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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 dezembro de 
2015 e janeiro de 2016. 
 
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 

 
 
 

Com a Feira do Queijo como um dos eventos de maior destaque neste período, começo por referir que este 

certame já se afirmou como um momento alto na divulgação e promoção das nossas produções 

agroalimentares de qualidade, com destaque para o queijo e produtos associados. 

A Feira do Queijo é, se dúvida, uma montra das capacidades existentes no concelho de Serpa numa aliança 

equilibrada entre identidade, cultura e economia.  

E a verdade é que esta aliança é um dos nossos maiores recursos para a concretização da estratégia de 

desenvolvimento que seguimos, porque nos pode diferenciar e criar as sinergias necessárias.  

Ao longo do ano, são muitos e diversificados os eventos e iniciativas que contribuem para fortalecer a 

dinâmica do concelho e dos seus agentes. Para além das ações promovidas pelo município, há que destacar 

o trabalho do movimento associativo local e dos diferentes agentes e instituições, as parcerias que vão 

sendo criadas entre todos e o resultado que daí advém em benefício do desenvolvimento do concelho e da 

sua população.  

E, naturalmente, há que referir as dinâmicas económicas e empresariais que vão marcando presença, em 

muitas áreas de atividade, no âmbito das quais referimos a constituição da Associação de Produtores do 

Concelho de Serpa. Quero salientar que, da nossa parte, estamos fortemente empenhados numa cada vez 

maior aproximação aos agentes e instituições locais e na concretização de ações que promovam o 

desenvolvimento local.  
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Deixo uma nota final, para lembrar que, neste ano de 2016, comemora-se o 40º aniversário de dois 

momentos históricos para o Portugal de hoje: o 40º aniversário da Constituição da República Portuguesa e 

da instituição do Poder Local Democrático. E se os tempos que vivemos atualmente são difíceis, estas duas 

datas têm que ser assinaladas por nós todos com a consciência de que foram a base para a democracia e 

para o desenvolvimento do País. 

 

 

Serpa, 22 de fevereiro de 2016 

 

Tomé Pires 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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Mês de DEZEMBRO 2015 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

  BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução - Dias 1 e 15 
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 60 participações. 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução - Dia 5 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 
3 anos. A abertura desta sessão foi feita com a leitura da poesia de Stella Gaspar da Silva: “onde 
estão as mães destas meninas?”. A guerra e o sofrimento foram os temas centrais. 
Registaram-se 14 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 10 participantes, fizemos em equipa árvores que crescem da copa 
para as raízes. Os trabalhos foram circulando por cada participante até a árvore se completar.  
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+ 
 ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es) - Filomena Alves  
Período de execução  - Dia 12 
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) 

 

DEZEMBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 21  

DVD-Vídeo 250  

Monografias 256  

Total 527  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 115  

7-9 anos 33  

10-12 anos 27  

13-16 anos 31  

17-20 anos 14  

21-35 anos 99  

36-50 anos 127  

51-65 anos 40  

> 66 anos 21  
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Total 527  

 
Total de novos utilizadores inscritos 8  

 
Total de empréstimos através do EIB  12  

 
Total de sessões nos computadores 210  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
 

Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA (Concerto 42.º aniversário da Sociedade Filarmónica de Serpa) | 
Auditório do Cineteatro de Serpa, dia 5 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA (espetáculo musical “O Principezinho” pelo (En)Cena) | 
Auditório do Cineteatro de Serpa, dia 17 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA (espetáculo Noite de Óscares) | Auditório do Cineteatro 
de Serpa, dia 17 

 CRECHE JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (Espetáculo de Natal) | Auditório do Cineteatro de 
Serpa, dia 18 

 GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO DE SERPA (Concerto de Natal) | Auditório do 
Cineteatro de Serpa, dia 26 
 

