentadora de televisão. Na ocasião também usou da palavra a vereadora da Cultura, Isabel Estevens. 
Vanessa Oliveira, que se iniciou na escrita com este livro, referiu que o mesmo é uma homenagem "simples 
e emocionada" às mulheres da sua vida: a avó, a mãe, a irmã e uma tia. 
Esta sessão contou com a particularidade de se terem convidado os participantes a entregarem um livro 
usado, para o fundo documental da Biblioteca, levando em troca o livro “Mães de Coração” autografado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução - Dia 22 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 

 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela arquiteta Paula Estorninho. 
O desafio lançado nesta oficina foi o seguinte: criar novas imagens a partir de imagens e postais 
utilizando corretores de fita, corretores líquidos e tintas…O resultado foi muito interessante. A sessão 
contou com 5 participantes. 
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 

AGOSTO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 11  

DVD-Vídeo 248  

Monografias 303  

Total 562  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 80  

7-9 anos 56  

10-12 anos 43  

13-16 anos 29  

17-20 anos 51  

21-35 anos 107  

36-50 anos 121  

51-65 anos 47  

> 66 anos 28  

Total 562  

 

Total de novos utilizadores inscritos 13  

 

Total de sessões nos computadores 334  
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 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E JUVENIL DE SERPA |Cineteatro de Serpa (sala da abóboda), 12 de agosto 
 
Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço 

 
 
  

 OUTRAS INICIATIVAS 
ATIVIDADES 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 ano, realizam-se 32 espetáculos 
distribuídos da seguinte forma: 
5 Espetáculos em Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches e Pias 
2 Espetáculos em A-do-Pinto 
1 Espetáculo na Hortinha, Mina da Orada, Vales Mortos, Santa Iria e Vale do Poço 
Participaram na presente edição os seguintes grupos/artistas: Rodrigo Maurício l Alencante l Alentejanos l 
Grupo Palhetas Sociedade Filarmónica Serpa l Grupo Metais Sociedade Filarmónica Serpa l Trigo Roxo l 
Rumo ao Sul l Cláudia Estrela l Kapatazes l Zeca e os Pelintras l Al-Margem l Alma do Cante l Rastolhice l 
Vozes do Sul l Molisnando l Rockustico l Ideal Alentejano l Fernanda Oliveira l Amigos da Pinguinha l BAAL 
17 
 

 
 
   
Designação 
3.ª EDIÇÃO FESTIVAL DA JUVENTUDE “SONS AO LARGO” 

 
Período de execução  - Dias 7 e 8 
Local - Freguesias do concelho 
Desenvolvimento 
Festival dedicado aos mais jovens, com a participação e envolvimento das associações de jovens do 
concelho. Foram vendidos 1111 ingressos. 
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Programa 
Sexta, dia 7 
18h00 - Abertura do recinto.  
19h00 – Sunset com o DJ G_Luft 
21h30 – Caleum’s Edge 
23h00 – HMB 
01h00 – After-Hours com os DJs: Dj G_Luft (Serpa), Dj Peter Petta (Pias) e Dj Dark (Pias) 
 
Sábado, dia 8 
16h00 – Abertura do recinto 
Atividades desportivas e de recreio gratuitas 
19h00 – Sunset com DJ Shock (Serpa) 
21h30 – To Kings 
23h00 – D8 
01h00 – After-Hours com DJs: DJ Shock (Serpa), Dj Wolf (Serpa) e Dj Popkorn (V.N.S.Bento) 
 
 

   
 
   
Designação 
8.ª FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL – “EM SERPA AO TEMPO DE EL-REI D. DINIS” 
Período de execução - Dias 21, 22 e 23 
Local - Centro histórico 
Desenvolvimento 
A edição deste ano recriou o reinado de D. Dinis (1279-1325).  
A Feira incluiu no seu programa recriações históricas, animação musical, teatro, espetáculos equestres, 
palestras, oficinas e exposições, entre outras atividades. 
As “Conversas na Nora” tiveram como oradores Joaquim Boiça, que falou sobre “Serpa na definição da 
fronteira portuguesa até ao reinado de D. Dinis”, Saul Gomes, com o tema “D. Diniz e a Cultura e a Língua 
Portuguesa” e José Falcão, que tratou da temática “Judeus, Cristãos e Muçulmanos na Cultura 
Portuguesa: um olhar aquém-Tejo”. 
Participaram na presente edição 16 artesãos locais, 37 artesãos de fora do concelho e 6 associações locais 
(com tasquinhas). 
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 DESPORTO 

ATIVIDADES 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 AGOSTO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão   427  

Parque Desportivo de Serpa    363  

Piscina Descoberta de Serpa 9847 
4989 (pagas) 

4858 (gratuitas) 

Piscina Descoberta de Pias 3426 
1861 (pagas) 

1565 (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 

AGOSTO 8 45 6 
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Designação   
ATL 
Período de execução - Mês de agosto 
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 2 18 9 

Serpa – 1º Ciclo 11 102 13 

Pias – Pré -escolar Terminou no final de julho 

V. Nova – Pré- escolar Terminou no final de julho 

Totais 13 120 9 

 
 
Designação   
VERÃO ATIVO 
Período de execução - Mês de agosto 
Local - Piscina Descoberta, Jardim Municipal e Campo da Malha 
Desenvolvimento 
Programa de animação desportiva a decorrer durante os meses de agosto e setembro. De salientar o 
elevado número de participantes nas atividades dirigidas ao público maioritariamente jovem e 
frequentador da Piscina. 

Atividade Local N.º sessões N.º presenças Média/sessão 

Ginástica / Treino Circuito 
Piscina 2 26 13 

Jardim 1 0 0 

Futvolei Piscina 2 49 25 

Voleibol Piscina 2 52 26 

Waboba Piscina 2 49 25 

Petanca Campo Malha 2 21 11 

Hidroginástica Piscina 2 0 0 

 

TOTAIS 13 197 15 
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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 – Abertura da Loja do Cante. 
2 – Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
 
MUSIBÉRIA 
Durante o mês de agosto o projeto Musibéria não teve atividades. 
 
Informação Financeira 
Quadro de receitas e custos de AGOSTO 

RECEITAS euros AGOSTO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  0 € 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 0 € 

- Loja do Cante 441.08€ 

Total  441.08€ 

CUSTOS euros AGOSTO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 9.071.59€ 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 2.415,77 € 

Total  11.487.36 € 

 

RESULTADO euros                       AGOSTO 2015 

Total - 11.046,28 € 

Nota: Embora se verifique o resultado mensal parcial negativo relativo ao mês de agosto, informa-se que a 
associação tinha na data um resultado positivo acumulado de 14.455.74  
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Ação Social 
ACADEMIA SÉNIOR 

Ateliers de Verão, Oficina do Traje 
Deu-se continuidade aos ateliers de Verão tendo-se realizado durante o mês de agosto algumas peças para a Feira Histórica.  

 
 
Elaboração de Plano de Atividade para o ano letivo de 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 e organização dos horários. 
Contato e reunião com os professores para organização do novo ano.  
 
Teleassistência Domiciliária 
Instalação de um aparelho de Teleassistência em Vales Mortos e visita domiciliária para avaliação de novo equipamento. 
 
Loja Social de Serpa 
Continuidade deste apoio mensal às famílias carenciadas do concelho e que formalizaram pedido na Câmara.  
 
 
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  997 Kg 

Calçado 133 Kg 

Brinquedos 53 Kg 

Livros 40 Kg 

Outros* 106 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). 

https://www.facebook.com/academiaseniorserpa/photos/a.1523546227901765.1073741829.1523125991277122/1610851732504547/?type=1
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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Educação 
ATL’s de Verão 
Objetivo: Promover a conciliação das vidas familiar e profissional das famílias 
Até ao dia 14 de Agosto foi dado continuidade aos 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. 
 

As crianças integradas no 1º escalão do abono de família estavam isentas de qualquer pagamento; as crianças integradas no 
2º escalão do abono de família apenas pagavam 50% do valor diário, correspondente a 3,00€ por um dia completo e 2,50€ 
por meio dia de frequência. 
Foram 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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto ADLA – sessões de Educação Ambiental 
A Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva, realizou um conjunto de sessões de 
educação ambiental para as crianças em contexto ATL’s, pelos municípios que integram a referida associação. 
No dia 11 de agosto deslocou-se a Serpa um autocarro educativo, que ficou estacionado junto ao centro Social e Educativo 
de Serpa (ex.Pólo 3 de Serpa), onde foram realizadas ações de sensibilização.  
Participaram nas sessões 66 crianças (20 em idade pré-escolar e 46 dos 6 aos 12 anos). Biodiversidade, valorização e 
conservação da natureza e espaços protegidos no Guadiana internacional foram os temas abordados. 
A Atividade realizou-se no âmbito da atividade 2 – proteção e desenvolvimento do património natural, Ação 2, apoiado pelos 
fundos POCTEP. 
 
Neste mês a Autarquia também apoiou com a cedência de uma sala na EB1 de Vila Verde de Ficalho, para a dinamização de 
um ATL pela Associação Cultural e Juvenil UAI. 
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Espaço Internet  
Foram registados 204 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, durante o mês de agosto e prestado apoio técnico às 
seguintes atividades:  
 
Apoio às atividades do ATL Verão 
. Nº de Sessões : 1 - 10:30-11:30-Segunda-feira; 
. Nº de Participantes – Turmas de 6 a 12 crianças 
 
Apoio aos Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
  . Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas 
  em Tecnologias da Informação (TIC) 
 
 
- IUC .NET ( Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único de 
Circulação. 
 
- 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 Acão, 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. 
 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, Estado, politica, trabalho, lei e 
ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc.. 
Nesta cação, 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. 
 
 
- 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 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio  dos Técnicos do Espaço. 
 
 
- 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  
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. 
 
- Candidaturas para Acesso ao Ensino Superior 
Apoio aos utilizadores na escolha dos cursos e candidatura ao concurso nacional de acesso ao ensino superior 2ª fase 
http://www.dges.mctes.pt/ ; 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursoNacionalPublico/Guias/GuiaCandidaturaPublico2015.htm 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio para a elaboração e envio da 
candidatura assim como apoio para as escolhas dos cursos e instituições de ensino superior. O espaço internet ainda faculta 
a consulta ao Guia da Candidatura ao Ensino Superior Publico2015 assim como o apoio nos pedidos de bolsa para o ensino 
superior. 
 
 
 

 

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

 
Serviço de Qualidade, Organização e Informática 
 

 Investigação de soluções opensource para terminais  

 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 – apresentação de proposta de infraestrutura de rede para 
o Centro Social; 

 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 – manutenção ao parque informático 
para início do ano letivo; 

 Apresentação de proposta para restruturação do parque informático das escolas 1º ciclo e jardim-de-
infância do município; 

 Sistema de Gestão de Faturação – supervisão e acompanhamento do projeto - levantamento da 
informação.  

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

 AMA - recolha e atualização da informação a disponibilizar no Balcão do Empreendedor;  
 
Serviço de Desenvolvimento Estratégico e Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Acompanhamento do estagiário de Economia, João Melgueira; 

 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Serpa; 

 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 submissão da candidatura de Elaboração do Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbana de Serpa, ao POAT FEDER. 

 Recolha e organização de informação para apoio ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) de Serpa. 

 Elaboração do Défice de Financiamento do Musibéria. 

 Pesquisa de apoios financeiros comunitários e nacionais. 

 Análise e encaminhamento para arquivo dos processos: Turismo 2009; INALENTEJO – Contratualização 
Normas e Procedimentos; INALENTEJO – Manual de Procedimentos e outros Documentos; Serpahabita; 
Matadouro Municipal. 

 Apoio à Flor do Enxoé na elaboração da minuta de contrato procedimento de aquisição de projeto e 
informação ao Centro Social de S. Jorge e Senhora das Pazes. 
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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% 1.309.722,78 -69.198,65 

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 

Elaboração do PEDU 30.750,00 25.000,00 21.250,00         

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 14.070.044,57 12.002.036,78 9.880.160,56 11.696.523,09 97,45% 8.542.785,60 267.252,28 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da 89.802,31 

 
 
 
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
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rede CAL 

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 
 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€   
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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; 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo) 
 
Concluídos: 
- Limpeza, corte de ervas e trabalhos de terraplanagem no local junto à Barragem do 
Enxoé, no local onde se realizou o Festival da Juventude; 
- Apoio à Feira Histórica e Tradicional de Serpa. 
 

 
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 
- Remodelação e Ampliação da Passagem Hidráulica do Barranco de Pias 
- Plano Pormenor da Eira da Máquina 
 
Concluídos: 
- Remoção de entulho 
- Reposição de asfalto 
 

 
Vila Nova de S. Bento 

e  
Vale de Vargo 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
 
Concluídos: 
- Arranjo do caminho das Almojafas, a partir da EM 521 
- Limpeza e corte de ervas na ZAE 
- Corte de ervas e limpeza de bermas EM 517 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

Segurança e Higiene no 
Trabalho 

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

 
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 

 
- Limpeza de árvores 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
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Logístico - Limpeza de canteiros na Cidade 
- Rega dos espaços verdes da Cidade 
- Limpeza e manutenção do Castelo 
- Tratamento de palmeiras 
- Manutenção do espaço da Academia Sénior 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Apoio ao Festival da Juventude 
- Marcação de estacionamentos 
- Pintura de passadeiras 
- Reparação de telhado na Rua da Barbacã 
- Apoio à Feira Histórica 
- Limpeza de fossas municipais e particulares 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos 
- Apoio à Feira Histórica 
- Limpeza de ruas e recolha de lixo 
- Recolha de monos e monstros 
- Limpeza de canteiros 
- Limpeza geral na Cidade 
- Limpeza de equipamentos 

 
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 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 (Aguarda aprovação do PSS para consignação do local dos trabalhos); 
- 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 (Aguarda resposta da consulta externa 
para abertura de procedimento de contratação pública); 
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Pias 

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

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 (Em análise); 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - Arranjo 
urbanístico/paisagístico (Em análise); 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 
(Em análise); 
- 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 
(Em fase final de apresentação de proposta). 
- Parque Desportivo de Vale de Vargo – Levantamento desenhado do equipamento (A 
decorrer). 
 

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); 
- Praça da República – Alteração do estacionamento (concluído); 
- Saída de Brinches – Estrada Mariano Lopes – Arranjo paisagístico (concluído). 

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). 
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PROCESSOS DE EMPREITADAS 

 

Serpa 

 
- 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 Arqueologia 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); 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Reparação de defeitos de obra (acompanhamento 
dos trabalhos de reparação dos defeitos de obra); 
- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Reparação de defeitos de 
obra (realização de ensaios ao sistema de climatização. Aguardamos intervenção por 
parte do empreiteiro agendada para Setembro de 2015). 
 

Brinches 

 
- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer, aguarda-se 
resposta de parte do empreiteiro e AGDA); 
- 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); 
 

União de Freguesias de 
Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo 

 
- 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 (concluído);  
 

Vila Verde de Ficalho 

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

 
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

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 
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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). 
 

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. (Propostas recebidas, aguarda análise). 

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. (Propostas recebidas, aguarda análise). 

 
DIVERSOS 

 

 
Edifícios Municipais 

 

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

 
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). 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 

 Empreitadas:  
Nos meses de agosto não foram abertos novos procedimentos. 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, mantêm-se 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 

63/2015 

Aquisição de Serviços de 
Assistência Técnica aos 

Equipamentos 
Informáticos 

15-09-2015 - 
Visualforma - 
Tecnologias 

de 
Informação, 

S. A. 

12.573,00€ 
Contrato nº 13/2015 assinado a 

21-09-2015 

Ajuste 
Direto 

62/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração do 
Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano 
de Serpa 

08-09-2015 - 
ImprovConsu

lt - 
Consultoria e 
Estudos, Ldª 

25.000,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

61/2015 

Locação, Montagem e 
Desmontagem de Stands 
para a Feira Histórica e 
Tradicional de Serpa - 

2015 

18-08-2015 - 
Eletrificadora 

H. Diogo, 
Unipessoal, 

Ldª 

9.750,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

60/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Produção e 

Dinamização da VIII 
Feira Histórica e 

Tradicional de Serpa - 

19-08-2015 - 
Viv'Arte - 

Companhia de 
Teatro e 

Laboratório 

29.900,00€ Concluído  
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2015 de Recreação 
Histórica, 

Associação 
Privada 

 
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 

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€ Concluído  

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 Concluído  

 
 

 
 

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 128 E AGENDA CULTURAL SETEMBRO 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  

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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 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 Apresentação do livro de Vanessa Oliveira 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CONCERTO ORQUESTRA XXI  

 Mupis 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO 

 Cartaz  

 Postal/convite 

 Programa 

 Publicidades 

 Conteúdo para spot PUBLICITÁRIO 

 Banner para site e redes sociais 

 Convite abertura  

 Mailing 

 Nota de Imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
 
CASA DO CANTE 

 Cartaz Exposição de fotografia 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

 
FEIRA HISTÓRICA E TRADICIONAL 

 Sinalética 

 Cartões de artesão 

 Senhas de refeição 

 Programa 

 Mupis 

 Frontões e ementas 

 Mailing 

 Nota de Imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 
 

 
SERPA EQUESTRE 

  Plano de divulgação e comunicação 

 Orçamentação  
 
DIVERSOS:  

 Desdobrável e convite para inauguração Espaço Museológico de Pias 
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 Verão ativo - cartazes 

 Acompanhamento e registo fotográfico das obras do concelho 

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

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

 Reportagens fotográficas diversas 
 

 
 

 

Mês de SETEMBRO 
 
 

    CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Designação 
VISITAS GUIADAS COM SESSÃO DE MEDIAÇÃO DE LEITURA 
Período de execução - Dias 1 e 9 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visitas que dão a conhecer os serviços públicos prestados pela biblioteca, bem como os espaços e 
procedimentos diários do seu funcionamento. Nesta visita participaram 25 crianças do ATL “Associação 
Margem Esquerda do Guadiana – Proteção do Bosque Mediterrânico” da responsabilidade de Catarina 
Beja.  
 
Designação   
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução  - Dia 16 
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 16 participantes.  
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Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MEMÓRIAS E VIDA EM TEMPOS DE ABRIL” DE MARIA JOSÉ MAURÍCIO 
Período de execução  - Dia 19 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
O livro “Memórias e vida em tempos de Abril: Estórias de liberdade e de libertação” foi apresentado por 
José Soeiro. Na sessão esteve presente a autora e, em representação da Câmara, a Vereadora Isabel 
Estevens. Estiveram presentes 13 pessoas. 
Maria José Maurício nasceu em Setúbal em 1950. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e Mestre em Estudos sobre Mulheres pela Universidade Aberta de Lisboa. 
Desempenhou funções de direção e de formação na área de recursos humanos em diversas entidades 
oficiais, particulares e sindicais, nomeadamente, no desenvolvimento e execução de projetos no âmbito 
europeu. Foi professora do ensino particular e cooperativo e atualmente é formadora/consultora na área 
Educação para a Cidadania, Relações Humanas e Igualdade de Género. Tem diversos trabalhos e artigos 
publicados sobre Igualdade entre Mulheres e Homens, em revistas como: Seara Nova, Vértice e outras. É 
coautora do livro Pensar o Feminino, organização de Maria Luísa Ribeiro Ferreira, Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, publicado pelas Edições Colibri em 2001 e autora do livro Mulheres e Cidadania: 
Alguns Perfis e Ação Política (1949-1973), publicado pela Editorial Caminho, em 2005. 

 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução - Dia 26 
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.  
Registaram-se 14 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  - Dia 5 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela arquiteta Paula Estorninho. 
Continuámos o trabalho iniciado na oficina de agosto: criar novas imagens a partir de imagens e postais 
utilizando corretores de fita, corretores líquidos e tintas…. A sessão contou com 10 participantes. 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  - Filomena Alves  
Período de execução  - Dia 19 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. O objetivo é criar uma comunidade 
de leitores e um espaço onde a literatura possa ser discutida e ampliada pela troca de experiências leitoras 
entre os participantes. As reuniões do Clube, que conta com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena 
Alves e dirigidas a M/16 anos.  
 