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

 
Para além da cedência de espaços, o Município disponibilizou um técnico e equipamentos de som para 
as seguintes atividades: 
– Comemoração dos 510 anos da Santa Casa da Misericórdia de Serpa l Igreja de S. Paulo e salão dos 
Bombeiros Voluntários de Serpa, dia 12 
– Espetáculo de Natal l Unidade de Cuidados Continuados de Serpa - Santa Casa da Misericórdia, dia 19 

 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
 
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 
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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). 
A Sra. Vereadora Isabel Estevens entregou, no dia 21 de novembro, os prémios e os certificados de 
participação. 
As 26 fotografias estiveram patentes ao público na Biblioteca Municipal de Serpa, de 21 de novembro 
a 31de dezembro. A exposição foi visitada por cerca de 280 pessoas. 
 

    
  1.º Prémio                                                   2.º Prémio                                                        3.º Prémio 
 
 
Designação 
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE LUÍS ALENQUER 
 
Período de execução - De 12 de dezembro a 6 de janeiro 
Local - Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Exposição que reuniu 28 presépios do escultor Luís Alenquer, concebidos na sua maioria em xisto, 
madeira e metal. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 
Designação 
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
Período de execução  - Dia 21 
Local - Cineteatro Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Participaram 29 associações – 45 pessoas. 
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 DESPORTO 

 
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.  

 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 53 2 27 129 9 14 

Vila Nova de S. 
Bento 

39 3 13 51 4 13 

Brinches 30 2 15 41 3 14 

Vila Verde de 
Ficalho 

55 3 18 39 2 20 

Pias 26 2 13 41 3 14 

Vale de Vargo 21 3 7 12 2 6 

Vales Mortos 57 3 19 31 2 16 

A-do-Pinto 18 3 6 8 2 4 

Santa-Iria 32 3 11 20 2 10 

Total 331 24 14 372 29 13 

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

 
Número de utilizações: 

EQUIPAMENTO DEZEMBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 

 1512 

Parque Desportivo de Serpa 1757 

Piscina Coberta  969 

 
Designação   
BOCCIA SÉNIOR 
Período de execução  
Quartas-feiras, das 10h00 às 11h00 
Sextas-feiras, das 15h00 às 16h00 
 
Local - Pavilhão Carlos Pinhão 

D
EZ

EM
B

R
O
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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 

DEZEMBRO 8 43 5 

 
 

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 

DEZEMBRO 206 16 13 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

DEZEMBRO 

Serpa (AF) 27 

Serpa (AMA) 20 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 13 

Pias 4 

V. V. Ficalho 6 

 
 
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 dezembro realizaram-se 2 sessões, com um total de 17 participantes (média de 8 alunos 
por sessão) 
Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do Município. 
 
Designação 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL 11 / FUTEBOL DE 7  
Promotor(es)  - Associação de Futebol de Beja e Futebol Clube de Serpa 
Período de execução - Dias 5, 12, 13, 19 e 20 
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Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Designação 
CAMPEONATO DE ANDEBOL (JUVENIS) 
Promotor(es)  - Federação Portuguesa de Andebol – Centro de Cultura Popular de Serpa 
Período de execução  - Dia 12 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Designação 
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO DE FUTSAL (SENIORES FEMININO) 
Promotor(es)  - Associação de Futebol de Beja – Futebol Clube de Serpa 
Período de execução  - Dia 19 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA 
Promotor(es)  - Sport Clube Patinagem Artística 
Período de execução - Dia 19 
Apoios concedidos  

 
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 
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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 para espelhar as atividades promovidas pelos dois projetos, no mês de dezembro, 

data de término do segundo Protocolo. 

Depois de realizado o Balanço das atividades Protocoladas entre o Município e a Associação Cultbéria para a 

gestão dos projetos em 2015, prepara-se a proposta do terceiro Protocolo que vigorará em 2016. 

 

CASA DO CANTE 

1 – Loja do Cante. 

2 - Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 

 

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.  