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

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

 

SETEMBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 9  

DVD-Vídeo 189  

Monografias 373  

Total 571  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 131  

7-9 anos 70  

10-12 anos 24  
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13-16 anos 20  

17-20 anos 25  

21-35 anos 83  

36-50 anos 101  

51-65 anos 93  

> 66 anos 24  

Total 571  

 

Total de novos utilizadores inscritos 13  

 

Total de sessões nos computadores 339  
 

 
 
 
 

 
 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
CONCERTO ORQUESTRA XXI  
 
Período de execução - Dia 4 
Local - Cineteatro Municipal de Serpa 
 
 
 
Desenvolvimento 
Espetáculo realizado no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Orquestra XXI. 
A Orquestra XXI, que reúne músicos portugueses residentes no estrangeiro e venceu em 2013 o Prémio FAZ-
IOP da Fundação Calouste Gulbenkian, estreou-se em Serpa com dois apelativos poemas sinfónicos de 
Francisco de Lacerda, compositor que, apesar de raramente apresentado em concerto, deixou um conjunto 
de notáveis peças orquestrais que importa redescobrir. Com o clarinetista Horácio Ferreira, Jovem Músico do 
Ano de 2014 e membro da orquestra desde a sua primeira digressão, a Orquestra XXI apresenta em estreia 
nacional a orquestração de Luciano Berio da primeira sonata para clarinete e piano de Johannes Brahms, 
concluindo o programa com uma obra de referência do repertório sinfónico- a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky. 

 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 CPCJ SERPA (Encontro concelhio subordinado ao tema “O direito à educação da criança/jovem – Quando 
e como intervir…”) | Auditório do Cineteatro de Serpa, 9 de setembro 

 SULCENA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA (Exibição do documentário “Cowspiracy: The 
sustainability secret”) |Auditório do Cineteatro de Serpa, 12 de setembro 

 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Receção dos desempregados no concelho inscritos 
no Centro de Emprego) | Sala da Abóbada, 14 de setembro 

Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço e apoio técnico/logístic 
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 OUTRAS INICIATIVAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
1.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO 
 
 
 
Período de execução - Candidaturas até 30 de setembro 
Desenvolvimento 
A Câmara Municipal de Serpa, em colaboração com a editora Planeta Tangerina, promove em 2015 a 
primeira edição do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, que passará a existir com uma 
periodicidade bienal. A iniciativa tem como objetivos fomentar e desenvolver a qualidade literária e 
artística do álbum ilustrado e estimular a criação de novos projetos nessa área. 
O prazo para o envio de trabalhos decorreu entre abril e setembro. 
Foram recebidas 212 candidaturas de 21 países (Portugal, Brasil, Itália, Espanha, Bélgica, França, Alemanha, 
Sérvia, Estados Unidos, Canadá, Polónia, Suécia, Grã-Bretanha, Guatemala, Argentina, México, Taiwan, 
China, Chile, Coreia e Irão).  
O júri desta 1.ª edição será constituído por Kitty Crowther, autora/ilustradora, vencedora do Prémio ALMA 
em 2010, Isabel Minhós Martins, em representação do Planeta Tangerina e Paula Estorninho, em 
representação do Município de Serpa. A decisão do júri será anunciada no dia 30 de outubro, através dos 
sites das entidades organizadoras. 
 
 
 
Designação   
FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DE POÇO 
 
Período de execução - Dias 11, 12 e 13 
Local - Freguesias do concelho 
 
 
Desenvolvimento 
A feira celebra a tradição agrícola e pecuária da zona e conta com diversos expositores que mostram o 
melhor do que se faz na região nos setores agropecuário, serviços de apoio à agricultura, maquinaria 
agrícola e produtos locais. O programa incluiu animação musical e desportiva. 
Esta iniciativa resulta de uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Mértola e a Câmara 
Municipal de Serpa. 
 
Programa de animação musical e desportiva: 
Dia 11  
18:30 – Inauguração oficial /animação circulante com Alem ’Ritmo 
22:00 – Espetáculo com o grupo Devaneios 
23:00 – Baile Popular com Rui Chora 
Dia 12  
08:00 – Caminhada “Pelo Pulo do Lobo até à Neta” (Serpa – 17 participantes) 
17:00 – Animação Circulante com Alem ’Ritmo 
22:30 – Espetáculo com o grupo Alencante 
23:00 – Baile Popular com Celso Graciano 
Dia 13 
08:30 – Passeio de BTT guiado pelo BTT – Luso (Vale do Poço – 27 participantes) 
15:00 – Torneio de Malha (Vale do Poço – 21 participantes/7 equipas) 
17:00 – Animação Circulante com Alem ’Ritmo 
22:00 - Baile Popular com “Duplo Impakto 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNugo_r51cgCFYfTGgodu9cARQ&url=http://planeta-tangerina.blogspot.com/&psig=AFQjCNERsyxZWjBurTIyR_cb3ADhNK2mzA&ust=1445598968064178
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 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.  
A ginástica retomou a sua atividade no dia 14 de setembro e a hidroginástica terá início a 1 de outubro. 
Até à data, entraram 257 inscrições, a saber: 
 

LOCALIDADE GENTE EM MOVIMENTO 
N.º inscrições 

Serpa 78 

Vila Nova de S. Bento 30 

Brinches 22 

Vila Verde de Ficalho 40 

Pias 28 

Vale de Vargo 13 

Vales Mortos 22 

A-do-Pinto 7 

Santa-Iria 17 

Total 257 

 
 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 31 2 16 

Vila Nova de S. 
Bento 

14 1 14 

Brinches 44 3 15 

Vila Verde de 
Ficalho 

33 2 17 

Pia 43 3 14 

Vale de Vargo 11 2 6 

SE
TE

M
B

R
O

 



 

 

34 

 

 
 
 
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 SETEMBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão   1776  

Parque Desportivo de Serpa    2172  

Piscina Descoberta de Serpa 1022 
411 (pagas) 

611 (gratuitas) 

Piscina Descoberta de Pias 492 
341 (pagas) 

151 (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 

SETEMBRO 8 46 5 

 
Designação   
VERÃO ATIVO 
Período de execução - Mês de setembro 
Local - Piscina Descoberta, Jardim Municipal e Campo da Malha 
Desenvolvimento 
Programa de animação desportiva a decorrer durante os meses de agosto e setembro. De salientar o 
elevado número de participantes nas atividades dirigidas ao público maioritariamente jovem e 
frequentador da Piscina. 

Vales Mortos 38 2 19 

A-do-Pinto 13 2 7 

Santa-Iria 33 3 11 

Total 270 21 13 
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Atividade Local N.º sessões N.º presenças Média/sessão 

Ginástica / Treino Circuito Piscina 2 0 0 

Futvolei Piscina 2 35 18 

Voleibol Piscina 2 30 15 

Waboba Piscina 3 32 11 

Petanca Campo Malha 2 10 5 

 

TOTAIS 11 107 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 
APRESENTAÇÃO DO RALI FLÔR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA 
Promotor(es) - Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo 
Período de execução - Dia 12 
Desenvolvimento 
Realizou-se no espaço “Nora” e contou com 30 participantes 
 
Apoios concedidos  
Cedência do espaço e apoio logístico. 

   
 
 

 
Designação 
RALI FLÔR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA 
Promotor(es) - Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo 
Período de execução - Dias 26 e 27 
Desenvolvimento 
Numa organização da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense realizou-se nos dias 26 e 
27 de setembro mais uma edição do Rali Flor do Alentejo - Cidade de Serpa, competição pontuável para o 
Campeonato FPAK de Ralis do Sul, Taça FPAK de Ralis de Terra e para o Master Ralis Sprint do Sul. 
Participaram 14 pilotos. 
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Apoios concedidos  
Apoios logísticos e financeiros. O valor dos custos diretos e indiretos associados à iniciativa é de 

aproximadamente 9 600,00€. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Designação 
SEMANA DO CORAÇÃO 
Promotor(es) - Fundação Portuguesa de Cardiologia e Câmara Municipal de Serpa 
Período de execução - Dia 29 
 
 
Desenvolvimento 
A Câmara associou-se às comemorações do Dia Mundial do Coração. O programa em Serpa contou com 27 
participantes. 
9:00 - 10:30 Praça da República (percurso urbano) 
Caminhada do Coração 
10:30 - 11:00 Academia Sénior/Jardim da Biblioteca Municipal 
Aula de Grupo: Alongamentos 
11:00 - 11:30 Academia Sénior/Jardim da Biblioteca Municipal 
Formação do Coração Humano 
11:30 - 12:15 Academia Sénior/Jardim 
Sessão informativa sobre fatores de risco da doença cardiovascular 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
CASA DO CANTE e MUSIBÉRIA 

 
CASA DO CANTE 
1 – Loja do Cante. 
2 - Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
3 – Apoio à Logística da viagem do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa ao Canadá para a 
participação na 32.ª Semana Cultural Alentejana organizada pela Casa do Alentejo de Toronto. 
 
MUSIBÉRIA 
A – Formação Geral em Música e Dança 
Em horário pós laboral, entre as 15h e as 20h30, de terça a quinta-feira, o Projeto Educativo Musibéria afirma a 
sua oferta formativa em música nos laboratórios de piano, de violino, de violoncelo e de guitarra, aos quais se 
soma a oferta em dança criativa, dança sevilhana e flamenco. Esta formação geral em música e dança encontra-
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se estruturada por trimestres, perfazendo a sua multiplicação a três o total da componente letiva prevista para o 
ano letivo 2015/2016. O presente ano letivo teve início a 22 de setembro de 2015 e tem como data prevista para 
a sua conclusão o dia 23 de junho de 2016. 
 
B - Concertos e Espetáculos Musibéria 
Ao dia 26 de setembro, no auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Navegares de Fernando Deghi. 
 
C – Outros 
Ao dia 26 de agosto, a Cooperativa Autonomia e Descoberta CRL, no âmbito do Programa ERASMUS + / Projeto 
Inclusive Youth Leaders com o objetivo de promover a inclusão e a liderança, representada por uma delegação de 
26 técnicos, teve uma visita guiada às instalações seguida da apresentação do projeto Musibéria. 
Dia 26 de setembro, no âmbito da receção aos novos professores do concelho de Serpa, foi apresentado o 
projeto Musibéria e posteriormente realizada uma visita guiada pelas instalações. 
 
D – Estúdio Musibéria 
Foram realizados os seguintes trabalhos de captação de áudio: 
 
- Dia 5 de agosto, no âmbito do projeto Maturus, do músico Custódio Castelo; 
- Entre os dias 24 e 28 de agosto, no âmbito do novo projeto da fadista Cláudia Aurora; 
- Entre os dias 1 e 3 de setembro, no âmbito do projeto Ledok da pianista Katerine L’dokova;  
- Dia 11 de setembro, com o Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho; 
- Dia 19 de setembro, com o Grupo Coral Velha Guarda de Viana do Alentejo; 
- Entre os dias 23 e 26 de setembro, no âmbito do projeto Dez Estudos para Viola Caipira do músico Fernando 
Deghi.  
 
E – Edições Musibéria 
Início da arte gráfica do trabalho discográfico Passim de Flávio Vasconcelos e Jacque Falcheti, a editar com o selo 
Musibéria. 
 
F – Novas Parcerias 
O Musibéria e a Universidad Nacional de Villa María afirmaram as intenções de estender a parceria existente 
para o ano civil de 2016. 
 
 
Informação Financeira 
Quadro de receitas e custos de SETEMBRO 
 

RECEITAS euros SETEMBRO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000 € 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança   58.09 € 

- Loja do Cante 486.98€ 

  

Total  20.545.07 € 

CUSTOS euros SETEMBRO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 10.392.58 € 
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Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 485.31 € 

  

Total  10.877.89 € 

 

RESULTADO euros                         SETEMBRO 2015 

Total 9.667.18 € 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
Ação Social 
Academia Sénior 

Preparação do novo ano letivo com início do ano letivo dia 21 de Setembro 
A Sessão de abertura realizou-se este ano na sala polivalente da Biblioteca Municipal de Serpa com reprodução 
de pequeno filme com fotografias das atividades do ano letivo passado. Lanche convívio. 
Número de alunos inscritos: 68 
Total de disciplinas: 21 

 
 
Deslocação a Lisboa, 22 de Outubro, Centro Cultural de Belém, para o lançamento do Cd de Pedro Mestre, com a 
cedência do autocarro pela Junta de freguesia de Pias. 

 
  
Dia 29 - Dia do Coração - Caminhada pelo coração  
Comemoração do dia do coração com a dinamização de um encontro no jardim da biblioteca onde se fez um 
coração humano. 
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ATUAÇÕES DO GRUPO CORAL 
Atuação dia 27 de Setembro na receção ao grupo Cultura Vida e Arte que se deslocou a Serpa. 
 
Teleassistência 
A última instalação de um aparelho de Teleassistência foi em Vales Mortos, no mês de agosto e visita domiciliária 
para avaliação de novo equipamento. 
 
Rede Social 
Dia 17 de Setembro – Realização de reunião do Núcleo Executivo da Rede Social com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
- Processos sociais; 
- Comissão de Proteção do Idoso; 
- Plano Municipal de Juventude Ativa; 
- Arrendamento Social (recolha de pareceres); 
- Tomada de posição: não inclusão do concelho de Serpa no concurso para apresentação de candidaturas ao 
Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS); 
- Caracterização socioinstitucional das IPSS’s do Concelho de Serpa;  
- Outros assuntos. 
 
PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 
Preparação da contratualização de 4 processos para assinatura em outubro. 

 
EDUCAÇÃO 
 
Conselho Municipal de Educação 
No dia 10 de setembro, na sala de sessões da Câmara Municipal, pelas 10h00 realizou-se reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Educação com a seguinte ordem de trabalhos: 
1 – Votação da ata anterior; 
2 – Informações 

 Adesão do Município de Serpa à Rota Eco-Escolas – Rota dos 20 – Programa Eco-escolas; 

 Oferta de manuais escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

 Autorização da DGESTE para o fornecimento dos Pólos de Educação Pré-Escolar itinerante de Vales 
Mortos e A-do-Pinto para o ano letivo 2015/2016; 

 Obras de requalificação na Escola Secundária de Serpa – pedido de reunião com o delegado Regional de 
Educação do Alentejo; 

3 – Ações a desenvolver pela Autarquia nas Escolas – 2015/2016; 
4 – calendarização das reuniões do Conselho Municipal de Educação para 2015/2016; 
5 – Assuntos diversos. 
 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar – ano letivo 2014/2015 
A Autarquia deu início a 21 de setembro, continuidade à Componente de Apoio à Família na Educação Pré-
Escolar, com as vertentes de prolongamento de horário das 15h30 até às 17h30 e no período da manhã entre as 



 

 

40 

8h00 e as 9h00 (para pais que comprovem essa necessidade) e o fornecimento de refeições e respetivo 
acompanhamento ao refeitório, que decorre entre as 12h30 e as 14h00. 
Estes serviços são prestados em Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho (pela 
primeira vez), de acordo com as inscrições que deram entrada nos serviços e face às necessidades manifestadas 
pelos pais. À semelhança dos anos anteriores, podem beneficiar destes serviços os alunos cujos pais não têm 
horário compatível com o horário do Jardim-de-Infância. 
No presente ano letivo estão a beneficiar deste apoio: 

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
refeições 

34 6 10 18 8 

Prolongamento 
de horário 

34 5 7 18 8 

 
 
 
Os custos da Autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar foi de  

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho 

337,68€ 52,08€ 84,00€ 238,56€ 67,20€ 

 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho – Ano letivo 2015/2016 
Para cumprimento das suas competências no âmbito da ação social escolar, a Câmara Municipal de Serpa 
atribuiu apoio financeiro para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e para 
material escolar, conforme previsto na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2003, de 12 de setembro. Os 
alunos foram posicionados no escalão A ou B, conforme o previsto no Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
Agosto, do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações 
introduzidas pelo despacho nº 11306-D/2014, de 8 de setembro, mediante candidatura apresentada à Câmara 
Municipal, com documentação que fundamente a necessidade social escolar. 
Assim, a comparticipação da Autarquia aos alunos que ficaram integrados no escalão A é de 1,68€ por refeição 
(suporta na totalidade o valor diário das refeições que paga no final de cada mês às respetivas escolas onde os 
alunos tomam as suas refeições) e atribui um Kit com material escolar no valor de 13,00€ (material adquirido nas 
papelarias das escolas). 
Para os alunos que ficaram integrados no escalão B, a Autarquia suporta o pagamento de metade do valor diário 
das refeições, e atribuiu um Kit com material escolar no valor de 6,50€ (material adquirido nas papelarias das 
escolas). 
Este apoio comtemplou 250 alunos carenciados, repartidos pelas seguintes localidades e escolas: 
 

Localidade /Escola 1º Ciclo Escalão A Escalão B 

Serpa 68 30 

Vales Mortos 5 2 

Pias 48 22 

Brinches 6 5 

Vale de Vargo 9 1 

Vila Nova S. Bento 24 13 

Vila Verde Ficalho 9 5 

A-do-Pinto 2 1 

 171 79 
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Os custos do apoio da Autarquia com o material escolar foram no valor de 2.788,00€. 
Relativamente às refeições escolares o custos durante o mês de setembro foi de 1.631,09€: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Brinches1 Vila Nova S. Bento V. V. Ficalho2 

811,62€ 78,04€ 424,67€ 23,52€ 279,80€ 13,44€ 

1 – refeições fornecidas pelo centro Social e Paroquial de Brinches 

2 – refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes 

 
Manuais escolares 
Prosseguindo a política de apoio aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do Concelho de Serpa, a Câmara 
Municipal de Serpa, decidiu mais uma vez atribuir os manuais escolares a todos estes alunos, incluindo materiais 
pedagógicos para os alunos com necessidades educativas especiais. Esta decisão vai para além das suas 
competências uma vez, que de acordo com a legislação que regulamenta esta matéria, apenas deveriam ser 
contemplados os alunos inseridos nos escalões A e B da ação social escolar, mediante candidatura formulada à 
Autarquia. 
Esta medida beneficiou os 494 alunos do concelho e teve um custo no valor de 29.982,11€, onde está incluído o 
custo de 120 manuais de inglês para os alunos do 3º ano de escolaridade, uma vez que a disciplina de inglês 
passou a fazer parte da matriz curricular dos alunos do 1º Ciclo. 
No primeiro dia de aulas, os referidos manuais foram entregues aos alunos nas respetivas salas de aula, por 
representantes do Executivo da Autarquia. 
 

     
 
  
Transportes Escolares 
O transporte escolar está a ser assegurado a 390 alunos em circuitos da Rodoviária e a 79 alunos nos circuitos 
especiais (transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de aluguer). 
Os custos em setembro para a Autarquia foram os seguintes: 

 Rodoviária: 17.274,06 
 Viaturas de aluguer: 3.520,74€ 

 
Projeto Eco- escolas 
Continuidade no apoio ao Projeto Eco-Escolas para o ano letivo 2015/2016, manifestando o seu apoio através de 
declaração para inscrição das escolas do concelho no referido projeto (Escola Secundária de Serpa, escola Básica 
2, 3 Abade Correia da Serra em Serpa, Escola Básica Integrada de Pias, Escola Básica 2,3 de Vila Nova de S. Bento 
e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa), e suportando o pagamento das respetivas inscrições, 
no valor unitário de 70,00€. A contribuição da Autarquia também será ao nível do apoio logístico (dentro das 
suas possibilidades) para os projetos implementados pelas escolas neste âmbito.  
Periodicamente, o representante da Câmara deverá participar nas reuniões dos Conselhos Eco-Escolas. 
Ainda no âmbito deste Projeto, a Câmara Municipal de Serpa aderiu à ” Rota dos 20 – Rota Eco-Escolas” de 24 de 
novembro a 15 de dezembro/15. 
Aproximando-se a comemoração dos 20 anos do Projeto Eco-Escolas em Portugal, a Rota Eco-Escolas 
transforma-se na “Rota dos 20”, tendo como ambição chegar às 20 regiões do país (distritos e regiões 
autónomas). 
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Uma iniciativa coordenada pela Associação Bandeira Azul da Europa, tem como tema principal a mobilidade 
sustentável e visa alertar a comunidade escolar e a comunidade em geral para a importância de uma mobilidade 
mais segura, eficiente e inclusiva, através do envolvimento das crianças e jovens, professores, assistentes 
operacionais, encarregados de educação e município.  
Deverão ser desenvolvidas atividades no exterior de cada escola que tenham visibilidade para a comunidade, e 
ser definida uma rota concelhia com a passagem de um testemunho, uma bandeira e outros materiais alusivos à 
iniciativa, por todas as escolas do nosso concelho. 
A passagem do testemunho para o concelho de Serpa é efetuado no dia 24 de novembro vindo do município de 
Barrancos, numa cerimónia a realizar nos Paços do Concelho. 
 
 
Programa de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas – ano letivo 2015/2016 
Em parceria com o Instituto Politécnico de Beja e os Agrupamentos de Escolas nº 1 e 2 de Serpa, a autarquia irá 
continuar a apoiar o Programa de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas, que visa implementar junto dos 
alunos dos 3 aos 12 anos, noções de empreendedorismo e desenvolvimento de atividades sobre esta temática. 
No presente ano letivo aderiram a este projeto 3 turmas do Pré-Escolar de Serpa, 1 turma do 3º ano de Vila Nova 
de S. Bento e 1 turma do Pré-Escolar da Creche Jardim Nossa Senhora Conceição em Serpa. 
 