 

B - Concertos Musibéria 

No dia 16 de dezembro, no auditório Musibéria, foi apresentado o concerto – Espetáculo Final do 1.º Trimestre 

2015/2016 dos Laboratórios de Dança e Música Musibéria. 

 

C - Estúdio Musibéria 

Foram realizados os seguintes trabalhos de captação áudio: 

No dia 2 de dezembro, com o Grupo Coral feminino de Viana do Alentejo. 

Entre os dias 5 e 6 de dezembro, com o quarteto de guitarras Concordis. 

Entre os dias 14 e 23 de dezembro, com o músico Hélder Moutinho. 

Ao dia 28 de dezembro, com o Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho. 

 
 
RELATÓRIO FINANCEIRO – DEZEMBRO 
 
Quadro de receitas e custos de DEZEMBRO 

RECEITAS euros DEZEMBRO 2015 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000€ 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 840.00€ 

- Loja do Cante 300.00€ 

  

Total  21.140.00€ 
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CUSTOS euros DEZEMBRO 2015 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 17.166.40€ 

  

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 1.060.00€ 

  

Total  18.226.40€ 

 

RESULTADO euros                         DEZEMBRO 2015 

Total 2.913.60€ 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
 

AÇÃO SOCIAL 
 
ACADEMIA SÉNIOR 
Período de Férias 18 dezembro a 04 de janeiro 
ACADEMIA SÉNIOR NO REFORÇO DOS LAÇOS INTERGERACIONAIS E NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 
No âmbito do projeto que visa promover o reforço das relações intergeracionais, o respeito e valorização dos 
mais velhos, sensibilização para os direitos da crianças e a inclusão social, concluímos a primeira ação prevista 
com a entrega na maternidade das botinhas tricotadas pelos alunos da academia sénior de Serpa e os babetes da 
universidade sénior de Beja. Este projeto permitiu oferecer à maternidade do Hospital de Beja 87 caixas que 
continham ainda uma carta, sensibilizando para o papel dos avós na vida das crianças e um panfleto sobre o 
projeto. 
O projeto foi divulgado em inúmeros meios de comunicação regionais tendo sido divulgado na primeira página 
do Jornal Diário do Alentejo. 
 
PROJETO A (VOZ) COM AMOR 
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1) Atividades de Natal 
À semelhança do ano anterior, realizaram-se na academia as habituais decorações de Natal, com a 
montagem de um presépio e decoração de espaços 
Comemorações da quadra Natalícia 
Dia 16, realizou-se na academia a habitual festa de Natal com um lanche partilhado e apresentação da peça 
de teatro pelos alunos da academia sénior, Filhoses de Natal, grupo Tas em Cena, ensaiado pela Professora 
Maria João Brasão. 

 
Festa Intergeracional de Natal  
Deslocaram-se à academia sénior os alunos do 9º A e do pré-escolar, no dia 17 de dezembro. Os alunos do 
agrupamento nº 1, turma 9.º A, ofereceram aos alunos da academia sénior o almoço e algumas sobremesas 
num momento de partilha entre várias gerações. Os alunos da academia sénior retribuíram com a 
apresentação da peça de teatro e distribuíram filhoses aos participantes. 
Participaram nesta atividade cerca de 120 pessoas, entre séniores, adulto, jovens e crianças. 

  
 
Visita ao Cine Teatro para assistir à peça O Principezinho 
Dia 17 de dezembro os alunos tiveram ainda oportunidade de assistir no cineteatro à peça “O 
principezinho”. 
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Atuações do Grupo Coral 
O grupo coral da academia sénior participou nas comemorações do Dia do Cante com presença na Casa do 
Cante para transmissão direta para a antena 1 
Participação no concerto de natal na Casa do Cante serpa|8 de dezembro 

 
 

TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA 
Realizaram-se na primeira e segunda semana de dezembro visitas a alguns utentes para verificação do 
funcionamento dos aparelhos. 
Registou se a avaria de dois aparelhos que foram substituídos e preparou-se a próxima avaliação aos utentes que 
terá início em janeiro. 
 
CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS)  

 
 
Para fins de candidatura ao Programa Escolhas foi realizado um plenário extraordinário com vista à emissão de 
parecer, tendo em conta o regulamento de candidatura do referido programa.  
Foi emitido parecer favorável pelos conselheiros tendo em conta a mais-valia da referida candidatura, na 
intervenção concelhia com públicos socialmente vulneráveis. 
 

Apresentação Sumária 
O projeto visa promover a inclusão social de crianças e jovens do concelho de Serpa, em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica e risco de exclusão social (etnia cigana e famílias multiassistidas). Estima-se 
intervir diretamente com 50 crianças e jovens anualmente, e 100 participantes indiretos (familiares, técnicos e 
comunidade em geral). As atividades centrar-se-ão em 3 localidades do concelho, a saber: Serpa, Pias e Vila Nova 
de São Bento, tendo as duas primeiras uma maior incidência, já que aqui se localizam os 3 bairros de etnia 
cigana, onde vivem a maioria do público-alvo: S. Francisco, Canada e Telheiro. O projeto estrutura-se em torno 
de três áreas estratégicas: educação e formação (medida I), inclusão digital (medida IV) e capacitação e 
empreendedorismo (medida V). 
 Na medida I prevêem-se desenvolver atividades de tipo, workshop´s artísticos de teatro e música, sessões de 
orientação escolar e profissional, cursos de “Técnicas de Procura de Emprego/”Competências Empreendedoras”. 
Na medida IV prevê-se criar um Centro de Inclusão Digital, onde funcionarão cursos de iniciação às TIC’s, um 
atelier de apoio escolar e um gabinete de acompanhamento individual. Na medida V, pretendemos dinamizar 
campos de férias e intercâmbios juvenis, desenvolver competências empreendedoras através da aplicação do 
recurso “Atelier de Bijutaria Criativa” e promover a cultura cigana através da realização de eventos que 
favoreçam a aproximação e a divulgação dos valores e costumes ciganos. Serão participantes diretos as crianças 
e jovens em situação de absentismo e/ou abandono escolar precoce, com comportamentos desviantes e em 
situação de desocupação (jovens NEET).  
Em relação aos participantes indiretos, será priorizada a intervenção com os pais das crianças e jovens, dados os 
objetivos e resultados a alcançar. As razões que fundamentam a presente proposta centram-se na realidade 
local, por um lado, a existência de uma comunidade cigana cuja estigmatização, isolamento e falta de condições 
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de habitabilidade dos bairros, têm conduzido a um maior fechamento da comunidade sobre si própria e, por 
outro, a permanência de situações de jovens sem ocupação e que carecem de um trabalho sistemático viando a 
construção de projetos de vida realistas e sustentáveis. Em termos metodológicos, apostar-se-á em métodos de 
intervenção individual na fase de diagnóstico (participante e respetiva família) e definição de projeto de 
intervenção. Nas ações de grupo (ateliers, cursos, workshop’s) serão privilegiadas dinâmicas de grupo que 
favoreçam a integração, a interação e o autoconhecimento.  
Sempre que possível serão disponibilizados recursos pedagógicos que favoreçam a autoformação e a 
autodescoberta. O contacto com as artes, o ambiente, a música e a dança serão estratégias a utilizar para 
favorecer a adesão e permanência nas atividades.  
A equipa será constituída por um coordenador, 1 monitor CID e 1 dinamizador comunitário, com experiência e 
perfis ajustados às funções. Dada a abrangência geográfica, será delineado um cronograma de execução que 
contemple a distribuição das atividades e sua realização em regime de itinerância.  
O projeto conta alcançar os seus resultados potenciando a articulação com outros dispositivos existentes no 
território. Da parte da entidade gestora conta-se com o CQEP, o qual, disponibilizará recursos humanos e 
pedagógicos que facilitem as ações orientação ao longo da vida e de encaminhamento para qualificação escolar 
e/ou profissional.  
A entidade está certificada para desenvolver campos de férias e disponibiliza ainda, na Serra de Serpa, de um 
centro de turismo, educação e lazer – Posto de São Marcos, equipado com camaratas (m/f, capacidade para 16 
jovens) e diversos equipamentos (piscina, restaurante, sala de formação, parede de escala, pontes tirolesas e 
slide, observatório astronómico, exposição interativa e equipamentos de contacto coma fauna e flora 