Espaço Internet de Serpa 
No mês de setembro foram registados 302 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, e foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
Data: Decorre todo ano em conformidade com o número de inscrições 
 Inscrições para exame: 6 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio : 8 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio: 16 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 2 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 15 
 
- Procurar emprego através da Internet 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio: 12 
 
- Candidaturas para Acesso ao Ensino Superior 
Data: Decorre a partir o mês de Julho de cada ano 
Pedidos de apoio: 9 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio:  16 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Organização 

 Investigação de soluções opensource para terminais  

 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 – apresentação de proposta de infraestrutura de rede para 
o Centro Social; 

 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 – Apoio e gestão do parque informático 

 Apresentação de proposta para restruturação do parque informático das escolas 1º ciclo e jardim-de-
infância do município; 

 Sistema de Gestão de Faturação – supervisão e acompanhamento do projeto- levantamento da 
informação.  

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

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

Serviço de Desenvolvimento Estratégico e Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento  

 Atendimento e acompanhamento aos agentes económicos 

 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Serpa; 

 Realização da XIII Feira Transfronteiriça de Vale do Poço; 

 Realização da Ação de Promoção dos Produtos Regionais do concelho de Serpa, no MEO Arena, no 
âmbito do V Congresso do Técnicos Oficiais de Contas; 

 Apoio ao Rali Flor do Alentejo, Cidade de Serpa, com a realização de mostra e venda de produtos 
regionais do concelho, no espaço exterior do CADES; 

 Acompanhamento do estagiário de Economia, João Melgueira; 

 Na área das candidaturas destaca-se a candidatura do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Serpa, no âmbito do Portugal 2020 e o encerramento, com a elaboração dos Relatórios Finais, das 
operações “Espaço Internet de Vila Verde de Ficalho” e “Regeneração Urbana do Centro Histórico de 
Serpa”; organização do processo relativo à candidatura Conviver na Arte do POCTEP (pedidos de 
validação de despesa e outras situações); 

 Pesquisa, divulgação e acompanhamento de apoios financeiros comunitários e nacionais; 

 Participação no workshop “Portugal 2020”, em Évora; no seminário Interreg Mediterranean, em Lisboa; 
no seminário “Atração de Investimento e papel dos Municípios como Dinamizador”, em Beja; e 
seminário Interreg V-A, em Portalegre;  

 Apoio à Flor do Enxoé e ao Centro Social de S. Jorge e Senhora das Pazes (processo de candidatura) 



Projeto  
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% 1.309.722,78 -69.198,65 

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 

Elaboração do PEDU 30.750,00 25.000,00 21.250,00         

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 14.070.044,57 12.002.036,78 9.880.160,56 11.696.523,09 97,45% 8.542.785,60 267.252,28 

      

Total excluindo a parte dos parceiros da 
rede CAL 89.802,31 

POCTEP 

FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
 



 
 

 
45 

Acrónimo Projeto 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 
 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€   
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TURISMO E PATRIMÓNIO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 Museu de Arqueologia - Implementação da Museografia (Núcleo do Castelo) 
- Coordenação da logística para a conclusão da colocação das peças de grande dimensão no Alcáçova. 
- Coordenação da logística para a colocação das peças de grande porte no interior do (futuro) Museu de 
Arqueologia, piso superior. 
- 11 de setembro, término da intervenção da empresa de museologia Souza Oliveira no Museu. 
- Colaboração com a Divisão de Empreitadas para que o empreiteiro de construção civil dê resposta ao Auto 
de Vistoria (de julho do corrente ano) que contem indicação das correções a executar em obra (substituição 
das portas do rés-do-chão e primeiro piso, rebocos e pinturas interiores e exteriores na Sala Polivalente e 
pinturas exteriores do Museu, isolamento de caixilharia do Museu, correção de pavimento em madeira no 
piso do filme do rés-do-chão, entre outras). 
- Pedido de orçamento para pintura de paredes interiores do Museu de Arqueologia (por motivos da 
instalação do equipamento fixo e áudio e vídeo já estar instalado). 
- Pedido de orçamento para substituição de uma caixa de vidro no vão/varanda do Museu de Arqueologia 
com ligação (visual) à Torre da Horta, para colocação de guarda e corrimão para a rampa no piso superior do 
Museu, para colocação de guarda e corrimão na escada de acesso ao Caminho de Ronda, para colocação de 
degrau na escada de caracol de acesso à Torre da Horta e a devida segurança e corrimão.   
- Pedido de orçamento para mais três bases para peças de grande dimensão (que por motivos de pesos não 
puderam ir para o primeiro andar como preconizado no Programa de Museologia e Guião Expositivo). 
- Segurança contra risco de intrusão (em curso). 

 - Consulta a empresas de plataformas elevatórias (para eventual substituição da rampa da sala no primeiro 
piso). 
 
 Roteiro - Museu de Arqueologia  
Proposta de elaboração, interna e externa (consultores externos do programa de museografia), de um 
Roteiro para o Museu de Arqueologia e realização de Folhas de Sala.  
Proposta de pedido de orçamento para conceção e impressão do Roteiro e das Folhas de Sala. 
 
 Castelo - Museu de Arqueologia  
Coordenação de alguns trabalhos necessários na Alcáçova e Cainho de Ronda para garantir a visita com mais 
qualidade. 
Coordenação da limpeza exterior do castelo. 
Coordenação para garantir o funcionamento do elevador. 
 
 Castelo - Cafetaria 
Proposta de correção do mobiliário fixo (módulos) e do número e implantação dos equipamentos por 
necessidade de adaptação à área pré existente. 
Consulta de mercado. 
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 Peças de Arqueologia 
11 de setembro recolha/receção das (onze) peças arqueológicas na Herdade da Abóbada (Centro de 
Experimentação do Baixo Alentejo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo _constantes do 
protocolo entre a CMS e a DRAPA). 
 
 Prédio Rua Roque da Costa n.º 32 
Colocação de (nove) das peças de arqueologia descritas no protocolo entre a CMS e a DRAPA que estão a 
cargo da Câmara. 
Reforço do pedido de 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). 
                                  
 Estágio na área do Turismo 
Acompanhamento e avaliação final do estágio de João Bule no Posto de Turismo. 
 
 Tutoria de Tiago Galego 
Término do acompanhamento da tutoria com sucesso.  
 
 Estagio PEPAL 
Início do estágio de Ana Teresa Pereira Dias a 7 de setembro, com base no Programa de Estágio da 
responsabilidade do GTP. 
 
 Ambitur - Processo Rotas Temáticas pedonais e BTT 
Acompanhamento do processo.  
Reuniões com a DCDT e empresa Adventures A2Z. 
Resposta aos pedidos de colaboração da empresa com elaboração e envio de mais conteúdos e mais 
fotografias. 
 
 Feira Histórica e Tradicional 
Acompanhamento do evento em termos técnicos. 
 
 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 
Reuniões e deslocações a espaços a intervencionar. 
Entrega do documento de trabalho por parte da empresa (26 setembro) com base no programa estabelecido 
pela CMS/GTP. Contem fichas tipo de trabalho e plano de trabalho associado a calendarização para 
monitorização por parte da CMS. 
Proposta de hierarquização de intervenções com base na natureza, características e estado de conservação 
e/ou de desenvolvimento dos recursos endógenos patrimoniais. 
Acampamento da preparação para a apresentação pública do processo “Serpa Museu Aberto” (em formato 
digital). 
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 SIADAP  
Formação e subsequentes reuniões internas. 

 
 Monitorização do número de visitantes dos equipamentos afetos ao gabinete: 
 
 Castelo 
Estimativa do N.º de visitantes 
 
                                   setembro 

Portugueses 1423 

Estrangeiros   980 

Total 2403     

 
 Exposição temporária . Sala Polivalente . Castelo  
Estimativa do N.º de visitantes 
 
                                 setembro 

Portugueses 390 

Estrangeiros 247 

Total 637 

 
 
 Museu Etnográfico 
Estimativa do N.º de visitantes 
 
                                 setembro 

Portugueses 287 

Estrangeiros  98     

Total 385 

 
AGOSTO 
 Visitantes no Posto de Turismo 

Portugueses Estrangeiros Total 

              557               937 1494 

 
 Passeios em charrete 

Viagens Portugueses Estrangeiros Total 

           6                  24                     0   24 

           4*                  20                     0     20 

*Realizadas no âmbito da Feira Histórica 
(Preço e percurso reduzidos) 
 

 Utentes do Parque de campismo 

Portugueses Estrangeiros Total 

              1048               255 1303 

 
SETEMBRO 
 Visitantes no Posto de Turismo 

Portugueses Estrangeiros Total 

               344               634            978 
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 Visitas guiadas 

Data Entidade País Pessoas 

23 Serviços Sociais 
da Adm. Pública 

Portugal       45 

29 Serviços Sociais 
da Adm. Pública 

Portugal       47 

 
 Passeios em charrete 

Viagens Portugueses Estrangeiros Total 

           1                     3                               0       3 

 
 Utentes do Parque de Campismo 

Portugueses Estrangeiros Total 

              195               317    512 

 
 
 

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; 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo). 
- Limpeza e corte de ervas na Estrada Municipal 514 (S. Brás). 

 
Vila Verde de Ficalho 

 
Em Curso: 
- Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde de Ficalho e 
a EM 519); 
- Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, centro de dia e centro de apoio domiciliário do 
centro social São Jorge e Nossa Senhora das Pazes; 
- Apoio social - Recuperação de habitação de Francisco José Oliveira Herculano; 
 
Concluídos: 
- Colocação de rede de vedação junto ao campo de jogos na Escola Primária de Vila 
Verde de Ficalho. 

Pias 
 

 
Em Curso: 
- Arranjos exteriores e Apoio na requalificação do Espaço da Fundação Viscondes de 
Messangil; 
- Plano Pormenor da Eira da Máquina; 
- Parque desportivo de Pias -Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal 
do recinto; 
- Conservação das infraestruturas de drenagem residual de Pias. 
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Concluídos: 
- Remodelação e Ampliação da Passagem Hidráulica do Barranco de Pias 

Brinches 

 
Em Curso: 
- Reformulação urbanística -Estrada Mariano Lopes- Brinches; 
- Obra de Reformulação de Bolsa Estacionamento - Praça da Republica Brinches 

 
Vila Nova de S. Bento 

E  
Vale de Vargo 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 

 
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 da Passagem Hidráulica de Pias 
- Coordenação de Segurança da Obra do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra de Reformulação Urbanística – Estrada Mariano 
Lopes – Brinches 
- Coordenação de Segurança da Obra do Parque Desportivo de Pias – Reformulação e 
Arranjo Paisagístico da entrada principal do recinto; 
- Coordenação de Segurança da Obra dos Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, centro 
de dia e centro de apoio domiciliário do centro social São Jorge e Nossa Senhora das 
Pazes; 
- Coordenação de Segurança da Obra de Reformulação da Bolsa de Estacionamento – 
Praça da República em Brinches; 
- Coordenação de segurança da Obra de Reparações na Sociedade 1º de junho 
Brinchense;  
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra 
- 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 dos eventos Feira Agropecuária e Transfronteiriça de Vale do Poço 
e Serpa Solidária. 
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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; 

 
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 na Avenida Capitães de Abril 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Rega dos espaços verdes da Cidade 
- Arranque de árvore no Cemitério Municipal 
- Manutenção do Museu Etnográfico, Viveiro Municipal, Jardim Público, Piscina 
Coberta, Parque de Campismo, Parque de Feiras e Exposições, Tribunal 
- Serviços de jardinagem na Estrada Mariano Lopes em Brinches 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Apoio à Feira Agro Pecuária Transfronteiriça de Vale do Poço 
- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Apoio à “Festa Solidária” 
- Apoio ao Rally Flor do Alentejo 
- Apoio ao Festival “Serpa Equestre” 
- Colocação de sinais 
- Limpeza de fossas municipais e particulares 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos 
- Limpeza de ruas e recolha de lixo 
- Recolha de monos e monstros 
- Limpeza geral na Cidade 
- Limpeza de equipamentos 
- Limpeza de sumidouros 
- Lavagem de ruas na Zona Histórica 
- Lavagem dos marcos dos contentores subterrâneos 

 
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 
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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 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 (Procedimento concluído, obra consignada); 
- 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 (Aguarda resposta da consulta externa 
para abertura de procedimento de contratação pública); 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (em análise); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (em análise); 
- 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 (em análise); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada (em análise); 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo paisagístico 
do parque (Em fase de execução de levantamento topográfico).  
- Entrada de 3 Lotes – Zona Industrial – Definição de 3 entradas (Em fase final de 
apresentação de proposta); 
- Pavilhões da UCP – Orçamentação de remodelação da cobertura dos pavilhões 
(aguarda análise). 
 

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 (em análise); 
- Área de estacionamento – Complexo Desportivo de Vila Nova de S. Bento – 
definição de área de estacionamentos e áreas verdes (estudo prévio aprovado, em fase 
de pormenorização da proposta); 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - Arranjo 
urbanístico/paisagístico (em análise); 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 
(em análise); 
- 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 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 
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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 
(em análise). 
- Parque Desportivo de Vale de Vargo – Levantamento desenhado do equipamento 
(concluído); 
- Remodelação do Lagar de Vila Nova de S. Bento – Projetos de especialidades (a 
decorrer). 

Brinches 

 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada (Estudo prévio aprovado, em fase de 
pormenorização da proposta); 
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios (Em fase de 
desenvolvimento da proposta); 
- Eco-Hortas – Definição da área (estudo prévio aprovado, em fase de pormenorização 
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 

 
- Empreitada de sinalização horizontal e equipamentos de segurança de estradas – 
Tratar da documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Empreitada de assentamento de lancil no concelho de Serpa – Tratar da 
documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Empreitada de Infraestruturas elétricas na ZAE de Serpa e Estrada da Circunvalação – 
Tratar da documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer);  
- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de Serpa e no 
loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 
- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e Exposição de 
Serpa - Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- Empreitada de instalação do sistema de climatização do Datacenter no Edifício dos 
Paços do Concelho – Tratar da documentação para encerramento da empreitada no 
SCE (a decorrer); 
- Empreitada de conclusão da passagem superior ao Km 7+025, CM1096 – Organização, 
arquivo digital e envio de processo de obra para o arquivo geral (concluído); 
- Empreitada de execução de passagens superiores (Km 7+025) no CM1096, 
reconstrução do CM1097 São Marcos – Organização, arquivo digital e envio de 
processo de obra para o arquivo geral (concluído); 
- Cafetaria do Museu de Arqueologia de Serpa – Estimativa orçamental atualizada e 
com referência de equipamentos e mobiliário (propostas de alterações ao 
equipamento e identificados os trabalhos necessários para a sua colocação no local); 
- Empreitada de execução do Salão Polivalente de Serpa – Realização de ensaios ao 
sistema de climatização. Aguardamos intervenção por parte do empreiteiro. 
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- Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa – Reparação de defeitos de obra – aguardamos intervenção por parte do 
empreiteiro, foram efetuadas algumas correções no entanto foi comunicado ao 
empreiteiro a nossa insatisfação pelo serviço prestado. 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Reparação de defeitos de obra (acompanhamento 
dos trabalhos de reparação dos defeitos de obra); 
- Empreitada de execução do PT no loteamento da hortinha, Art..º 319 secção J – 
carregar orçamento SCE (concluído); 
- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Reparação de defeitos de 
obra (realização de ensaios ao sistema de climatização. Aguardamos intervenção por 
parte do empreiteiro); 
- Empreitada de execução das coberturas de trajetos exteriores no Centro Escolar de 
Serpa – elaboração de revisão de preços e conta final (concluído); 
- Etar de Vales Mortos – auto de receção provisória (concluído); 
- Etar de Santa Iria – auto de receção provisória (concluído). 

Brinches 

 
- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer, aguarda-se 
resposta de parte do empreiteiro e AGDA); 
- 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); 

 
Pias 

 

 
- Requalificação do campo de futebol de Pias – estimativa orçamental dos trabalhos 
pavê e lajetas (concluído); 
- Largo do Ribeirinho – reformulação e arranjo paisagístico – medições e estimativa 
orçamental de materiais (concluído); 
- Empreitada de requalificação do caminho municipal 1050 – Auto de vistoria para 
libertação de garantias (a decorrer); 

União de Freguesias de 
Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo 

 
- 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 Estrada do Cruzeiro – 1ª fase para a ciclovia de Vila Nova 
de S. Bento – Auto de vistoria para libertação de garantias (a decorrer); 
- Passeio de acesso ao cemitério - ciclovia – medições e estimativa orçamental de 
materiais (concluído); 
- Empreitada de execução de cobertura dupla e revestimentos laterais do 
equipamento multiusos de Vila Nova de S. Bento - Carregar orçamento SCE 
(concluído). 

Vila Verde de Ficalho 

 
- Empreitada de execução de calçada no jardim anexo a Vila Belita em V.V. Ficalho – 
tratar da documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Arranjos exteriores do Lar de Vila Verde de Ficalho – Medições, mapa de trabalhos e 
estimativa orçamental (concluído); 
- 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). 
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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 (Preparação das peças do procedimento). 
 

PIAS 

 
Piscinas Municipais de 
Pias – Alimentação de 

energia elétrica 
 

 
- Abertura de procedimento para a elaboração de projeto e certificação do mesmo de 
acordo com RTIEBT. Orçamentação dos trabalhos de adaptação da instalação e sua 
certificação. (formalizado o procedimento, aguarda). 

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. (Propostas recebidas, aguarda análise do executivo). 

 
DIVERSOS 

 

 
Edifícios Municipais 

 

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

 
Áreas PEDU - Serpa 

 

 
- Análise das áreas previstas (concluído) 

 
Placas de Identificação 

e localização de 

 
 
- Colocação de painéis nas zonas de atividades económicas e zonas industriais com 
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Empresas – ZAE e ZI do 
Concelho 

 

identificação e localização de empresas (em fase de orçamentação). 