 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA (PMARCHS) 
Acompanhamento dos quatro processos contratualizados em outubro, encontrando-se um processo concluído, 
um processo em execução final e dois em execução inicial. 
Assim, processos com deliberação para intervenção 10 processos (4 em execução) e 4 em análise. 
 
 
ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DELTA – Cabazes de Natal 
Por mais um ano consecutivo a Câmara Municipal de Serpa associou-se à Associação Coração-Delta na entrega 
de 20 cabazes a idosos em situação de vulnerabilidade económica, tendo todas as Juntas de Freguesias 
colaborado na identificação dos munícipes. 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 28 atendimentos e foram fornecidas 236 peças de roupa, sapatos e outros bens. 
Os alunos do 11º ano da Turma do Curso Profissional de Técnico de Comércio da Escola Secundária de Serpa 
levou a cabo uma iniciativa solidária para a Loja Social de Serpa, com a recolha de roupas, calçado e brinquedos. 
  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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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Durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos  

Roupa  854 Kg 

Calçado 114 Kg 

Brinquedos 45 Kg 

Livros 34Kg 

Outros 91 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 Crianças 5 Crianças 9 Crianças 18 Crianças 8 Crianças 

Prolongamento 
de horário 

34 Crianças 5 Crianças 6 Crianças 18 Crianças 7 Crianças 

 
Os custos da Autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar foram de 1.590,96€, com o 
seguinte valor, respetivamente, em cada componente de apoio à família: 

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 

727,44€ 78,96€ 198,24€ 362,88€ 223,44€ 

 
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. 
 
Fornecimento de refeições aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Relativamente às refeições dos alunos do 1º ciclo os custos durante o mês de dezembro foram no valor de 
3.166,75€: 
 
 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

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

1.261,91€ 132,26€ 1.079,31€ 40,32€ 632,79€ 20,16€ 

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 mês, 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 custo de: 

 Rodoviária: 16.954,80 € 
 Viaturas de aluguer: 5.164,37€ 
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Projeto Eco- escolas 
Rota dos 20  

 
Com o apoio da Autarquia decorreram até ao dia 15 de dezembro as atividades nas várias escolas que integram a 
Rede Eco-Escolas, no âmbito da iniciativa Rota dos 20. O apoio da câmara para além de logístico, também foi ao 
nível de transportes dos alunos para a passagem do testemunho de umas escolas para as outras. 
No dia 15 de dezembro, o Município de Serpa fez a passagem de testemunho para o Município de Beja, com uma 
cerimónia que decorreu pelas 11h00 nos Paços do concelho, em Beja. O nosso Município fez-se representar pela 
Vereadora Isabel Estevens e contou também com a presença do Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de 
Serpa e 3 alunos da Escola secundária de Serpa. 
 
CONSELHOS GERAIS 
No dia 17 de Dezembro, pelas 14h00 – participação dos representantes da Câmara na Reunião do Conselho 
Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1 – Tomada de posse dos novos membros; 
2 - Análise do Regimento do Conselho Geral; 
3 - Aprovar alterações ao regulamento Interno; 
4 – Apreciar e aprovar o plano anual de atividades 
5 – Apreciar os resultados do processo auto-avaliação; 
6 – Aprovar o acordo pelo empreendedorismo entre o Município de Castro Verde e a EPDRS; 
7 – Aprovar a participação da escola na rede maior empregabilidade; 
8 – Aprovar a participação da escola no projeto Trans-Formacion no âmbito do POCTEP; 
9 – Aprovar a candidatura de um projeto de investimento na exploração agrícola de acordo com a medida 3.2.1 
no âmbito do PDR 2020; 
10 – Informações da direção, situação financeira da escola. 
 
No dia 17 de Dezembro, pelas 18h00 – participação de um dos representantes da Câmara na Reunião do 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1 – Linhas orientadoras para o Orçamento de 2016; 
2 – Apresentação do projeto Colmeias do Talefe; 
3 – Outros assuntos. 
 
 
PROJETO CANTE NAS ESCOLAS 
Continuidade do projeto que envolve cerca de 284 alunos do 3º e 4ºanos de escolaridade das escolas do 1º ciclo 
do concelho, conforme se indicam no quadro a seguir: 

Serpa Pias VNSBento Ficalho Vale 
Vargo 

Brinches A-do-
Pinto 

Vales Mortos 

115  38 24 23 28 29 13 14 

 
As aulas são lecionadas em contexto escolar e têm a duração e 45 minutos. Neste mês foram trabalhados temas 
alusivos à tradição do Natal, Janeiras e Reis, tendo em conta os usos e costumes que fazem parte da memória 
coletiva e identidade cultural do povo do concelho de Serpa. 
Os alunos apresentaram o seu trabalho ao público, nomeadamente, nas Festas de Natal realizadas nas escolas 
entre os dias 14 e 17 de dezembro. 
Faz também parte deste projeto o Grupo Coral Juvenil de Vila Nova de S. Bento, composto por 28 crianças e 
jovens, com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, que também participou nas atividades de Natal 
realizadas pelas escolas. 
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Outras atividades Educativas 
Dia 17 de Dezembro, no Serviço de Educação (edifício da Biblioteca Municipal) – foram recebidos os alunos da 
turma do 8º B da Escola Básica 2, 3 Abade Correia da Serra e uma sala de crianças do Pré-Escolar de Serpa, onde 
apresentaram votos de Boas Festas e nos presentearam com uma pequena atuação com canções de Natal, e com 
um lanche para todas as pessoas que estavam no referido edifício (funcionários e utentes da Biblioteca). 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
No mês de dezembro foram registados 342  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: 
   3/12 - 3 Formandos 
   4/12 - 7 Formandos 
   7/12 - 6 Formandos 
 10/12-  3 Formandos 
 11/12- 7 Formandos 
 14/12- 8 Formandos 
 17/12- 2 Formandos 
 18/12- 3 Formandos 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
   
  Qualquer cidadão pode solicitar o reconhecimento das suas competências básicas em tecnologias da 
informação, mediante a obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação (TI), 
criado pelo Decreto-Lei n.º 140/2001, de 24 de Abril. Este diploma é um instrumento de combate à info-
exclusão, de reforço da cidadania e de promoção da coesão social no contexto da Sociedade da Informação. 
A obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação depende de aprovação num 
exame exclusivamente prático, com uma duração máxima de 60 minutos, não sendo sujeitos a avaliação 
quaisquer outros conhecimentos. 
Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas 
  em Tecnologias da Informação (TIC) 
 Data: Decorre  todo ano em conformidade com o numero de inscrições 
 Inscrições para exame: 2 
 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Nesta Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único 
de Circulação, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 3 
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 2 
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- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade ,saúde ,finanças , etc.. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 
entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 27 
 
- 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 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 12 
 
- 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. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 10 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja 
virtual evoca a analogia física da compra de produtos ou serviços na loja física e virtual. Nesta ação, qualquer 
pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio dos Técnicos do Espaço para aquisição de 
bilhetes de avião, aquisição de produtos, pagamento de portagens, acompanhar encomendas on-line entre 
outros. 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio:  8 
 