  
 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 

 Empreitadas:  
No mês de setembro não foram abertos novos procedimentos. 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, mantêm-se 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 

67/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Locação, 

Montagem e 
Desmontagem de Stands 

para a Gala Equestre 
Serpa 2015 

01-10-2015 - 
Eletrificadora 

H. Diogo - 
Unipessoal, 

Ldª 

10.350,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

66/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação de 
Mecânica Geral do 

Veículo de Marca Volvo, 
com Matrícula 51-AV-41 

  
Aguarda Propostas até ao dia 

05-10-2015. Abertura a 06-10-
2015 

Ajuste 
Direto 

65/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação da 

Caixa RSU do Veículo de 
  

Aguarda Propostas até ao dia 
05-10-2015. Abertura a 06-10-

2015 
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Marca Volvo, com 
Matrícula 51-AV-42 

Ajuste 
Direto 

64/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Organização e 

Realização da Gala 
Equestre Serpa 2015 

25-09-2015 - 
Npimenta - 
Sociedade 

Unipessoal, 
Ldª 

20.000,00€ Concluído  

Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, não se registaram 
quaisquer alterações 

 
 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 
 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 129 E AGENDA CULTURAL OUTUBRO 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, convite e impressões da Exposição Jorge Vieira “ A Arte como forma de intervenção política” 

 Cartaz/impressão grande formatos do livro de Maria José Maurício “Memórias e Vidas em tempos de 
Abril” 

 Cartaz Gomos Tangerina 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CONGRESSO TOCS LISBOA 

 Painéis Serpa Equestre, Agenda eventos 2016, Feira do Queijo 2016 e pano de muralhas (cartaz) 

 Revisão de conteúdos e impressão de desdobrável sobre produtores 

 Divulgação 
 
FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO 

 Elaboração e impressão de cartões, senhas de refeição, faixas para rede de sombra, mupis com 
programa 

 Elaboração dos painéis do stand (Serpa Equestre e obras na estrada da Ribeira de Limas) 

 Montagem do stand 

 Flyers programação Serpa Equestre 

 Atualização de listagem de email e envio de convite 

 Registo fotográfico 

 Carregamento de fotos e divulgação online (rede social) 
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SERPA EQUESTRE 

 Imagem 2015 e cartaz 

 Flyer com programa, banners 

 Mupis com programa + impressão plotter + colocação nos suportes 

 Senhas refeição, cartões, certificados, livres trânsitos 

 Publicidades: diário do Alentejo e Planície 

 Bandeiras, outdoor 

 PASSEIO EQUESTRE: cartaz 

 Convite 

 Stand: painel Cante Fest + impressão plotter 

 8 PAINEIS COUDELARIAS: alterações + impressão plotter 

 Mupi madeira: programa e imagem + impressão plotter 

 Sinalética exterior + impressão plotter 

 Mailing 

 Nota de Imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

RALI FLÔR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA 

 Impressões: cartaz, díptico e roadbook 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

ACADEMIA SÉNIOR 

 Cartaz Gang da Malha 

 Certificados alunos e professores 
 

COMISSÃO DE FESTAS DE SERPA 

 Impressões plotter frontões tasquinhas 

 Impressões de cartazes para Festival Serpa Solidária e de apoio ao Rali 
 

JORNADAS DA EDUCAÇÃO 

 Cartaz Seminário e Jornadas 
 

 Design Tela mesa oradores/impressão 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico  
 

DIVERSOS:  

 Recolha de fotografias para candidatura Rota do BTT 

 Legislativas 2015: botão site e carregamento de editais 

 Cartaz Dia Mundial do Coração 

 Imagem Cante Fest 2015-10-06 Inalentejo: Placa Castelo/museu 

 Nota de Imprensa sobre a entrega gratuita de manuais escolares 

 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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Mês de OUTUBRO 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
 
Designação 
EXPOSIÇÃO 
“ARTE COMO FORMA DE INTERVENÇÃO POLÍTICA NA OBRA DE JORGE VIEIRA” 
 
Período de execução - De 8 de outubro a 7 de novembro 

Local - Biblioteca Municipal de Serpa 

 
Desenvolvimento 
Profundamente comprometida com os valores do ser humano, a obra de Jorge Vieira também espelha a 
visão de um artista empenhado na defesa de uma luta política que assumia como sua e que ganhou corpo 
em termos de militância, com todas as consequências que daí advieram. A Exposição “Arte como Forma 
de Intervenção Política” mostra-nos boa parte desse universo, consubstanciado numa série de pinturas, 
esculturas, desenhos e esboços. Embora cronologicamente muito afastadas (o trabalho mais antigo data 
de 1970 e o mais recente de 1998), distintas na técnica, no tipo de suporte e até nos objetivos a que se 
propõem, as obras agora expostas revelam não só a essência de um homem que quis participar 
ativamente na época em que viveu, mas também muita da sua intimidade enquanto criador. Mais… dão-
nos perfeita noção do mote que inspirou o seu percurso enquanto artista: a luta pela dignidade do 
Homem e pela defesa dos valores da Liberdade. 
Jorge Vieira nasceu em Lisboa, em 1922, e faleceu em Estremoz, em 1998 

 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução - Dias 6, 13, 20 e 27 

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 89 participações. 
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Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução - Dias 15 e 29 

Local - Pias e Vales Mortos 

Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões são dirigidas a crianças do pré-escolar que frequentam a 
Componente de Apoio à Família nas localidades de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, Vales 
Mortos e Pias. Mensalmente, de forma alternada, é feita uma sessão em duas localidades. Em outubro, 
em Pias e Vales Mortos, participaram 10 crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução - Dia 24 

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.  
Registaram-se 10 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  - Dia 5 

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 10 participantes, foram feitos trabalhos de dobragem utilizando imagens 
de revistas. 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es) - Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 17 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. O objetivo é criar uma comunidade 
de leitores e um espaço onde a literatura possa ser discutida e ampliada pela troca de experiências leitoras 
entre os participantes. As reuniões do Clube, que conta com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena 
Alves e dirigidas a M/16 anos.  
 
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

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

 

OUTUBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 10  

DVD-Vídeo 185  

Monografias 366  

Total 561  

 

Total de empréstimos por escalões etários 0-6 anos 122  
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7-9 anos 39  

10-12 anos 28  

13-16 anos 11  

17-20 anos 22  

21-35 anos 93  

36-50 anos 149  

51-65 anos 64  

> 66 anos 33  

Total 561  

 

Total de novos utilizadores inscritos 7  

 

Total de sessões nos computadores 313  
 

 
 
 

 
CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
ESPETÁCULO “REFORMA AGRÁRIA. 40 ANOS. TRÊS VOZES DO TEATRO” 
 
Período de execução  
Dia 23, às 14h30 (público escolar) e 21h00 (público em geral) 
Local 
Cineteatro Municipal de Serpa 
 
Desenvolvimento 
Partindo de um conjunto de documentos autênticos (entrevistas, 
depoimentos, discursos, textos programáticos de partidos políticos... mas 
também excertos de espetáculos em que participaram), uma atriz e dois 
atores propõem-se partilhar com uma pequena assembleia de espectadores 
as suas memórias de jovens artistas de teatro no Centro Cultural de Évora 
durante os anos da Reforma Agrária. Chamam para essa evocação Álvaro 
Cunhal, Dinis Miranda, Manuel Vicente, Rogério Arraiolos e tantos outros... 
mas também Luís Valdez, Brecht, Tankred Dorst. 
Primeiro como alunos do grupo I da Escola de Formação Teatral, depois como atores permanentes da 
companhia, Álvaro Côrte-Real, Rosário Gonzaga e Victor Zambujo foram testemunhas dessa grande 
transformação social e política que se produziu no Alentejo logo depois da Revolução de Abril. A digressão 
permanente com espetáculos de pequeno formato pelas freguesias rurais do Alentejo confrontou-os mais do 
que uma vez com momentos cruciais da Reforma Agrária: ocupações, manifestações de rua (com alegres 
bandeiras vermelhas umas, com graves bandeiras negras outras), entregas de reservas, o assassinato de 
Casquinha e Caravela, conferências da Reforma Agrária. As dezenas de peças em que participaram nesse 
período foram muitas vezes catalisador de debates e de trocas de ideias sobre a relação do trabalho teatral e 
do trabalho cultural em geral, o seu trabalho, com a outra realidade vivida nos campos do Alentejo, a das 
UCP/Cooperativas. 
Se se entender o público como um dos elementos estruturantes do fenómeno teatral, então o fim da 
Reforma Agrária foi também o fim do tempo de um certo modo de fazer teatro: houve um público da 
Reforma Agrária e houve um teatro na Reforma Agrária. Chamar ao palco vozes desse público, fazedores da 
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História, e alguns momentos desse teatro de há quarenta anos é mais do que uma homenagem ou uma 
evocação: é a reafirmação do sentido do encontro do Teatro com o Mundo. 
A sessão das 14:30, dirigida ao público escolar, contou com 30 participantes (20 eram utentes da ERPI da 
Santa Casa da Misericórdia. Não se registou a presença de alunos). Na sessão das 21:00, para o público em 
geral, compareceram 12 pessoas. 

 
 

 
 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA (Concerto) | Auditório do Cineteatro de Serpa, 30 e 31 de outubro 
 
Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxa de utilização do espaço e apoio técnico/logístico. 

 

 
OUTRAS INICIATIVAS 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
1.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO 
 
Período de execução  
Candidaturas até 30 de setembro 
Desenvolvimento 
Concorreram à 1.ª edição do Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado 211 trabalhos de 21 
países. 
O júri, constituído por Catherine Crowther (escritora e ilustradora belga, vencedora do Prémio Alma em 
2010), Maria Isabel Minhós (escritora, representante da editora Planeta Tangerina) e Paula Estorninho 
(arquiteta, representante do Município de Serpa), decidiu atribuir o Prémio ao trabalho “Mana” de Joana 
Estrela Batista de Vasconcelos Barbosa. 
Joana Estrela nasceu em 1990, em Penafiel, e estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, cidade onde reside e trabalha como freelancer nas áreas da ilustração e da banda 
desenhada. 
O Júri apreciou particularmente o universo visual da obra “Mana”, a sua espontaneidade e coerência, e 
também o modo como textos e imagens cooperam, adaptando-se e complementando-se, em estreita 
harmonia, ao serviço das mensagens e do próprio livro. 
O júri considerou o projeto um bom exemplo da vertente camaleónica que os álbuns ilustrados podem 
assumir, ao revelar a capacidade de absorver uma grande variedade de linguagens, tanto ao nível das 
imagens como das palavras. De salientar que este projeto não integra uma narrativa tradicional, como é 
mais habitual em livros ilustrados, mas um texto com as características de uma carta — neste caso em 
concreto, uma pequena carta, quase um recado, escrita pela irmã mais velha e dirigida à mais nova; 
também no que diz respeito às ilustrações, a autora experimenta uma série de registos, que vão desde o 
traço fino sem utilização de cor, a páginas mais trabalhadas, nas quais é a própria personagem mais nova 
que intervém a nível gráfico, intrometendo-se nas imagens, alterando-as, e passando, deste modo, a fazer 
parte da “história” de um modo pouco habitual. 
A nível do conceito (ou ideia) do projeto, foi destacada precisamente a originalidade dessa presença 
invisível, o modo como a autora trouxe para as páginas uma personagem que consegue estar presente de 
uma forma “gráfica”, umas vezes de modo mais subtil, outras de modo mais descarado (riscando, pintando, 
colando autocolantes sobre as páginas criadas pela própria irmã). O júri considerou interessante o modo 
como a voz da irmã mais velha se cruza com a presença desta mais nova, num jogo bem-humorado que é, 
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às vezes, de conflito, outras se aproxima do diálogo e outras, ainda, revela a ternura e cumplicidade que 
une as duas personagens. 
Não sabendo se o livro terá um componente autobiográfica verdadeira, considerou-se, de qualquer modo, 
que a autora foi capaz de construir um ambiente narrativo credível e, com delicadeza e vivacidade, foi 
também capaz de criar (ou revelar) a relação de proximidade entre as duas personagens. O texto curto, 
coloquial, com sentido de humor, contribuiu de modo eficaz para essa construção, assim como o universo 
gráfico da autora, depurado e aparentemente simples, mas revelador de um trabalho consistente e de um 
potencial narrativo que o torna merecedor de publicação. 
O álbum “Mana” será publicado em língua portuguesa pela editora Planeta Tangerina, estando o seu 
lançamento previsto para Maio de 2016, em Serpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Designação   
5.ª EDIÇÃO DA SERPA EQUESTRE 
 
Período de execução  
Dias 2 e 3 
Local 
Herdade da Bemposta 
 
Desenvolvimento 
O programa do certame integrou as seguintes atividades: poules de dressage e de obstáculos; palestra 
sobre “Arte Equestre – Cavalo Lusitano” por António Brito Paes; “Gala Equestre Serpa 2015”; Animação 
musical (Grupo Coral da Bemposta, Rumbo Flamenco e A Moda Mãe); batismos a cavalo; passeios de 
charrete; demonstrações de cães pastores e falcoaria; apresentação das coudelarias participantes; 
apresentação de arte equestre pelos alunos da EPDRS; Passeio Equestre organizado pela Associação 
Desportiva de Vila Nova de S. Bento – Seção Equestre. 
Em permanência no recinto, stands institucionais (CMS, EPDRS, Turismo do Alentejo, ERT), stands de 
exposição/venda de artigos relacionados com o cavalo (Cavalo Lusitano, Casa del Ganadero, O Mundo da 
Equitação, Grupo Franco) e stands de comidas e bebidas (Futebol Clube de Serpa, Comissão de Festas de 
Serpa, Creche-Jardim N.ª Sra. da Conceição e Ginginha com Elas). 
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 MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Designação   
AÇÃO DE FORMAÇÃO “FORMAR E QUALIFICAR PARA MELHOR DIRIGIR” 
 
Período de execução  - Dia 12 

Local - Cineteatro de Serpa 

 
Desenvolvimento 
Ação de formação sobre “Cultura Associativa”, promovida pelo Município e pela e Confederação 
Portuguesa das Coletividades, que contou com 17 participantes. 

 
Designação   
AÇÃO DE FORMAÇÃO “FORMAR E QUALIFICAR PARA MELHOR DIRIGIR” 
 
Período de execução  - Dia 17 

Local - Cineteatro de Serpa 

 
Desenvolvimento 
Ação de formação sobre “Contabilidade e fiscalidade no contexto real de trabalho”, promovida pelo 
Município e pela e Confederação Portuguesa das Coletividades, que contou com 13 participantes. 

 
Designação   
AÇÃO DE FORMAÇÃO “FORMAR E QUALIFICAR PARA MELHOR DIRIGIR” 
 
Período de execução - Dia 24 

Local - Cineteatro de Serpa 

 
Desenvolvimento 
Ação de formação sobre “Projetos Associativos e Candidaturas”, promovida pelo Município e pela e 
Confederação Portuguesa das Coletividades, que contou com 13 participantes. 
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Designação   
ENCONTRO DE COLETIVIDADES 
 
Período de execução  - Dia 24 

Local - Cineteatro de Serpa 

 
Desenvolvimento 
Encontro promovida pelo Município e pela e Confederação Portuguesa das Coletividades, que contou com 
53 participantes. 

 
 

   
 

      
 
 

 

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.  
A ginástica retomou a sua atividade no dia 14 de setembro e a hidroginástica terá início a 1 de outubro. 
Até à data, entraram 257 inscrições, a saber: 

 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 103 4 26 254 15 17 

Vila Nova de S. 
Bento 

70 5 14 97 8 12 

Brinches 66 4 17 77 5 15 

Vila Verde de 
Ficalho 

93 5 19 100 4 25 

Pias 53 4 13 73 4 18 

Vale de Vargo 41 5 8 30 4 8 

Vales Mortos 83 4 21 61 4 15 

A-do-Pinto 36 5 7 22 4 6 

Santa-Iria 42 3 14 54 4 14 

Total 587 39 16 768 52 15 
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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 OUTUBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 2125  

Parque Desportivo de Serpa 560 

Piscina Coberta  2092 

 
 
 
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 

OUTUBRO 9 59 7 

 
 
 

Designação   
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª 
feira, Vila Nova) 
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 

OUTUBRO 249 18 14 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

OUTBRO 

Serpa (AF) 30 

Serpa (AMA) 21 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 15 

Pias 5 

V. V. Ficalho 5 

 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 
ATIVIDADES EM MEIO AQUÁTICO 
Promotor(es)  
Creche – Jardim Nossa Senhora da Conceição 
Período de execução  
Semanalmente, às segundas-feiras 
Desenvolvimento 
Atividades realizadas na Piscina Coberta, semanalmente, às segundas-feiras, entre as 10:15 e as 12:00. 
No mês de outubro realizaram-se 2 sessões, com um total de 30 participantes. 
 
Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do município. 

 
 

 

CASA DO CANTE e MUSIBÉRIA 
 
A Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultbéria celebraram o segundo 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 cultural, artística e educativa, Casa do Cante e Musibéria.  
Serve o presente Relatório Bimensal, relativo aos meses de outubro e novembro, para apresentar as atividades 
promovidas pelos dois projetos, nomeadamente: 
 
CASA DO CANTE 
1 – Loja do Cante. 
2 – Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
3 – Tertúlia: Poesia, Livros e Conversa – com o Poeta e Antropólogo Luís Filipe Maçarico. 
 
MUSIBÉRIA 
A – Formação Geral em Música e Dança 
Em horário pós laboral, entre as 15h e as 20h30, de terça a quinta-feira, o Projeto Educativo Musibéria afirma a 
sua oferta formativa em música nos laboratórios de piano, de violino, de violoncelo e de guitarra, aos quais se 
soma a oferta em dança criativa, dança sevilhana e flamenco. 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 2015/2016.  
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B - Concertos e Espetáculos Musibéria 
Ao dia 1 de outubro, no auditório Musibéria, foi apresentado o concerto do cantautor português J.P Simões. 
Ao dia 24 de outubro, no auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Tangos de Astor Piazzolla, com 
Libertango Extrem. 
Ao dia 31 de outubro, no auditório Musibéria, foi apresentado o concerto Desvelo, da cantautora brasileira 
Andrea dos Guimarães. 
 
C – Outros 
Entre 1 e 6 de outubro foram desenvolvidas ações junto das turmas de 5.º e 6.º anos do concelho, com a 
apresentação do projeto Musibéria, mostra de instrumentos musicais e práticas de dança, às quais se somou a 
oferta a cada aluno do trabalho discográfico Pé de Vento, gravado e editado pelo Musibéria, no ano de 2013, 
distinguido em 2014 como Disco Antena 1 e recentemente nomeado em duas categorias nos Independent Music 
Awards 2015. 
Ao dia 15 de outubro, no âmbito da receção aos professores do concelho de Serpa promovida pela Câmara 
Municipal de Serpa, foi apresentado um excerto da criação Outra e realizada a oferta a cada professor do 
trabalho discográfico Pé de Vento, gravado e editado pelo Musibéria, no ano de 2013, distinguido em 2014 como 
Disco Antena 1 e recentemente nomeado em duas categorias nos Independent Music Awards 2015 e do trabalho 
discográfico Ararur, gravado e editado pelo Musibéria, no ano de 2013, vencedor de duas categorias nos 
Independent Music Awards 2014. 
 
D – Estúdio Musibéria 
Entre os dias 5 e 9 de outubro, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio 
Vasconcelos, foram realizados trabalhos de mistura áudio. 
Ao dia 10 de outubro, foram realizados trabalhos de captação áudio com o Grupo Coral e Etnográfico Os 
Camponeses de Pias. 
Ao dia 11 de outubro, foram realizados trabalhos de captação áudio com o Grupo Coral Os Mainantes de Pias. 
Ao dia 13 de outubro, no âmbito do novo projeto do músico em residência J.P.Simões, foram realizados 
trabalhos de captação áudio. 
Entre os dias 14 e 21 de outubro, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio 
Vasconcelos, foram realizados trabalhos de mistura e masterização áudio. 
Entre os dias 22 e 25 de outubro, foram realizados trabalhos de captação áudio com o grupo Libertango Extrem. 
Entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro, foram realizados trabalhos de captação áudio com o Rancho de 
Cantadores de Aldeia Nova de São Bento. 
 
E – Prémios e Distinções 
Em Voz, do músico Carlos Menezes, trabalho discográfico gravado no Musibéria, reconhecido em 2015 como 
Disco Antena 2. 
 
 

Informação Financeira 

Quadro de receitas e custos de OUTUBRO 

RECEITAS euros OUTUBRO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000.00€ 

-IEFP    2.241.40 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 955.00€ 
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- Loja do Cante 261.00€ 

  

Total  23.457.40€ 

CUSTOS euros OUTUBRO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 11.037.60€ 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 5.261.11€ 

  

Total  16.298.71€ 

 

RESULTADO euros                         OUTUBRO 2015 

Total 7.158.69€ 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
Ação Social 
ACADEMIA SÉNIOR  

 
ACADEMIA SÉNIOR NO REFORÇO DOS LAÇOS INTERGERACIONAIS E NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 
A Academia Sénior de Serpa apresenta este ano um conjunto de iniciativas no seu plano de atividades 2015-
2016, que visam promover o reforço das relações intergeracionais, o respeito e valorização dos mais velhos, 
sensibilização para os direitos da crianças e a inclusão social. Ao longo do ano serão vários os projetos que 
contribuirão para estes objetivos. 
 
PROJETO A (VOZ) COM AMOR 
Academia Sénior de Serpa promove em parceria com a Universidade Sénior de Beja, um projeto inovador que 
tem como grande objetivo sensibilizar as novas famílias para a importância dos avós no crescimento saudável 
das crianças. Para este objetivo pretende-se oferecer aos bebés nascidos no concelho, através da maternidade 
do Hospital José Joaquim Fernandes, uma caixinha que incluirá um par de botinhas em tricot e um babete com 
uma carta dirigida ao bebé que sensibilize para a importância dos avós no seu crescimento e vida familiar. 
Num distrito envelhecido, Serpa gostaria de promover o debate da importância da intergeracionalidade 
chamando à atenção para a contribuição dos mais velhos no futuro das novas gerações convidando vários 
parceiros aos quais se juntou a Universidade Sénior de Beja 
Início da confeção das botinhas pelos alunos da Academia Sénior de Serpa, reunião com a Universidade Sénior de 
Beja que será parceira na iniciativa. 
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PROJETO A (VÓZ) NA PUBERDADE 
Numa articulação com o projeto educação para a saúde do agrupamento nº 1, pretende-se através de outra 
Acão do Projeto Intergeracional ajudar as mais novas no processo de puberdade. Este Projeto No tempo das 
Avós, tem 3 fases: a) dinamização de 3 encontros entre mulheres da academia para recolha de informação sobre 
o seu processo de puberdade; b) visita à escola com dinamização de uma conversa com as raparigas, c) aula de 
costura na escola para a confeção de bolsinhas que sirvam para transportar algumas coisas íntimas. 
Durante o mês de outubro, realizámos uma reunião no agrupamento nº 1 para agendamento das sessões nas 
escolas e na Academia deu-se início ao encontro do grupo de alunas que participarão no projeto. 
 
AULAS DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 
A Academia Sénior de Serpa deu início em outubro a uma disciplina especial, que tem como principal objetivo 
contribuir para a inclusão social através da aprendizagem da Língua Gestual promovendo-se assim a facilitação 
da comunicação.  
 