                                                                                                     
 
 
 

                                         
       Turma de Informática da Academia Sénior         Utilizadores do Espaço Internet 
 

http://www.1000-x-1000.com/
http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 
 

 Gestão e apoio aos serviços envolvidos, na aplicação dos procedimentos a efetuar no ERP Airc para 
transição de ano 2015-2016 ( Financeiro, Administrativo, Recursos Humanos e Mynet); 

 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  

 Apoio às escolas do 1º ciclo e jardim-de-infância do município – Apoio e gestão do parque informático 

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

 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 
 

 Organização/Coordenação da XV Edição da Feira do Queijo do Alentejo 2016; 

 Continuação da gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa através do  
atendimento dos munícipes e análise das pretensões por eles apresentadas; 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES através do 
atendimento dos munícipes e análise das pretensões por eles apresentadas; 

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

 Reunião com o Intermarché; 

 Apresentação da proposta de estatutos da APROSerpa ao tecido empresarial do concelho; 
(organização da reunião) 

 Reunião de coordenação para a realização da 37º Reunião da Sociedade Portuguesa de Pastagens e 
Forragens; 

 Continuação das saídas de campo para diagnóstico do tecido empresarial (Pias); 

 Atualização do processo digital e físico da aplicação da ficha do empresário; 

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

 Articulação com a empresa Espaço Visual para a realização de ações de esclarecimentos sobre a cultura 
do pistácio; 

 Organização do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial _ Mel e PAM a realizar dia 16 de janeiro; 

 Acompanhamento da execução da exposição da CM Serpa para a Feira do Queijo do Alentejo; 

 Proposta de realização de Ações de Benchmarking (em execução) 
 

Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Encerramento das operações candidatadas ao POCTEP, designadamente as operações de acrónimos 
ADLA e UADITURs; 
 

 Participações em reuniões preparatórias das candidaturas a elaborar ao INTERREG V A em Huelva e 
Reguengos de Monsaraz; 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura CRETA_ 
Criação de uma rede transfronteiriça de viveiros de empresas com o fim de estimular a inovação, os 
intercâmbios entre PME’s e as complementaridades no que respeita ao apoio à incubação e 
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desenvolvimento de empresas, tendo como motor de impulso o estimulo à criatividade, num valor total 
de 258.907,65€; 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura 
UADITURs II- Promoção do turismo sustentável no Baixo guadiana, através do itinerário ambiental e 
cultural, como marco de uma estratégia comum, no valor total de 260.000€. 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura RDC LA 
2020- Rotas de Desenvolvimento Cultural Lago Alqueva 2020, no valor total de 240.000€; 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura VELA - 
Valorização da Envolvente do Lago Alqueva, no valor total de 180.000€; 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura 
FORTURS – Fortificações de Fronteira: Fomento do Turismo Cultural Fronteiriço, no valor total de 
180.000€; 

 Submissão, no Balcão 2020, do pedido de pagamento da elaboração do PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Serpa; 

 Submissão no Balcão 2020 da candidatura a financiamento dos estágios PEPAL no âmbito do POISE; 

 Contributos para a construção do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da CIMBAL; 
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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 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 25.000,00 100,00%   25.000,00 

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 11.721.523,09 97,66% 8.569.545,57 277.062,30 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede CAL 99.612,34 

 

FINANCIAMENTOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 

QRER 

INALENTEJO 

Projetos Homologados 
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POCTEP 

Acrónimo Projecto Inv. Elegível FEDER CMS Despesa Recebido Por Receber 
 PEGLA Feira Histórica 2010+Guias+ barco 114.722,50 86.041,88 28.680,63 130.793,47 81.739,78 16.355,32 
 ADLA Melhoria dos Serviços Turísticos 53.333,33 40.000,00 13.333,33 53.333,33 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: 
- Infraestruturas da Zona Industrial 
- Requalificação da Rotunda do Tribunal 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo). 
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes na envolvente da EM 514 
 