SENSIBILIZAR PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA 
Em parceria com os alunos do 9º A do Agrupamento nº 2 de Serpa, a Academia Sénior preparampara dia 13 de 
novembro um conjunto de telas onde, através da pintura e da palavra, as duas gerações de alunos pretendem 
sensibilizar para os direitos da criança, estando a primeira exposição prevista para o V Encontro da CPCJ de 
Serpa, Crianças Felizes que decorreu na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, no dia 13 de 
novembro. 
 
PROJETO À CONVERSA COM  
Projeto que permitirá trazer a Serpa várias entidades e temáticas com interesse para a população sénior do 
concelho.  
Realizou-se no dia 28 de outubro o primeiro encontro, que permitiu trazer a Serpa elementos da direção do 
Banco Alimentar contra a Fome, delegação de Beja. A sessão contou com a presença ainda da representante de 
uma associação beneficiária do concelho e com a chefe de equipa de voluntários de Serpa. A sessão reuniu cerca 
de 35 participantes alunos da Academia Sénior de Serpa. 

 
 
ATUAÇÕES GRUPO CORAL 
Deslocação grupo coral da Academia a São João da Talha. Convite externo para participação na atividade. Cedido 
transporte para deslocação a São João da Talha. 
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ATIVIDADES RELEVANTES OUTUBRO 
Sensibilizar para alimentação saudável, nas aulas de saúde e bem-estar as alunas aprenderam uma receita muito 
light e deliciosa. Iogurte natural, maçã, canela e mel... 
 

  
 
Sensibilização para as novas regras do código da estrada nas aulas de Sensibilização Rodoviária 
 
 
DIA MUNICIPAL PELA IGUALDADE 
Serpa dinamizou no 24 de outubro uma aula de Zumba, de forma a assinalar o Dia Nacional para a Igualdade, que 
integrou um conjunto de iniciativas nacionais, ficando Serpa com o objetivo de dinamizar uma aula de ginástica 
que incluísse várias gerações.  

 
 
ANIVERSÁRIO DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDAVEIS 
No dia 30 de outubro, pelas 9 horas, todos os Municípios que constituem a Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis hastearam a bandeira de Município Saudável, de modo a marcar estas comemorações e o seu 
compromisso com a saúde e a qualidade de vida das populações. A bandeira do município de Serpa foi hasteada 
pela Sra. Vereadora Isabel Estevens. 
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Loja Social 
Durante este mês solicitaram apoio para fornecimento de roupas 29 famílias residentes em Serpa. 
 

  
 
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARCHS) 
Assinatura de contratos de concessão de apoio à reabilitação da habitação 
 
O Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARCHCS), visa a 
promoção e reabilitação da habitação no Concelho, através do incentivo à reabilitação de obras de conservação, 
de recuperação, de beneficiação, de ampliação e de adaptação em habitações degradadas, em mau estado de 
conservação e ou sobrelotadas.  
No dia 2 de outubro de 2015 deu-se iniciou à contratualização dos processos em curso, tendo sido assinados 
quatro contratos de concessão de apoio à reabilitação da habitação com a presença do Sr. Presidente Tomé Pires 
e as referidas famílias. 
Prevê-se que até fevereiro de 2016 todos os processos em curso sejam contratualizados e passíveis de 
intervenção. 
 
  
Jornadas da Educação I Seminário Educativo “Pela tua Saúde” 
 
Inserido nas Jornadas da Educação, realizou-se no passado dia 13 de outubro de 2015, no Cineteatro Municipal 
de Serpa, o I Seminário Educativo subordinado ao tema “Pela tua Saúde”, teve como público-alvo e privilegiado 
os jovens do concelho de Serpa e todos aqueles com especial interesse na temática Puberdade e Adolescência. 
O mote deste seminário surge do Estudo “Olhar Sobre os Jovens”- Estudo descritivo de uma amostra de jovens, a 
frequentar o ensino secundário no Concelho de Serpa, realizado em 2013, pela Câmara Municipal de Serpa. O 
referido estudo teve como objetivo analisar os comportamentos alimentares, aditivos, de saúde, relações 
interpessoais, ocupação dos tempos livres, grau de motivação, interesse pela escola e perspetivas futuras dos 
jovens. 
Presidiram à sessão de abertura as entidades Câmara Municipal de Serpa, Agrupamentos de Escolas n.1 e 2 de 
Serpa e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, parceiros desta iniciativa. 
Após sessão de abertura, a Câmara Municipal de Serpa procedeu à apresentação dos resultados do Estudo acima 
mencionado, dando-se de seguida início aos trabalhos com o painel I abordando as temáticas “Porque não estou 
bem?” Aspetos da saúde mental nos jovens e “Comportamentos aditivos nos Jovens”. Seguindo-se o painel II 
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com a temática “Vamos quebrar o tabu!” Contraceção e planeamento familiar nos jovens e “Porque não 
acontece só aos outros…” HIV tudo o que precisamos saber.  
O Seminário contou com a participação ativa dos jovens, na sua moderação e com os oradores em representação 
da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e do Centro de Respostas Integradas do Baixo Alentejo. 
Participaram no seminário cerca de 25 professores e cerca de 365 jovens a frequentar as escolas do Concelho de 
Serpa. 
 

 
 

Projeto “Do Alentejo para África”  
 

 
Decorreu durante o mês de outubro uma campanha de recolha de livros e material escolar, para ajudar a 
melhorar a oferta da Biblioteca de Santa Isabel, no município de Cacuaco, em Luanda.  
Este projeto da responsabilidade da Associação Alentejo de Excelência, contou com a parceria da Câmara 
Municipal de Serpa, com o apoio na divulgação e com pontos de recolha nas Escolas do Concelho e no Centro 
Social e Educativo, tendo conseguido angariar mais de 700 livros e diversos materiais escolares. 
 
Rede Social    

 
Conselho Municipal de Ação Social  
No dia 23 de outubro, na sala de sessões da Câmara Municipal realizou-se uma reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Ação Social com a seguinte Ordem de trabalhos: 

 Aprovação da ata do plenário anterior; 
 Comissão de Proteção do Idoso; 
 Plano Municipal Juventude Ativa; 
 Tomada de Posição: não inclusão do concelho de Serpa no Concurso para apresentação de candidaturas 

ao Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS); 
 Processos Sociais; 
 Outros assuntos. 

No dia 26 de outubro, realizou-se uma reunião do Núcleo Executivo do Conselho Municipal de Ação Social com a 
seguinte Ordem de trabalhos: 

 Comissão de Proteção do Idoso; 
 Outros assuntos. 

 
Educação 
 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  
Tem como principal objetivo apoiar as famílias com serviço de fornecimento de refeições e prolongamento de 
horário, por forma a conciliarem a vida familiar e profissional. 
À semelhança do ano letivo transato a Autarquia decidiu que, relativamente à comparticipação das famílias, no 
que se refere ao fornecimento das refeições os alunos posicionados no 1º escalão do abono de família ficam 
isentos do pagamento de refeições, no 2º escalão pagam 50% do valor das refeições. Os restantes alunos pagam 
uma mensalidade de 6,00€. 
Quanto ao prolongamento de horário, e de acordo com o Despacho nº 300/97, de 9 de setembro, também foram 
feitas reduções nas comparticipações familiares. 
Assim: 

 os alunos integrados no 1º escalão ficam isentos de qualquer pagamento; 
 os alunos integrados no 2º e 3º escalão pagam uma mensalidade de 50% do valor correspondente; 

https://iilp.wordpress.com/2015/10/09/do-alentejo-para-africa-um-projeto-solidario-participe/
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 os alunos integrados no 4º, 5º e 6º escalão irão beneficiar de uma redução de 30% do valor mensal  
correspondente. 
 

Neste mês beneficiaram deste apoio: 

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
refeições 

33 5 9 18 8 

Prolongamento 
de horário 

34 5 6 18 7 

 
 
Os custos da Autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar foi de: 2.499,84€. 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho 

1.172,64€ 137,76€ 299,04€ 663,60€ 226,80€ 

 
Para o acompanhamento destas duas vertentes estão afetas 7 funcionárias, em regime de contrato. Na vertente 
do prolongamento de horário as crianças beneficiam de um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas em 
contexto de sala de aula. Semanalmente desloca-se um técnico da área do desporto para realização de aula de 
expressão motora. Em Serpa deslocam-se às terças e sextas-feiras, em viaturas camarárias, para a realização de 
atividades na Biblioteca Municipal e piscina coberta. 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho  
 Em outubro, face aos pedidos formulados pelos encarregados de educação à Autarquia, foram atribuídos os 
seguintes auxílios económicos: 

 Serpa – 2 alunos do Escalão A 

 Pias – 3 alunos do Escalão A 

 Vila Verde de Ficalho – 1 aluno do Escalão B 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€/dia para as refeições e 13,00€ para material para o ano letivo; 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0,95€/dia para as refeições e 6,500€ para material para o ano letivo; 
 
Relativamente às refeições dos alunos do 1º ciclo os custos durante o mês de outubro foi de 5.793,30€: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Brinches1 Vila Nova S. Bento V. V. Ficalho2 

2.636,17€ 232,15€ 1.734,22€ 73,92€ 1.079,88€ 36,96€ 

1 – refeições fornecidas pelo centro Social e Paroquial de Brinches 

2 – refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes 

 
Transportes Escolares 
Neste mê o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 384 alunos, e a 79 alunos nos circuitos especiais 
(transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de aluguer), com um de: 

 Rodoviária: 23.943,80€ 
 Viaturas de aluguer: 9.380,31€ 

 
Projeto Eco- escolas 
No dia 14 de outubro em Torres Vedras – participação de representante da Câmara e representantes da Escola 
Básica Integrada de Pias na cerimónia Dia das Bandeiras Verdes Eco-Escolas. Neste evento foram para entregues 
os galardões às escolas e a EBI de Pias foi premiada com o 2º lugar do concurso nacional “Roupas usadas não 
estão acabadas” 
No dia 20 de outubro – participação do representante da Câmara na primeira reunião do Conselho Eco-Escolas 
da Escola Secundária de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
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  1 – Informações; 
 2 – Planeamento das atividade a desenvolver ao longo do 1º período; 
 3 – Outros assuntos. 
 
Sessão de Boas Vindas ao Pessoal Docente e Não Docente 
Integrada na programação das Jornadas da Educação, realizou-se no dia 15 de outubro, pelas 21h00, no Cine 
teatro Municipal de Serpa, a Sessão de Boas Vindas ao Pessoal Docente e não Docente do nosso Concelho. 
Nesta iniciativa participaram cerca de 80 pessoas que assistiram à peça de teatro realizada pelos alunos da Escola 
Secundária de Teatro – Grupo de Teatro (En)Cena, intitulada " Só há uma vida e nela quero ter tempo para 
construir-me e destruir-me "de Pablo Fidalgo, seguida da atuação do Grupo Coral da Academia Sénior,  e de um 
apontamento de dança do espetáculo “Outra” criado pela bailarina Bárbara Faustino e produzido pelo Musibéria, 
e de uma breve apresentação do projeto Musibéria. No final foi oferecido um pequeno beberete. 

 
 

 
Espaço Internet de Serpa 
No mês de outubro foram registados 287 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, e foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
 
-Atividades desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 
 
. Tipo de Atividade – Acção de Formação 
. Designação – Aulas de Informática 
 Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira ; 
 Turma 2 (Médio): 10:30- 12:00– Sexta-feira ; 
. Nº de Participantes – Turmas de 8 a 12 alunos 
 
Aulas dadas em Outubro: 
2/10 - 8 Formandos 
5/10 - 10 Formandos 
9/10 - 7 Formandos 
12/10- 5 Formandos 
16/10- 8 Formandos 
19/10- 7 Formandos 
23/10- 6 Formandos 
26/10- 8 Formandos 
30/10- 9  Formandos 
 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
  Data: Decorre  todo ano em conformidade com o numero de inscrições 
 Inscrições para exame: 2 
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- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 6  
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 8 
 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 18 
 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 12 
 
 
- Procurar emprego através da Internet 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 8 
 
 
- Candidaturas para Acesso ao Ensino Superior 
Data: Decorre a partir o mês de Julho de cada ano 
Pedidos de apoio: 4 ( 3º fase) 
 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio:  10 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 
 

 Acompanhamento de Auditoria à infraestrutura da Rede informática da Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serpa. 

 Investigação de soluções opensource para terminais  

 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  
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 Elaboração de propostas e acompanhamentos de implementação de novas estruturas de redes a 
implementar em novos edifícios municipais – apresentação de proposta de infraestrutura de rede para 
o Centro Social; 

 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 – Apoio e gestão do parque informático  

 Apresentação de proposta para restruturação do parque informático das escolas 1º ciclo e jardim-de-
infância do município; 

 Sistema de Gestão de Faturação – supervisão e acompanhamento do projecto- levantamento da 
informação.  

 
Serviço de Desenvolvimento Estratégico 
 

 Participação em reuniões INTERREG V-A, nomeadamente na reunião de trabalho do projeto CRETA, em 
Lepe e UADITURS 2 em Huelva; 

 Acompanhamento do PAMUS/Plano de Ação de Mobilidade Sustentável/CIMBAL 

 Encerramento da candidatura POCTEP/ ARTE; 

 Pesquisa, divulgação e acompanhamento de apoios financeiros comunitários e nacionais; 

 Organização de informação relativa ao documento “Balanço do Mandato”. 
 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa; 

 Gestão de informação na plataforma Global Find; 

 Pesquisa de apoios financeiros comunitários e nacionais (dirigido aos empresários) e envio de 
informação (financiamentos, formações, prestações de serviços) via e-mail;  

 Início dos trabalhos preparatórios para a realização da Feira do Queijo 2016; 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES; 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente; 

 Elaboração da proposta de dinamização do CADES; 

 Elaboração de proposta de Estatutos da Associação de Produtores do Concelho de Serpa; 

 Elaboração de proposta de guia e normas de Marca (para os produtos do concelho de Serpa); 

 Realização de saídas de campo para conhecer o tecido empresarial do concelho e aplicação de ficha de 
empresário - Vales Mortos, Vale do Poço, Vila Verde de Ficalho; 

 Organização de ida a Lisboa com os produtores agroalimentares do concelho para visitar a PortugalAgro 
e a Alimentaria a 22 novembro - contacto com os produtores e divulgação; 

 Elaboração da proposta de implementação do “Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial”, 
inserido no Mercado de Produtores do CADES; 

 Convite à Academia IAPMEI e à ADRAL para implementação de ações de formação na sala do CADES; 

 Contato com a direção da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens para a realização da reunião 
de primavera em Serpa; 

 Conceção do dossier de imprensa do GADE; 

 Participação na reunião de estratégia da ADPM; 

 Reunião com a Rota do Guadiana e com a Associação de Agricultores do Concelho de Serpa 
 
 

 



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% 1.309.722,78 -69.198,65 

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 36.836,66 

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% 596.629,08 0,00 

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

Elaboração do PEDU 30.750,00 25.000,00 21.250,00         

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 14.070.044,57 12.002.036,78 9.880.160,56 11.696.523,09 97,45% 8.569.545,57 252.062,30 

      

Total excluindo a parte dos parceiros da 
rede CAL 74.612,34 

POCTEP 

FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
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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 38.000,00 2.000,00 
 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 117.079,25€   
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OBRAS MUNICIPAIS 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
Serpa 

 

 
Em Curso: 
- Colocação de vedações no Monte do Sr. Cláudio Sota; 
- Limpeza e corte de ervas na EM 520; 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo). 
- Limpeza e corte de ervas na Estrada Municipal 514 (S. Brás). 
Concluídos: 
- Arranjo do caminho de acesso ao Monte da Aldeia dos Testudos; 
- Arranjo do caminho de acesso ao Monte do Sr. Bento Ferreira; 
- Limpeza da envolvente exterior do Cemitério; 
- EM 514, arranjo do pavimento do troço em terra batida;  
- Arranjo do caminho do Barranco da Neta.  

 
Vila Verde de Ficalho 

 
Em Curso: 
- Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 
519); 
- Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, centro de dia e centro de apoio domiciliário do centro 
social São Jorge e Nossa Senhora das Pazes; 
- Apoio social - Recuperação de habitação de Francisco José Oliveira Herculano; 

Pias 
 

 
Em Curso: 
- Parque desportivo de Pias -Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto; 
 
Concluídos: 
- Conservação das infraestruturas de drenagem residual de Pias. 

Brinches 

 
Em Curso: 

- Reparações na Sociedade 1º de junho Brinchense 

 
Concluídos: 
- Reformulação urbanística -Estrada Mariano Lopes- Brinches; 

- Obra de Reformulação de Bolsa Estacionamento - Praça da Republica Brinches 
 

Vila Nova de S. Bento 
E  

Vale de Vargo 
 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 

 
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 do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra do Parque Desportivo de Pias – Reformulação e Arranjo 
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Paisagístico da entrada principal do recinto; 
- Coordenação de Segurança da Obra dos Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, centro de dia e 
centro de apoio domiciliário do centro social São Jorge e Nossa Senhora das Pazes; 
- Coordenação de Segurança da Obra de Reformulação da Bolsa de Estacionamento – Praça da 
República em Brinches; 
- Coordenação de segurança da Obra de Reparações na Sociedade 1º de junho Brinchense;  
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra 
- 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 Serpa Equestre. 

 
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; 

 
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 

 
Ambiente e Serviços Urbanos 

-  Primeira fase - colocação de 10 contentores em Serpa, para deposição de cinzas, a escolha 
dos locais foi estratégica e teve a colaboração do gabinete de Proteção Civil. A segunda fase 
passará pela colocação deste tipo de contentores nas freguesias do Concelho. 
 
- Apoio às juntas de freguesia na limpeza de resíduos volumosos e resíduos de 
construção/demolição provenientes de depósitos ilegais, originados pelos munícipes. 
 
- Preparação da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos que se irá realizar de 21 a 29 de 
Novembro e consiste nas seguintes atividades: 

 Elaboração de um panfleto de sensibilização, na prevenção de resíduos.  
 

 Proposta de sensibilização Ambiental através de colocação de autocolantes A4Vinil 
nos contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos, apelando às boas 
práticas de deposição. 

 
- Primeira fase do projeto piloto de vidrões com baldeamento assistido. Este projeto é uma 
parceria Resialentejo/Município e setor HORECA e está direcionado para o setor do comércio. 
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Esta primeira fase passou pela identificação dos locais no concelho que irão fazer parte deste 
projeto, a escolha do locais foi definida com a colaboração das juntas de freguesia. 
 
- Entrega na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pedido de licenciamento de ponte em 
madeira, de apoio aos circuitos de BTT e pedestre que estão em fase de homologação. 
 
- Iniciou-se estudo e análise das alterações que será necessário efetuar na central de asfalto, 
para dar início ao pedido de licenciamento junto da Direção Regional da Economia do Alentejo. 
 
- Construção de contentor de madeira (com aproveitamento de paletes), para colocar nas Eco-
Hortas das Carapuças, a fim de depositar unicamente manguinha de rega. 
 

Oficina de Limpeza Urbana 
 

- Limpeza de fossas municipais e particulares; 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos; 
- Limpeza pública nos arruamentos de Serpa; 
- Recolha de RSU no concelho de Serpa; 
- Recolha de monos e monstros; 
- Limpeza de equipamentos municipais; 
- Manutenção dos recintos exteriores da Academia Sénior, Cemitério Municipal, Cemitério de 
Vale de Vargo, Biblioteca Municipal, Estaleiro Municipal, Eco-Hortas e CADES; 
- Encaminhamento a destino final para a Resialentejo de contentores de plástico; 
- Reposição de calçada em várias ruas de Serpa; 
- Pintura de muros interiores e exteriores do cemitério de Serpa; 
- Operação de desbaratização extraordinária ao concelho de Serpa, realizada pela firma Desitejo. 
 

Oficina de Apoio Logístico 
 

- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana; 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho; 
- Colocação de sinalização vertical no Concelho; 
- Execução de placas de obras; 
- Apoio na remoção de pedras e colocação de artefactos no Museu Arqueológico; 
- Apoio ao BAAL 17 na Colocação de tela no Cineteatro; 
- Remoção de Outdoors em Serpa; 
- Execução de rampa de acesso a garagem na Rua dos Cavalos; 
- Cimentação de marcos no Largo Humberto Delgado em Serpa. 
 

Oficina de Espaços Verdes 
 

- Limpeza de árvores em Serpa; 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho; 
- Rega dos espaços verdes da Cidade; 
- Manutenção dos espaços verdes da Creche de Nossa Senhora da Conceição, Bairro de São 
Francisco, Pavilhão Carlos Pinhão, Viveiro Municipal, Jardim Público, Parque de Campismo, 
Centro Escolar, Cemitério Municipal, Complexo Desportivo de Serpa; 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho; 
- Recolha de ramos caídos em Serpa; 
- Apoio ao Dia de Finados. 

 
EMPREITADAS 

 
 
 
 

 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Área de jogos descoberta (Em fase de elaboração de 
proposta); 
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Serpa 

- Jardim Municipal de Serpa - Proposta de execução do edifício – BAR (a decorrer); 

- Cobertura para a entrada do Parque Desportivo e Bar de apoio - Proposta de cobertura 

para a entrada (e bilheteiras) e bar de apoio do Parque Desportivo (Em fase final de Proposta); 

- Rua Dos Barrigos - Reformulação do arruamento (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 

(Efetuada estimativa de custo de intervenção e enviada para o executivo); 

- Mercado Municipal – Em análise; 

- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 

- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário; 

- 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 I (Obra concluída, em fase de receção provisória dos trabalhos); 
Empreitada de instalação de Ar Condicionado em parte do edifício II (Formalização dos 
documentos para procedimento de contratualização concluído) 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão existente (em preparação); 
- Parque de Campismo – Análise e definição de programa de intervenção 
- Encosta da Zona Poente – Análise e definição de programa de intervenção; 
- Parque da Cidade – Em análise 
- Loteamento Municipal Moinho de Vento – Elaboração dos projetos de infraestruturas 
elétricas e telecomunicações (Formalização dos documentos para procedimento de 
contratualização concluído); 
- Posto de Saúde de Santa Iria – Elaboração de projeto 
- Edifício do Arquivo Municipal – Projeto de intervenção no edifício, estabilização da estrutura e 
demais intervenções corretivas dos danos existentes no local (a decorrer). 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (em análise); 

- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia 

- Associação Columbófila de Pias - Pedido de parceria / apoio a execução de projeto 

- Entrada do Parque Desportivo - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada do parque 

(Em fase de acompanhamento de obra – Administração Direta); 

- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – Proposta  

- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada; 

- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo paisagístico do 

parque (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 – Orçamentação de remodelação da cobertura dos pavilhões 
- Proposta de Reformulação de área de estacionamento – 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 

- Área de estacionamento – Complexo Desportivo de Vila Nova de S. Bento – definição de 
área de estacionamentos e áreas verdes (estudo prévio aprovado, em fase de pormenorização 
da proposta); 
Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento – Empreitada de colocação de vãos no edifício 
(Formalização dos documentos para procedimento de contratação pública concluídos); 
Empreitada de colocação de cobertura dupla e revestimentos laterais – I (Formalização de todo o 
processo de contratação pública e análise da proposta – concluído, e proposta anulada); 
Empreitada de colocação de cobertura dupla e revestimentos laterais – II (Formalização de novo 
processo de contratação pública – concluído); 
Praça da República – V. N. S. Bento – Reformulação do Largo; 

- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - Arranjo 



 
 

85 
 

urbanístico/paisagístico; 

- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 

- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao 

Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço indicado 

- Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo - Aquisição de Projetos para o Lar de 

Vale de Vargo – Apoio na formalização do Caderno de Encargos e demais trâmites processuais 
(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 
- Remodelação do Lagar de Vila Nova de S. Bento – Projetos de especialidades (a decorrer). 

Brinches 

 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada (Estudo prévio aprovado, em fase de 

pormenorização da proposta); 
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios (Em fase de 
desenvolvimento da proposta); 
- Eco-Hortas – Definição da área (estudo prévio aprovado, em fase de pormenorização 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). 
Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário de V.V. de Ficalho – 
Preparação das peças para abertura de procedimento da empreitada de execução de muro de 
suporte (a decorrer). 

 
PROCESSOS DE EMPREITADAS 

 

Serpa 

 
- Empreitada de sinalização horizontal e equipamentos de segurança de estradas – Tratar da 
falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Empreitada de assentamento de lancil no concelho de Serpa – Tratar da falta de 
documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Empreitada de Infraestruturas elétricas na ZAE de Serpa e Estrada da Circunvalação – Tratar 
da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Ocorrência – despiste Rua Serpa Pinto – Avaliação de custos (a decorrer);  
- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de Serpa e no 

loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 

- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e Exposição de Serpa - 

Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- Empreitada de instalação do sistema de climatização do Datacenter no Edifício dos Paços do 
Concelho – Tratar da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a 
decorrer – aguarda índices de preços para emissão de revisão de preços e conta final); 
- Cafetaria do Museu de Arqueologia de Serpa – Estimativa orçamental atualizada e com 
referência de equipamentos e mobiliário (propostas de alterações ao equipamento e identificados 
os trabalhos necessários para a sua colocação no local); 
- Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa – 
Reparação de defeitos de obra – aguardamos intervenção por parte do empreiteiro, foram 
efetuadas algumas correções no entanto foi comunicado ao empreiteiro a nossa insatisfação pelo 
serviço prestado. 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Reparação de defeitos de obra (acompanhamento dos 
trabalhos de reparação dos defeitos de obra); 



 
 

86 
 

- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Reparação de defeitos de obra 
(realização de ensaios do sistema de climatização. Aguardamos intervenção por parte do 
empreiteiro). 
- Empreitada de execução das coberturas de trajetos exteriores no Centro Escolar de Serpa – 
conclusão de processo e pasta de obra para arquivo geral (concluído); 

- Empreitada de execução e instalação do sistema de direção e alarme de intrusão no 

Edifício Musibéria – Marcação de vistoria para efeitos de receção definitiva (em curso). 
- Empreitada de execução de marcações horizontais do troço da rotunda do Altinho à 
frente do Centro Escolar em Serpa – Organização de processo e apuramento de revisão de 
preços (em curso). 
- Empreitada de Execução para a Alteração do Edifício Municipal na Rua Roque da Costa, 
nºs 30, 32 e 34, em Serpa – Revisão de preços definitiva, conta final (em curso). 

Brinches 

 

- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer, aguarda-se resposta 

de parte do empreiteiro e AGDA); 

- 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); 

 
Pias 

 

 

- Empreitada de requalificação do caminho municipal 1050 – Auto de vistoria para libertação 

de garantias (AR) (concluído); 
- Remoção de revestimento de fachada na Rua Dr. Covas Lima, nº 23 – Levantamento, 
medições e estimativa orçamental (concluído). 

União de Freguesias de 
Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo 

 
- 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 Estrada do Cruzeiro – 1ª fase para a ciclovia de Vila Nova de 
S. Bento – Auto de vistoria para libertação de garantias (concluído); 

Vila Verde de Ficalho 

 

- Empreitada de execução de calçada no jardim anexo a Vila Belita em V.V. Ficalho – tratar 

da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 

- Empreitada de Reabilitação do edifício da Associação UAI antigo edifício da Guarda 

Fiscal – Vistoria para efeitos de garantia de obra (vistoria efetuada, em fase de comunicação ao 
empreiteiro dos defeitos verificados no local); 

- 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 (Preparação das peças do procedimento). 
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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 (Preparação das peças do procedimento). 
 

 
Pavilhão Carlos Pinhão 

 

 
- Pavimento da sala de ginástica (pedido de orçamentos e elaboração das peças para 
procedimento de contratação de fornecimento e instalação do pavimento concluídos) 
 

 
Bar do Museu - Serpa 

 

 
- Orçamentação e acompanhamento dos fornecimentos e montagens de equipamento diverso (a 
decorrer) 

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. 
(formalizado o procedimento, aguarda). 

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. 

 
DIVERSOS 

 

 
Edifícios Municipais 

 

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

 
Residências Artísticas 

 

 
- Montagem de equipamento diverso (acompanhamento dos fornecimentos e montagens de 
equipamento) 
 

 
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). 

 
Entidade de Serviços 

Partilhados da 
Administração Pública, 

I.P. 
 

 
 
 
- Conclusão dos procedimentos publicitados no Base.Gov, referentes aos anos transatos (a 
decorrer) 
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
9/2015 

Empreitada de 
Colocação de Vãos no 
Pavilhão Multiusos de 
Vila Nova de S. Bento 

  Em análise de proposta 

Ajuste 
Direto 
8/2015 

Empreitada de 
Execução da Cobertura 
Dupla e Revestimentos 

Laterais do 
Equipamento Multiusos 

de Vila Nova de S. 
Bento 

  Em análise de proposta 

 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, mantêm-se no mesmo estado desde a 
última informação: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
7/2015 

Empreitada de 
Requalificação de 

Passeios da Av. Das 
Forças Armadas, em 
Vila Verde de Ficalho 

   

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

Loteamento da 
Hortinha, Artº 319º - 
Secção J, em Serpa 

  O  

Ajuste 
Direto 
2/2015 

Empreitada de 
Remodelação do Salão 

da Sociedade "Grupo 1º 
de Junho Brinchense", 

em Brinches 

   

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, 
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em Pias 

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

69/2015 

Aquisição de Serviços de 
Viagem - Transporte 

Aéreo para Toronto - 32ª 
Semana Cultural 

Alentejana da Casa do 
Alentejo de Toronto 

19-10-2015 - 
Halcon 
Viagens 

9.800,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

68/2015 

Aquisição de Contentores 
para Recolha RSU 

19-10-2015 - 
Sopinal - 

Fábrica de 
Equipamentos 

Urbanos e 
Metalurgia, 

Ldª 

8.750,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

 
Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, não se registaram 
quaisquer alterações. 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

66/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação de 
Mecânica Geral do 

Veículo de Marca Volvo, 
com Matrícula 51-AV-41 

08-10-2015 - 
Auto Sueco, 

Ldª 
13.298,23€ 

Contrato 14/2015 assinado a 13-
10-2015 

Ajuste 
Direto 

65/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação da Caixa 
RSU do Veículo de Marca 
Volvo, com Matrícula 51-

AV-42 

08-10-2015 - 
Basrio - 

Metalomecâni
ca e 

Equipamentos 
Rodoviários, 

S. A. 

14.480,00€ 
Contrato 15/2015 assinado a 13-

10-2015 
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 129 E AGENDA CULTURAL OUTUBRO 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 
 

GALA EQUESTRE 

 Montagem de exposição stand 

 Registo fotográfico 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 Mupis  

 Cartaz exposição Jorge Vieira e Gomos de Tangerina 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CANTE FEST’2015 (PLANO DE SALVAGUARDA DO CANTE ALENTEJANO) 

 Plano de comunicação e divulgação 

 Orçamentação 

 Criação de imagem 

 Criação de cartaz 

 Banners 

 Conteúdos Serpa Informação, site e facebook 
 
JORNADAS DA EDUCAÇÃO 

 Flyer 

 Tela 

 Cartazes A0 

 Registo fotográfico 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CASA DO CANTE 

 Cartaz Exposição de fotografia 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
SERPA EQUESTRE 

  Plano de divulgação e comunicação 

 Orçamentação  
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NOTAS DE IMPRENSA 

 Concurso Álbum Ilustrado com mais de 200 participações 

 Câmara leva empresários a feiras 

  Vencedora Prémio Internacional para Álbum Ilustrado 
 
DIVERSOS:  

 CD Ceifeiras de Pias – design/paginação 

 Convite Encpntro de coletividades 

 Design Newsletter casa do Cante 

 Parque desportivo de Pias – placa de obra 

 Contentores do lixo – Design para autocolante 

 Cartazes:  espetáculo “Reforma Agrária 40 anos, 3 vozes ao teatro”; Dia Mundial da Igualdade 

 Museus – design de bilhetes 

 Logo Município – estudo para redesign 

 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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Mês de NOVEMBRO 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
 
Designação 
EXPOSIÇÃO 
“ARTE COMO FORMA DE INTERVENÇÃO POLÍTICA NA OBRA DE JORGE VIEIRA” 
 
Período de execução 
De 8 de outubro a 7 de novembro 
 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
 
Desenvolvimento 
Profundamente comprometida com os valores do ser humano, a obra de Jorge Vieira também espelha a 
visão de um artista empenhado na defesa de uma luta política que assumia como sua e que ganhou corpo 
em termos de militância, com todas as consequências que daí advieram. A Exposição “Arte como Forma 
de Intervenção Política” mostra-nos boa parte desse universo, consubstanciado numa série de pinturas, 
esculturas, desenhos e esboços. Embora cronologicamente muito afastadas (o trabalho mais antigo data 
de 1970 e o mais recente de 1998), distintas na técnica, no tipo de suporte e até nos objetivos a que se 
propõem, as obras agora expostas revelam não só a essência de um homem que quis participar 
ativamente na época em que viveu, mas também muita da sua intimidade enquanto criador. Mais… dão-
nos perfeita noção do mote que inspirou o seu percurso enquanto artista: a luta pela dignidade do 
Homem e pela defesa dos valores da Liberdade. 
Jorge Vieira nasceu em Lisboa, em 1922, e faleceu em Estremoz, em 1998. 
Estima-se que cerca de 160 pessoas tenham visitado a exposição. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução 
Dias 3, 10, 17 e 24 
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 
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frequentam o prolongamento de horário do Jardim de Infância de Serpa e realizam-se mensalmente, às 
terças-feiras. Registaram-se 104 participações. 

 
 
 
Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  
Dias 5 e 26 
Local 
Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho 
Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões são dirigidas a crianças do pré-escolar que frequentam a 
Componente de Apoio à Família nas localidades de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, Vales 
Mortos e Pias. Mensalmente, de forma alternada, é feita uma sessão em duas localidades. Em 
novembro, em Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho, participaram 22 crianças. 

 
 
 

 
 
Designação  
OH! 
Período de execução 
14 
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 9 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Designação   
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução  
Dia 18 
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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 18 participantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
Dia 21 
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.  
Registaram-se 8 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
Dia 18 
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 8 participantes, fizemos coletivamente o retrato de cada um dos 
presentes. 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 21 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. O objetivo é criar uma comunidade 
de leitores e um espaço onde a literatura possa ser discutida e ampliada pela troca de experiências leitoras 
entre os participantes. As reuniões do Clube, que conta com 7 participantes, são dinamizadas por Filomena 
Alves e dirigidas a M/16 anos.  
 
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

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

 

NOVEMBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 6  

DVD-Vídeo 136  

Monografias 240  

Total 382  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 70  

7-9 anos 16  

10-12 anos 8  

13-16 anos 21  

17-20 anos 17  
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21-35 anos 97  

36-50 anos 89  

51-65 anos 42  

> 66 anos 22  

Total 382  

 

Total de novos utilizadores inscritos 10  

 

Total de empréstimos através do EIB  14  

 

Total de sessões nos computadores 206  
 

 
 
 

CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 BAAL 17 (1.º Encontro “Cenas de Novembro) | Auditório do Cineteatro de Serpa, dias 6, 13 e 20 

 SULCENA (Workshop) | Auditório do Cineteatro de Serpa, dia 27 

 COMISSÃO DE FESTAS DE SERPA (reuniões com entidades do concelho) | Sala da abóbada, dias 7 e 14  

 COMISSÃO CONCELHIA DO PCP (reunião) | Sala da abóbada, dia 15 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA (Formação UADITUR) | Sala da abóbada, dia 18 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA (reunião com a população) | Sala da abóbada, dia 23 
 

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

 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
EXPOSIÇÃO “PATRIMÓNIO (I)MATERIAL – FESTIVIDADES DO CONCELHO DE SERPA” 
 
Período de execução  
De 21 de novembro a 31 de dezembro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
"O II Concurso de Fotografia “Património (I) Material”, promovido pelo Município, foi subordinado ao tema 
“Festividades do Concelho de Serpa”.  
À edição deste ano concorreram 8 participantes com um total de 26 fotografias. O júri foi constituído por 
Augusto Rézio Brázio (fotógrafo) e Maria Isabel Estevens (Vereadora da Câmara Municipal de Serpa). 
Na categoria júnior/sénior (mais de 18 anos), o 1.º prémio foi atribuído à fotografia “Crentes 1” de João 
Pedro Carvalho dos Santos, o 2.º prémio à fotografia “Cruzes - interior com altar” de Rui Filipe Moniz 
Cambraia, e o 3.º prémio à fotografia “Fogo-de-artifício” de João de Deus Caeiro Pereira. Não foram 
atribuídos prémios na categoria juvenil (12 – 17 anos). 
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A Sra. Vereadora Isabel Estevens entregou, no dia 21 de novembro, os prémios e os certificados de 
participação. 
As 26 fotografias estão patentes ao público na Biblioteca Municipal de Serpa, de 21 de novembro a 31de 
dezembro.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 Os três premiados                                                                          O mais jovem participante: André Piçarra 
Figueira 

 
 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.  
A ginástica retomou a sua atividade no dia 14 de setembro e a hidroginástica terá início a 1 de outubro. 
Até à data, entraram 257 inscrições, a saber: 

 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 113 4 28 137 9 15 

Vila Nova de S. 
Bento 

42 4 11 81 8 10 

Brinches 89 5 18 41 3 14 

Vila Verde de 
Ficalho 

73 4 18 80 4 20 

Pias 60 5 12 57 4 14 

Vale de Vargo 36 4 9 21 4 5 

Vales Mortos 99 4 25 74 5 15 

A-do-Pinto 26 4 7 19 4 5 

Santa-Iria 36 3 12 58 5 12 

Total 574 37 16 568 46 12 

 
 
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. 

N
O

V
EM

B
R

O
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Número de utilizações: 

 

EQUIPAMENTO NOVEMBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão 2395  

Parque Desportivo de Serpa 3243 

Piscina Coberta  1739 

 
 
 
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 

NOVEMBRO 8 50 6 

 
 

Designação   
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  
Aulas de atividade física (2.ª feira, Pias l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vales Mortos l 6.ª 
feira, Vila Nova) 
Aulas de adaptação ao meio aquático (6.ª feira, Serpa) 
Local 
Freguesias do concelho 
Desenvolvimento 
Aulas de atividade física (AF) e de adaptação ao meio aquática (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento e Vales Mortos 
 

MÊS TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

NOVEMBRO 318 29 11 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

NOVEMBRO 

Serpa (AF) 23 

Serpa (AMA) 21 

Vales Mortos 4 
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Vila Nova 13 

Pias 6 

V. V. Ficalho 7 

 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação 
ATIVIDADES EM MEIO AQUÁTICO 
Promotor(es)  
Creche – Jardim Nossa Senhora da Conceição 
Período de execução  
Semanalmente, às segundas-feiras 
Desenvolvimento 
Atividades realizadas na Piscina Coberta, semanalmente, às segundas-feiras, entre as 10:15 e as 12:00. 
No mês de novembro realizaram-se 5 sessões, com um total de 43 participantes (média de 9 alunos por 
sessão) 
 
Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do Município. 

 
Designação 
CORRIDA SEMPRE MULHER 
Promotor(es)  
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama 
Período de execução  
Dia 8 
Desenvolvimento 
A “Corrida Sempre Mulher” é uma corrida/caminhada na distância de 5km que tem como principais 
finalidades a angariação de fundos para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama 
e a sensibilização da população feminina para a importância da deteção precoce como a forma mais efetiva 
de salvar vidas. 
O Município de Serpa ea União de Freguesias de Serpa – Salvador e Santa Maria, associaram-se à iniciativa 
disponibilizando gratuitamente autocarros para os 73 interessados em participar, de entre os 111 que 
contribuíram para a causa, reunindo um total de 1332,00€, valor depositado na conta da Associação. 
O Município de Serpa e as Juntas de freguesia disponibilizaram o transporte para deslocar 73 munícipes a 
Lisboa para participar na caminhada, acompanhadas por um técnico municipal. 
A Junta de Freguesia de Pias cedeu igualmente o seu autocarro, mas não houve necessidade de o utilizar. 
No regresso ainda houve tempo para uma passagem pelo festival do chocolate em Grândola. 
 
Apoios concedidos  
Transporte e apoio de um técnico de desporto do Município. 
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Designação 
SAÚDE CUIDADA, VIDA PROLONGADA! 
Promotor(es)  
V Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária 
Período de execução  
Dia 21 
Desenvolvimento 
O projeto " Saúde cuidada, vida prolongada!" levou a cabo várias atividades de promoção de uma melhor 
qualidade de vida através da divulgação de hábitos alimentares saudáveis e da prática de atividade física. 
O Município, através do sector de desporto, participou com uma apresentação sobre “Benefícios da 
Atividade Física no Combate à Obesidade”, seguida de uma aula prática, que tiveram lugar nas instalações 
dos Bombeiros Voluntários de Serpa. 
 
Apoios concedidos  
Colaboração de um técnico e de dois estagiários de desporto do Município. 

 
 
 
 
 

 
 
Designação 
TORNEIO MUNICIPAL BEJA BOCCIA SÉNIOR 
Promotor(es)  
Boccia Sénior Beja, ULSBA – UCC Beja e Câmara Municipal de Beja 
Período de execução  
Dia 28 
Desenvolvimento 
A convite da ULSBA – Unidade de Cuidados na Comunidade de Beja, o Município de Serpa fez-se 
representar no torneio, que teve lugar no Pavilhão da Escola Secundária de Santa Maria, com 6 praticantes 
de Boccia Sénior, que constituíram 2 equipas. Ambas as equipas classificaram-se para os 1/8 de final, onde 
se viriam a encontrar, ficando uma eliminada. A outra seguiu para os 1/4 de final sendo eliminada nesta 
fase da competição. 
Participaram neste torneio perto de 130 jogadores de Boccia Sénior. A organização assegurou a organização 
do torneio, o almoço e ofereceu uma t-shirt a todos os participantes.  
As equipas de Serpa, constituídas por Joaquim Aleixo, Maria da Encarnação, Francisca Preto, Silvéria Aleixo, 
Esmeralda Pereira e Benigna Valente, foram acompanhadas pelo técnico estagiário de Desporto Tiago Rosa. 
 
Apoios concedidos  
Colaboração de um técnico estagiário de desporto do Município. 
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Designação 
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA “GENTE EM MOVIMENTO” 
Promotor(es)  
Escola Secundária de Serpa 
Período de execução  
Dia 30 
Desenvolvimento 
A convite da Escola Secundária de Serpa, o Técnico de Desporto António Jaime Cachola apresentou o 
Programa “Gente em Movimento” à turma do Curso Vocacional de Apoio Familiar e de Apoio à 
Comunidade.  
 
Apoios concedidos  
Colaboração de um técnico de desporto do Município. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação 
ESTÁGIO NACIONAL DE KARATÉ 
Promotor(es)  
Academia de Karaté de Serpa 
Período de execução  
Dia 7 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Designação 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL 11 / FUTEBOL DE 7 (BENJAMINS, INFANTIS, INICIADOS E SENIORES)  
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja e Futebol Clube de Serpa 
Período de execução  
Dias 15, 21, 22 e 29 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 
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Designação 
ATLETISMO 
Promotor(es)  
Desporto escolar  
Período de execução  
Dia 17 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL 11 (SENIORES) 
Promotor(es)  
Inatel – Luso União Serpense  
Período de execução  
Dia 21 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
CAMPEONATOS DE ANDEBOL (JUVENIS E SENIORES) 
Promotor(es)  
Federação Portuguesa de Andebol – Centro de Cultura Popular de Serpa 
Período de execução  
Dias 21 e 28 
Apoios concedidos  
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Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
CAMPEONATOS DE FUTSAL 
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja – Futebol Clube de Serpa 
Período de execução  
Dia 21 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CASA DO CANTE e MUSIBÉRIA 
 
CASA DO CANTE 
1 – Loja do Cante. 
2 - Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
3 – Realização de reunião com os ranchos corais do concelho sobre a plataforma de roteirização do cante, as 
suas possibilidades e potencialidades. 
4 – Ação integrada no XXX Encontro da Aldrada – Associação do Espaço e Património Cultural. 

                                 
 

5 – Coorganização do Cante Fest´2015 - a grande festa do Cante - Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
o CANTE FEST’2015, 27 a 29 de novembro. Com uma programação dividida entre Serpa e Lisboa, incluiu 
espetáculos, exposições, lançamento de A Tradição – nova série, revista da Casa do Cante, com o dossier de 
candidatura do Cante a Património Mundial, conferências, a apresentação de uma moeda comemorativa da 

https://3.bp.blogspot.com/-flCQAl2JoqE/VknJJmX-y8I/AAAAAAAAE_g/I9cZMYom7VE/s1600/IMG_0597.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FXyKwnhImYY/VknJQwwh0gI/AAAAAAAAE_o/juSEIyTUr1M/s1600/IMG_0601C.jpg
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Imprensa Nacional Casa Moeda, assim como a apresentação do Roteiro Digital do Cante, incluído na plataforma 
de referência Paisagem Id. 
 

 
 
 
 
MUSIBÉRIA 
A – Residência Artísticas Musibéria (RAM) 
O programa de apoio à criação artística contou com a presença de três artistas em residência, na disciplina de 
dança. 
 
B- Formação Geral em Música e Dança 
Em horário pós laboral, entre as 15h e as 20h30, de terça a quinta-feira, o Projeto Educativo Musibéria afirma a 
sua oferta formativa em música nos laboratórios de piano, de violino, de violoncelo e de guitarra, aos quais se 
soma a oferta em dança criativa, dança sevilhana e flamenco. 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 2015/2016.  
 
C - Concertos e Espetáculos Musibéria 
Ao dia 7 de novembro, no auditório Musibéria, foi apresentado o espetáculo de dança Dona Clô de Laísa 
Forquim. 
Ao dia 14 de novembro, no Estúdio 2D Musibéria, foi apresentado o espetáculo de dança Artigo 88 de Bárbara 
Faustino e o concerto Uno de Llesa da Costa e David Martins. 
Ao dia 21 de novembro, no auditório Musibéria, foi apresentado o espetáculo de dança This is not a love story. 
This is A and B, de Maurícia Neves. 
 
D – Conferências Musibéria 
Ao dia 14 de novembro, realizou-se a conferência Refugiados (n)uma História da Humanidade, com Bárbara 
Faustino, Fernando Morais Gomes e David Martins. 
 
E – Outros 
Ao dia 24 de novembro, na Sala de Conferências Musibéria, foi lançado o livro Pés na Terra de Alexandra Matos. 
(produto resultante da RAM II) 
 
F - Estúdio Musibéria 
Entre os dias 9 e 20 de novembro, no âmbito do projeto Passim, do músico em residência artística Flávio 
Vasconcelos, foram realizados trabalhos de mistura e masterização áudio. 
 
G – Novas Criações Musibéria 
Foi coproduzida a obra Dona Clô apoiada a obra This is Not a Love Story. This is A and B. e iniciada a criação da 
obra Absten/ção. 
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Informação Financeira 

Quadro de receitas e custos de NOVEMBRO 

RECEITAS euros NOVEMBRO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000€ 

- IEFP 4.133.74€ 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 840.00€ 

- Loja do Cante 193.51€ 

  

Total  25.167.25€ 

CUSTOS euros NOVEMBRO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 17.166.40€ 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 2.041.05€ 

  

Total  19.207.45€ 

 

RESULTADO euros                         NOVEMBRO 2015 

Total 5.959.80€ 

 

 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
Ação Social 
Academia Sénior 
ACADEMIA SÉNIOR NO REFORÇO DOS LAÇOS INTERGERACIONAIS E NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 
PROJETO A (VOZ) COM AMOR 

 
Academia Sénior de Serpa promove em parceria com a Universidade Sénior de Beja, um projeto inovador que 
tem como grande objetivo sensibilizar as novas famílias para a importância dos avós no crescimento saudável 
das crianças. Para este objetivo pretende-se oferecer aos bebés nascidos no concelho, através da maternidade 
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do Hospital José Joaquim Fernandes, uma caixinha que incluirá um par de botinhas em tricot e um babete com 
uma carta dirigida ao bebé que sensibilize para a importância dos avós no seu crescimento e vida familiar. 
Num distrito envelhecido, Serpa gostaria de promover o debate da importância da intergeracionalidade 
chamando à atenção para a contribuição dos mais velhos no futuro das novas gerações convidando vários 
parceiros aos quais se juntou a Universidade Sénior de Beja. 
Confeção das botinhas pelos alunos da Academia Sénior de Serpa, reunião com a Universidade Sénior de Beja 
que será parceira na iniciativa. 
.Elaboração de panfleto para o projeto 
.Autocolante para o projeto 
Entrega prevista 11 de Dezembro 
 

COMEMORAÇÃO DO SÃO MARTINHO 
Realizou-se no dia 11 de novembro o lanche partilhado onde se marcou o São Martinho. O grupo de teatro da 
Academia Sénior, realizou uma pequena peça, MARIA CASTANHA, participaram cerca de 50 alunos. 

 
 
 
 

VISITA DE ESTUDO 
No âmbito da disciplina de história e biologia, realizou-se dia 19 de novembro a visita ao castelo de Palmela e 
exposição Real Bodies na Cordoaria, Lisboa. Na atividade participaram 34 alunos. 

 
 

PARTICIPAÇÃO V ENCONTRO DA CPCJ| SENSIBILIZAR PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA 
Em parceria com os alunos do 9º A do Agrupamento nº 2 de Serpa, a Academia Sénior de Serpa prepararam para 
dia 13 de novembro um conjunto de telas onde, através da pintura e da palavra as duas gerações de alunos 
pretendem sensibilizar para os direitos da criança. 
 

PROJETO À CONVERSA COM … 
Projeto que permitirá trazer a Serpa várias entidades e temáticas com interesse para a população sénior do 
concelho.  
Recebemos em Serpa a Dra. Luísa Guerreiro, 09 de novembro para uma conversa sobre a consulta de 
ginecologia. 
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SESSÕES DE ORIENTAÇÃO PARENTAL PARA AVÓS 

Decorreu no dia 28 de novembro a I sessão de orientação parental para avós, a sessão ministrada por Nélia 
Vitoria, teve como principal objetivo sensibilizar os avós para as questões da infância tendo a primeira sessão ao 
tema: Psicologia do Desenvolvimento, Avós: a herança da vida, histórias e tradições 

 
 
COMEMORAÇÃO NATAL 
Decorreu na última semana de novembro as decorações de natal com montagem do presépio e outras 
decorações de Natal. 

 
 
 
 
 
AÇÃO SOCIAL 

PALESTRAS de Saúde e Bem-estar 
18 Novembro| Saúde e Espiritualidade com Dra. Maria José e Enfermeira Emília Palma 

 
 
TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA 
Realizou-se a montagem de um equipamento em Vales Mortos, o utente aguardava a instalação da rede de 
telefone fixo para se poder instalar o aparelho. 
Neste momento encontram-se instalados os 24 dos 25 aparelhos de teleassistência domiciliária. 
Serpa: 08 aparelhos, Vales Mortos: 02 aparelhos, A-do-Pinto: 4 Aparelhos, Ficalho:3 aparelhos, Vila Nova de São 
Bento: 06 aparelhos 
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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. 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram registados 22 atendimentos e doadas 191 peças de roupa, sapatos e outros bens. 
Contámos também com um donativo por parte da Ultriplo para aumentar o stock existente, atendendo à maior 
procura nesta fase do ano.  
No dia 11 de novembro realizou-se uma reunião com o Grupo de Voluntárias que prestam apoio e a Associação 
SerVida para apresentação do balanço da atividade da Loja Social. 
 
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  1840 Kg 

Calçado 245 Kg 

Brinquedos 98 Kg 

Livros 74,50 Kg 

Outros 196 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  
Neste mês beneficiaram deste apoio: 

 Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
refeições 

33 5 9 18 8 

Prolongamento 
de horário 

34 5 6 18 7 

 
 
Os custos da Autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar foi de: 2.392,32€. 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento V.V. Ficalho 

1.132,32€ 126,00€ 297,36€ 635,04€ 201,60€ 

 

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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Para o acompanhamento destas duas vertentes estão afetas 7 funcionárias, em regime de contrato. Na vertente 
do prolongamento de horário as crianças beneficiam de um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas em 
contexto de sala de aula. Semanalmente desloca-se um técnico da área do desporto para realização de aula de 
expressão motora. Em Serpa deslocam-se às terças e sextas-feiras, em viaturas camarárias, para a realização de 
atividades na Biblioteca Municipal e piscina coberta. 
 
Auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico do concelho  
Neste mês, face aos pedidos que deram entrada a Autarquia atribuiu os seguintes apoios: 

 Serpa  
3 alunos do Escalão A  
2 alunos Escalão B 

 Pias  
1 aluno do Escalão A 
1 alunos do Escalão 

 Vila Nova de S. Bento 
 1 aluno do Escalão B 

Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€/dia para as refeições e 13,00€ para material para o ano letivo; 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0,95€/dia para as refeições e 6,500€ para material para o ano letivo; 
 
Relativamente às refeições dos alunos do 1º ciclo os custos durante o mês de outubro foi de 5.834,22€: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Brinches1 Vila Nova S. Bento V. V. Ficalho2 

2.486,20€ 207,75€ 1.957,71€ 67,20€ 1.080,08€ 35,28€ 

1 – refeições fornecidas pelo centro Social e Paroquial de Brinches 

2 – refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes 

 
Transportes Escolares 
Neste mê o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 382 alunos, e a 79 alunos nos circuitos especiais 
(transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e de aluguer), com um de: 

 Rodoviária: 23.620,70€ 
 Viaturas de aluguer: 9.380,31€ 

 
Projeto Eco- escolas 
No dia 12 de novembro – participação do representante da Câmara na reunião do Conselho Eco-Escolas da 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
  1 – Informações; 
 2 – Preparação da atividade Rota dos 20; 
 3 – Outros assuntos. 
No dia 18 de novembro – participação do representante da Câmara na reunião do Conselho Eco-Escolas da 
Escola Secundária de Serpa, com a seguinte ordem de trabalhos: 
  1 – Informações; 
 2 – Planeamento das atividades a desenvolver ao longo do 1º Período - Rota dos 20; 
 3 – Outros assuntos. 
 
Rota dos 20 – 

 
Com a passagem do testemunho do Município de Barrancos para o Município de Serpa, no dia 24 de Novembro, 
pelas 11h00, na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa, decorreu a cerimónia de entrega dos materiais 
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que estiveram no concelho anterior e que irão percorrer todas as Eco-Escolas no concelho de Serpa até ao dia 15 
de dezembro. 
Esta cerimónia para além dos representantes dos dois municípios, contou também com a presença de alunos da 
EBI de Pias e EB 2,3 Abade Correia da Serra. 
Assim, no âmbito desta iniciativa, e até à presente data, já realizaram atividades a Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa, EB 2,3 Abade Correia da Serra, Escola Básica Integrada de Pias e EB 2,3 de Vila 
Nova de S. Bento e irá finalizar com a Escola Secundária de Serpa. Todas as escolas realizaram a cerimónia do 
hastear da bandeira Eco-Escolas, passeios de BTT, passeio a cavalo, montagem de maquete e de trabalhos 
realizados pelos alunos, pinturas diversas, entre outras atividades, todas elas subordinadas ao tema da 
mobilidade sustentável. 
Para assinalar estas atividades a Autarquia adquiriu 125 camisolas para distribuir pelas turmas de cada escola 
envolvidas nesta iniciativa, no valor de 422,81€. 

 
 
 
CONSELHOS GERAIS 
No dia 30 de novembro – participação dos representantes da Câmara na Reunião do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 – Plano Anual de Atividades; 
2 – Proposta de definição de linhas orientadoras para o planeamento para a ação social escolar; 
3 – Proposta de definição das linhas orientadoras para o planeamento, pela diretora, do projeto de 
orçamento para dois mil e dezasseis. 

 
CANTE NAS ESCOLAS 
Neste mês a Câmara Municipal de Serpa deu continuidade ao projeto Cante nas Escolas com a duração até ao 
final de Junho/16 e será desenvolvido pela empresa Viola Campaniça – Pedro Mestre. 
No presente ano letivo o projeto abrange 284 alunos: 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

 3º ano 4º ano 

Serpa 58 57 115 

Vales Mortos - - 14 

Brinches - - 29 

Vale de Vargo - - 28 

Pias 20 18 38 

   224 

 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

 3º ano 4º ano 

Vila Nova de S. Bento 14 10 24 

Vila Verde de Ficalho 6 17 23 

A-do-Pinto - - 13 

   60 
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Outras atividades Educativas 
Dia 20 de novembro – Dia Nacional do Pijama – Neste dia, crianças e educadoras das salas dos Jardins-de-
infância e Creches do nosso Concelho que aderiram a esta iniciativa, promovida pela Associação Mundos de Vida, 
vêm vestidos de pijama para a escola e passam assim o dia em atividades educativas e divertidas. É um dia em 
que as crianças lembram a todos que “uma criança tem direito a crescer numa família”, é um dia educativo e 
solidário feito por crianças que ajudam outras crianças. 
 
Dia 30 de novembro – participação na cerimónia de abertura solene do Ano Académico no Instituto Politécnico 
de Beja. 
Dia 30 de novembro – Participação na Reunião ordinária da Assembleia Geral do Conservatório Regional do 
Baixo Alentejo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 – Informações 
2  – Apresentação e discussão do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016 
3– Eleição dos Corpos Sociais do Conservatório Regional do baixo Alentejo para o biénio 2016/2017 
4 – Outros assuntos. 

 
Espaço Internet de Serpa 
No mês de novembro foram registados 270 utilizadores no Espaço Internet de Serpa, e foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
 
Atividades desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 
. Tipo de Atividade – Ação de Formação 
. Designação – Aulas de Informática 
 Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira ; 
 Turma 2 (Médio): 10:30- 12:00– Sexta-feira ; 
  Turma 3 (Iniciação ): 10:30- 12:00– Quinta-feira ; 
. Nº de Participantes – Turmas de 8 a 12 alunos 
 
Aulas dadas em Outubro: 
 2/11 - 7 Formandos 
 5/11 - 3 Formandos 
 6/11 - 7 Formandos 
 9/11-  5 Formandos 
12/11- 3 Formandos 
13/11- 8 Formandos 
16/11- 7 Formandos 
19/11- 3 Formandos 
23/11- 9  Formandos 
26/11- 3 Formandos 
30/11- 6 Formandos 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
Data: Decorre todo ano em conformidade com o numero de inscrições 
 Inscrições para exame: 1 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 4 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 4 
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- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 22 
 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 10 
 
- Procurar emprego através da Internet 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 6 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio:  12 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 
 

 Análise de solicitações de hardware e software dos vários serviços municipais com vista apresentação 
de propostas técnica e económica – financeira; 

  Investigação de soluções opensource para terminais  

 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 – apresentação de proposta de infraestrutura de rede para 
o Centro Social; 

 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 – Apoio e gestão do parque informático;  

 Apresentação de proposta para restruturação do parque informático das escolas 1º ciclo e jardim-de-
infância do município; 

 Sistema de Gestão de Faturação – supervisão e acompanhamento do projeto- levantamento da 
informação.  
 

Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Participação em reuniões de trabalho de preparação de candidatura INTERREG V A /CRETA, em Huelva, 
em reuniões de trabalho de preparação de candidatura INTERREG V A /RDC LA 2020, em Reguengos de 
Monsaraz; em reuniões de trabalho de preparação de candidatura INTERREG V A /UADITURs II, em 
Huelva e organização dos respetivos processos de candidatura; 

 Encerramento de candidatura ADLA, ao POCTEP, com pedidos de validação de despesa dos eventos: 
Encontros de Culturas; Festival da Juventude; Serpa Equestre e Feira Histórica e Tradicional; 
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 Finalização do processo relativo ao Balanço do Mandato e organização/preparação do processo relativo 
às Opções do Plano e Plano de atividades 2016. 

 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
 

 Continuação da gestão das ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa; 

 Pesquisa de apoios financeiros comunitários e nacionais (dirigido aos empresários); 

 Trabalhos preparatórios para a realização da Feira do Queijo 2016; 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES; 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos; 

 Organização de visita com empresários do ramo agroalimentar ao PortugalAgro e Alimentaria (contato 
com os produtores e credenciação); 

 Elaboração de proposta de folheto do CADES; 

 Saídas de Campo para conhecer o tecido Empresarial (Cruz da Cigana, Santa Iria e Vale de Vargo e 
Brinches); 

 Organização do processo digital e físico com a aplicação da ficha do empresário; 

 Divulgação de informação aos empresários (financiamentos, formações, prestações de serviços); 

 Articulação com as empresas Trevo e Consulai para a realização de ações de esclarecimentos do 
PDR2020 no CADES; 

 Organização do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial _ Mel e PAM a realizar dia 16 de janeiro 
(convite aos oradores e expositores, listagem de materiais, alojamento, refeições e articulação dos 
materiais de divulgação com o GICI); 

 Organização do Concurso de Mel de Rosmaninho da Margem Esquerda do Guadiana (normas, ficha de 
inscrição e divulgação); 

 Análise de candidatura ao IEFP, artes e ofícios; 

 Elaboração da Proposta “Arando/Mirtilo Projetos em Cooperação e Novos Horizontes”; 

 Apresentação de proposta de participação em Feira Internacional de Alimentação e Bebidas. 
 

 
 

 
 
 

 



Projeto 
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Atual 

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% 1.309.722,78 -69.198,65 

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 36.836,66 

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% 596.629,08 0,00 

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

Elaboração do PEDU 30.750,00 25.000,00 21.250,00         

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 14.070.044,57 12.002.036,78 9.880.160,56 11.696.523,09 97,45% 8.569.545,57 252.062,30 

      

Total excluindo a parte dos parceiros da 
rede CAL 74.612,34 

 

FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

 QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
 



 
 

 
 

 
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 38.000,00 2.000,00 
 ADLA 2     280.000,00 210.000,00 70.000,00 248.174,74   186.131,06 
 UADITURS Rotas Transfronteiriças 66.666,67 50.000,00 16.666,67 81.112,36 45.625,71 15.208,56 
 

ARTE 
Convivir en el 
Arte   499.438,83 374.579,12 124.859,71 506.405,76 209.905,82 169.898,50 

 

          INTERREG 
       

HUBAAL Sobreexecução 
Falta receber 
22.493,72   

      

 

POSI 

        Beja Digital Falta receber 117.079,25€   
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OBRAS MUNICIPAIS 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
 

 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 
Serpa 

 

 
Em Curso: 
- Colocação de vedações no Monte do Sr. Cláudio Sota; 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo). 
- Limpeza e corte de ervas na Estrada Municipal 514 (S. Brás); 
- Limpeza e corte de ervas na EM 520  
- Limpeza e corte de ervas na EM 519  
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes na envolvente da EM 514 
 
 Concluídos: 
- Arranjo de caminho de acesso ao Monte do Carrascal 
- Arranjo do caminho de acesso ao Monte do Sr. Bento Ferreira, em Serpa 

 
Vila Verde de Ficalho 

 
Em Curso: 
- Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde de Ficalho 
e a EM 519); 
- Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, centro de dia e centro de apoio domiciliário 
do centro social São Jorge e Nossa Senhora das Pazes; 
- Apoio social - Recuperação de habitação de Francisco José Oliveira Herculano; 

Pias 
 

 
Em Curso: 
- Parque desportivo de Pias -Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal 
do recinto; 
 
Concluídos: 
- Conservação das infraestruturas de drenagem residual de Pias. 

Brinches 

 
Em Curso: 
- Atlético de Brinches – Largo da Igreja, nº9 
 
Concluídos: 
- Reparações na Sociedade 1º de junho Brinchense; 
- Execução de Linhas de Água 

 
Vila Nova de S. Bento 

e 
Vale de Vargo 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes em A. Do Pinto (Sr. António 
Martins, Ninho da Poupa, Herdade do Coito) 
 
Concluídos: 
- Arranjo do caminho de acesso ao Monte do Sr. José Simões, em A. do Pinto; 
- Aplicação de saibro em Pavilhão Industrial da Herdade da Abóboda; 
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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 do Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra de Requalificação do Lagar de VNS Bento 
- Coordenação de Segurança da Obra do Parque Desportivo de Pias – Reformulação e 
Arranjo Paisagístico da entrada principal do recinto; 
- Coordenação de Segurança da Obra dos Arranjos exteriores do lar de 3ª idade, 
centro de dia e centro de apoio domiciliário do centro social São Jorge e Nossa 
Senhora das Pazes; 
- Coordenação de Segurança da Obra Atlético de Brinches – Largo da Igreja, nº9 ao 
abrigo do Dec. Lei 555/99 de 16/12; 
- Aprovação de Planos de Sinalização Temporária; 
- Elaboração dos Planos de Segurança em Projeto e em obra; 
- 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. 

 
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; 

 
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 

 
Ambiente e Serviços Urbanos 

- Em 2015, a Semana Europeia da Prevenção da Produção de Resíduos (SEPPR)  teve 
lugar entre os dias 21 e 29 de novembro. 
Nesse âmbito, foram realizadas ações de sensibilização nas escolas do concelho de 
Serpa (pré-escolar), estas consistiram em abordar o tema da Reciclagem, foram 
explicadas as regras de deposição de resíduos nos ecopontos, através da 
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exemplificação, com a colocação de resíduos nos ecopontos domésticos adequados, 
foi entregue a cada aluno um ecoponto doméstico e um folheto informativo sobre o 
tema. 
No dia 27 de novembro, foi também entregue à Escola EB2,3 Abade Correia da Serra 
mobiliário urbano, construído a partir de paletes e elaborado na carpintaria da 
autarquia. 
- Segunda fase de implantação de uma rede de vidrões com baldeamento assistido, 
que visam servir zonas com maior densidade de restaurantes e bares, em que também 
serão distribuídos contentores específicos de 120 l para os estabelecimentos. A 
implementação desta rede de vidrões foi acompanhada de uma campanha de 
sensibilização junto dos estabelecimentos envolvidos. Este projeto apenas será 
implementado em locais onde já existem ilhas (ou seja para substituir os vidrões 
existentes), não podendo ser em locais com ilhas subterrâneas. No concelho de Serpa 
estão previstos a instalação de 5 vidrões, servindo 3 ou mais estabelecimentos num 
raio máximo de 80/100 m. 
Este projeto surge de uma parceria com a Resialentejo/Município. 
Neste momento já está instalado um vidrão em Vila Nova e aderiram dois 
comerciantes. 
No total para o concelho são 5 vidrões distribuídos da seguinte forma: 

 Serpa - 1 

 Ficalho - 1 

 Vila Nova - 1 

 Pias - 1 

 Brinches - 1 
- Entrega de contentores para deposição de cinzas: 

 Pias – 2 

 Vila Nova de São Bento – 2 
- Procedeu-se à aquisição/compra de 50 contentores de RSU de 1100 lt., alguns dos 
quais já distribuídos pelas freguesias: 

 Brinches – 5 

 Pias – 8 

 Vale Vargo – 4 

 Vila N.S. Bento – 8 

 Vila V. Ficalho – 5 
- Efetuou-se a limpeza do recinto das Eco Hortas, e colocação de contentor para 
deposição de manguinhas, foi também deixado no recinto duas cargas de composto 
orgânico, para utilização nas eco-hortas. 
- Iniciou-se no dia 21 de novembro a aplicação de herbicida nos arruamentos de 
Serpa. 
- Reparação do camião de recolha de RSU. 
- Limpeza de fossas municipais e particulares; 
- Apoio a eventos Culturais e Desportivos; 
- Limpeza pública nos arruamentos de Serpa; 
- Recolha de RSU no concelho de Serpa; 
- Recolha de monos e monstros; 
- Limpeza de equipamentos municipais; 
- Reposição de calçada em várias ruas de Serpa; 
 

Oficina de Apoio Logístico 
 

- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana; 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho; 
- Colocação de sinalização vertical no Concelho; 
- Execução de placas de obras; 
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- Manutenção do Cemitério Municipal, Pavilhão Carlos Pinhão, Complexo Desportivo, 
Estaleiro Municipal 
- Apoio a evento Cante Fest’2015 
- Pintura de passadeiras, colocação de lombas e marcação de estacionamento em 
Brinches 
- Execução de rampa e colocação de pilaretes em Serpa 
- Pintura de lancis nas rotundas em Vila Nova de São Bento 
- Apoio à Escola Secundária no Projeto Escola Eletrão. 
 

Oficina de Espaços Verdes 
 

- Limpeza de árvores em Serpa 
- Limpeza e manutenção dos espaços verdes no concelho 
- Rega dos espaços verdes da Cidade 
- Manutenção do Viveiro Municipal, Complexo Desportivo, Piscina Municipal, Casa dos 
Magistrados 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Transporte de terra para canteiros em Serpa 
- Limpeza de árvores nas freguesias de Brinches, Pias, Vila Nova de São Bento e Vila 
Verde de Ficalho 
 

 
EMPREITADAS 

 

 
 
 
 

Serpa 

 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Área de jogos descoberta (Em fase de elaboração de 
proposta);Pintura de Muro – Orçamentação (Concluído, em fase de abertura de 
procedimento de contratação pública); 
- 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 (Pendente);  
- Rua da Ladeira - Reformulação do arruamento (Proposta concluída, em fase de 
orçamentação); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para requalificação da 
cobertura (Efetuada estimativa de custo de intervenção e enviada para o executivo); 
- Mercado Municipal – Em análise 
- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 
- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário (Aguarda-se definição do 
pretendido); 
- Edifício do Arquivo Municipal - Projetos de reabilitação de estruturas e reforço 
estrutural da laje da cave do arquivo (Formalizando procedimento de contratação 
pública – execução dos projetos). 
- Climatização do Edifício – CADES – Empreitada de instalação de ar condicionado em 
parte do edifício I (Receção provisória concluída); 
Empreitada de instalação de Ar Condicionado em parte do edifício II (Formalização dos 
documentos para procedimento de contratualização concluído) 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão existente (em preparação); 
- Parque de Campismo – Análise e definição de programa de intervenção; 
- Encosta da Zona Poente – Análise e definição de programa de intervenção; 
- Parque da Cidade – Em análise; 
- Loteamento Municipal Moinho de Vento – Elaboração dos projetos de 
infraestruturas elétricas e telecomunicações (Formalização dos documentos para 
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procedimento de contratualização concluído); 
- Posto de Saúde de Santa Iria – Elaboração de projeto  
- Creche Nossa Senhora da Conceição – Levantamento desenhado do edifício (a 
decorrer). 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (em análise); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Proposta apresentada, aguarda decisão 
do Executivo); 
- 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 acompanhamento de obra – Administração Direta); 
- Largo do Ribeirinho - Reformulação do Largo – proposta  
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada  
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo 
paisagístico do parque (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 – Orçamentação de remodelação da cobertura dos pavilhões (a 
decorrer); 
- Fundação Viscondes de Messangil – Proposta de reformulação de área de 
estacionamento (a decorrer). 

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); 
- Área de estacionamento – Complexo Desportivo de Vila Nova de S. Bento – 
definição de área de estacionamentos e áreas verdes (Proposta concluída, em fase de 
orçamentação); 
Pavilhão Multiusos de Vila Nova de S. Bento – Empreitada de colocação de vãos no 
edifício (Em fase de consignação do local dos trabalhos); Empreitada de colocação de 
cobertura dupla e revestimentos laterais – I (Formalização de todo o processo de 
contratação pública e análise da proposta – concluído, e proposta anulada); 
Empreitada de colocação de cobertura dupla e revestimentos laterais – II 
(Formalização de todo o processo de contratação pública e análise da proposta – 
concluído, e proposta anulada); Empreitada de colocação de cobertura dupla e 
revestimentos laterais – III (Formalização de novo processo de contratação pública – 
concluído). 
- Praça da República – V. N. S. Bento – Reformulação do Largo (aguarda-se definição 
do pretendido); 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - 
Arranjo urbanístico/paisagístico  
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à 
natureza  
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao 
Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço indicado  
- Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo - Aquisição de Projetos para o 
Lar de Vale de Vargo – Apoio na formalização do Caderno de Encargos e demais 
trâmites processuais (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 (Proposta apresentada) 
- Remodelação do Lagar de Vila Nova de S. Bento – Projetos de especialidades (a 
decorrer). 
- Centro Cultural de Vale de Vargo – Levantamento desenhado do Edifício 
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(Concluído). 

Brinches 

 
- Parque Desportivo - Requalificação da Entrada (Proposta concluída, em fase de 
orçamentação); 
- Creche e Escola Primária (EB1) – Proposta de arranjos vários nos edifícios (Em fase 
de desenvolvimento da proposta); 
- Eco-Hortas – Definição da área (Proposta concluída, em fase de orçamentação); 
- Antigo Edifício do Atlético Clube de Brinches – Proposta de intervenção – adaptação 
do edifício (Aguarda possibilidade de execução do levantamento desenhado do 
edifício). 

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). 
Construção de Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário de V.V. de Ficalho – 
Preparação das peças para abertura de procedimento da empreitada de execução de 
muro de suporte (a decorrer). 

 
PROCESSOS DE EMPREITADAS 

 

Serpa 

 
- Empreitada de sinalização horizontal e equipamentos de segurança de estradas – 
Tratar da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a 
decorrer); 
- Empreitada de execução e instalação do sistema de direção e alarme de intrusão 
no Edifício Musibéria – Auto de receção definitiva (concluído); 
- Empreitada de assentamento de lancil no concelho de Serpa – Tratar da falta de 
documentação para encerramento da empreitada no SCE (a decorrer); 
- Empreitada de Infraestruturas elétricas na ZAE de Serpa e Estrada da Circunvalação – 
Tratar da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a 
decorrer); 
- Ocorrência – despiste Rua Serpa Pinto – Avaliação de custos (a decorrer);  
- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de Serpa e no 
loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 
- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e Exposição de 
Serpa - Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- Empreitada de instalação do sistema de climatização do Datacenter no Edifício dos 
Paços do Concelho – Tratar da falta de documentação para encerramento da 
empreitada no SCE (a decorrer – aguarda índices de preços para emissão de revisão 
de preços e conta final); 
- Cafetaria do Museu de Arqueologia de Serpa – Estimativa orçamental atualizada e 
com referência de equipamentos e mobiliário (propostas de alterações ao 
equipamento e identificados os trabalhos necessários para a sua colocação no local); 
- Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa – Reparação de defeitos de obra – aguardamos intervenção por parte do 
empreiteiro, foram efetuadas algumas correções no entanto foi comunicado ao 
empreiteiro a nossa insatisfação pelo serviço prestado. 
- Centro Escolar EB/JI de Serpa – Reparação de defeitos de obra (acompanhamento 
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dos trabalhos de reparação dos defeitos de obra); 
- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Reparação de defeitos de 
obra (realização de ensaios do sistema de climatização. Aguardamos intervenção por 
parte do empreiteiro). 
- Empreitada de execução de Marcações Horizontais do troço da rotunda do Altinho à 
frente do Centro Escolar de Serpa – organização de processo e apuramento de 
revisão de preços (em curso); 
- Empreitada de Execução para a Alteração do Edifício Municipal na Rua Roque da 
Costa, nºs 30, 32 e 34, em Serpa – Revisão de preços definitiva, conta final 
(concluído). 

Brinches 

 
- ETAR de Brinches – Conclusão do processo administrativo (a decorrer, aguarda-se 
resposta de parte do empreiteiro e AGDA); 
- 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); 

 
Pias 

 

 
- Empreitada de requalificação do caminho municipal 1050  – Auto de vistoria para 
libertação de garantias (a decorrer); 

União de Freguesias de 
Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo 

 
- 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). 

Vila Verde de Ficalho 

 
- Empreitada de execução de calçada no jardim anexo a Vila Belita em V.V. Ficalho – 
tratar da falta de documentação para encerramento da empreitada no SCE (a 
decorrer); 
- Empreitada de Reabilitação do edifício da Associação UAI antigo edifício da Guarda 
Fiscal – Vistoria para efeitos de garantia de obra (vistoria efetuada, em fase de 
comunicação ao empreiteiro dos defeitos verificados no local); 
- 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 (Preparação das peças do procedimento). 

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 
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do Certificado). 
 

Casa do cante 
 
- Manutenção do sistema de avac (Preparação das peças do procedimento). 
 

 
Pavilhão Carlos Pinhão 

 

 
- Pavimento da sala de ginástica I (pedido de orçamentos e elaboração das peças para 
procedimento de contratação pública e análise da proposta – concluído, e proposta 
anulada) 
- Pavimento da Sala de Ginástica II (Formalização de novo processo de contratação 
pública – concluído. 
 

 
Bar do Museu - Serpa 

 

 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio móvel (Concluída) 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio móvel (balcões) – (Concluída,  

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 (Concluída, aguarda conclusão da contratação pública). 

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. (Concluída, aguarda conclusão da contratação pública). 

 
DIVERSOS 

 

 
Edifícios Municipais 

 

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

 
Residências Artísticas 

 

 
- Montagem de equipamento diverso (concluído). 
 

 
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). 

 
Entidade de Serviços 

Partilhados da 
Administração Pública, 

I.P. 
 

 
 
 
- Conclusão dos procedimentos publicitados no Base.Gov, referentes aos anos 
transatos (concluído) 

 
Balanço do Mandato – 
Executivo C. M. Serpa 

 

 
- Fornecimento de peças desenhadas e escritas (concluído) 

 



 

 

 

124 

 
 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 

  
 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

11/2015 

Empreitada da 
Cobertura Dupla e 

Revestimentos Laterais 
do Equipamento 

Multiusos de Vila Nova 
de S. Bento 

  

Proposta excluída por o 
concorrente se ter 

apresentado em consórcio 
solução impeditiva cfr. Artº 

117º, nº 2, al. a) do CCP 

Ajuste 
Direto 

10/2015 

Empreitada de 
Instalação do Sistema 

de Climatização do 
Edifício CADES - Salas 5, 

7, 8, 10 e 11 

07-12-2015 
Friserpa - 

Equipamentos 
de Hotelaria, 

Ldª 

4.770,00€ 
Aguarda entrega de 

documentos de habilitação 

 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, mantêm-se no mesmo estado desde a 
última informação: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 
9/2015 

Empreitada de 
Colocação de Vãos no 
Pavilhão Multiusos de 
Vila Nova de S. Bento 

10-11-2015 - 
A. V. B. - 

Alumínios, 
Ldª 

17.893,49€ 

Concluído no 
Aprovisionamento. Contrato 
nº 17/2015 assinado a 30-11-

2015. 

Ajuste 
Direto 
8/2015 

Empreitada de 
Execução da Cobertura 
Dupla e Revestimentos 

Laterais do 
Equipamento 

Multiusos de Vila Nova 
de S. Bento 

  

Proposta excluída por o 
concorrente não ter 

apresentado habilitação 
necessária à execução da obra 

Ajuste 
Direto 
7/2015 

Empreitada de 
Requalificação de 

Passeios da Av. Das 
Forças Armadas, em 
Vila Verde de Ficalho 

   

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

Loteamento da 
Hortinha, Artº 319º - 
Secção J, em Serpa 
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Ajuste 
Direto 
2/2015 

Empreitada de 
Remodelação do Salão 
da Sociedade "Grupo 

1º de Junho 
Brinchense", em 

Brinches 

   

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 

74/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Impressão do 

Jornal Serpa Informação 
e Agenda Cultural 2016 

  
Aguarda apresentação de 

proposta 

Ajuste 
Direto 

73/2015 

Aquisição do 
Compressor para a 

Central de Produção de 
Betão Betuminoso 

  O procedimento ficou Deserto 

Ajuste 
Direto 

72/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação do 

D6D 
  O procedimento ficou Deserto 

Ajuste 
Direto 

71/2015 

Locação de Veículo para 
Recolha de RSU 

18-11-2015 - 
Solim - 

Equipamento
s para 

Higiene e 
Limpeza, Ldª 

8.360,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

70/2015 

Fornecimento e 
Aplicação do Pavimento 
da Sala de Ginástica do 
Pavilhão Carlos Pinhão 

de Serpa 

  O procedimento ficou Deserto 

 
Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, não se registaram 
quaisquer alterações. 
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 130 E AGENDA CULTURAL NOVEMBRO 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 
 

SERPA INFORMAÇÃO ESPECIAL BALANÇO DO MANDATO  

 Elaboração e adaptação de conteúdos e imagens 

 Paginação e preparação para gráfica  

 Distribuição nos diretórios 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 Mupis  

 Cartaz exposição OH e Gomos de Tangerina 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CANTE FEST’2015 (PLANO DE SALVAGUARDA DO CANTE ALENTEJANO) 

 Grafismos: outdoors, convites, spot, painéis, telas, flyers, cartões organização, mupis, publicidade 
imprensa, banners, programa, folhas de sala 

 Recolha de conteúdos 

 Nota de imprensa 

 Mailing 

 Reportagem fotográfica 

 Montagem/desmontagem de expositores 

 Apoio à montagem de exposição fotográfica 
 
REUNIÕES FREGUESIAS BALANÇO DO MANDATO 

 Comunicados para as freguesias 

 Cobertura fotográfica 

 Grafismo 

 Produção de powerpoints 
 
CASA DO CANTE 

 Cartaz Exposição de fotografia 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
EXPOSIÇÃO CONCURSO FOTOGRAFIA PATRIMÓNIO IMATERIAL – FESTIVIDADES DO CONCELHO DE SERPA 

 2 Cartaz A0 + impressão plotter 

 Cartazes A3 

 1 Expositor + impressão plotter 

 Certificados 
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 Convite 
 
MOSTRA DE DOÇARIA DE A-DO-PINTO 

 Cartaz 

 Convite 

 Flyer díptico 
 
NOTAS DE IMPRENSA 

 Câmara apoia compra de ambulância 

 Autarquia leva meia centena de empresários em visita a certames 

 Câmara de Serpa reúne com população do concelho 

 Cante Fest'15 celebrar um ano de património mundial 
 

DIVERSOS:  

 Academia Sénior – Ciclo de Palestras, logo A(voz) com Amor 

 V Encontro CPCJ – tela e cartazes 

 CADES – calendário de parede, imagem Ciclo de Criatividade e Inovação Empresarial 

 Ambiente – Autocolante contentores, desdobrável escolas 

 Natal – Imagem, mupis 

 Confraria do Cante - cartaz 
 

 

 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 
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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 
  
 

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, 11 de dezembro de 2015 
Com os melhores cumprimentos 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pires
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