 Concluídos: 
- Requalificação das instalações sanitárias do recinto do mercado mensal. 
- Limpeza de bermas e valetas na EM 520 
- Arranjo do caminho do Carrascal 
- Reposição de asfalto 
 

 
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; 
- Trabalhos preparatórios para aplicação de asfalto na Fundação Viscondes de Messangil 
 
Concluídos: 
- Aplicação de asfalto no Loteamento do Celeiro 

Brinches 

 
Em curso: 
- Arranjo de caminhos na Freguesia de Brinches 
 
Concluídos: 
- Atlético de Brinches – Largo da Igreja, nº9 
- Arranjo de caminho Fonte Frade (Orada) 
 

 
Vila Nova de S. 

Bento 
e  

Vale de Vargo 
 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
- Requalificação da Av. Jerónimo Reis Toucinho 
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes em A. Do Pinto (Sr. António Martins, 
Ninho da Poupa, Herdade do Coito) 
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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 de Requalificação da Rotunda do Tribunal. 
- 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. 
- Aquisição de EPI’s  e fardamento para as oficinas da DOMA. 

 
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 

- Desratização e desbaratização no concelho de Serpa em 17 e 18 de Dezembro de 2015. 
 
- Levantamento florestal, no Caminho Municipal – CM 1093, para identificação de sobreiros e 
azinheiras para abate/arranque, necessário às obras de acesso ao Pulo do Lobo. 
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- Foi solicitado ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas IP. (ICNF), autorização 
para efetuar trabalhos no Caminho Municipal – CM 1093 acesso ao Pulo do Lobo, de 
desmatação, poda, corte/arranque, reperfilamento das valetas e regularização do pavimento 
existente em terra batida.  
- Apoio às juntas de freguesia na limpeza de resíduos volumosos e resíduos de construção 
demolição (RCD), resultantes de depósitos ilegais. 
- No seguimento do apoio solicitado pelos munícipes, foi prestado apoio na recolha e 
transporte de resíduos resultantes da poda de árvores, monos e REEE. 
 
- Cedência de contentores de RSU de 1100 lt às freguesias: 

 Brinches - 5 

 Pias - 8 

 V. Vargo - 4 

 Vila N. S. Bento - 8 

 Ficalho - 5 

 União de juntas de salvador e Santa Maria - 2 
 
- Foi feita a limpeza e colocado composto nas Eco-Hortas das Carapuças. 
- Limpeza de fossas particulares e municipais. 
- Gestão da limpeza urbana e de equipamentos municipais. 
 
 

Oficina de Apoio Logístico 
 

- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Colocação de sinais no Concelho 
- Execução de placas de obras 
- Manutenção do Complexo Desportivo, Cineteatro 
- Reparação de danos causados por máquinas em Serpa 
- Apoio ao evento de Patinagem Artística 
- Apoio ao evento da comemoração dos 510 anos das Misericórdias 
- Apoio ao Mercado de Produtores do CADES 
- Reparação de banco de jardim na Praça de Nossa Senhora da Guadalupe em Serpa 
- Apoio a Exposição nas Freguesias 
- Reposição de calçada em Serpa 
- Reparação de W.C. no Largo de Mercado Mensal 
- Montagem de bancadas na Escola Profissional de Agricultura em Serpa 
 

Oficina de Espaços Verdes 
 

De forma a manter os espaços verdes no Concelho limpos e aprazíveis, procedeu-se de forma 
permanente à limpeza, manutenção e rega dos mesmos.  
Relativamente à poda de árvores efetuou-se a limpeza das mesmas de acordo com os 
pedidos dos munícipes, uma vez que não temos tido disponibilidade constante da plataforma 
elevatória para proceder como desejável a todas as árvores da cidade. 
Durante o período das Reuniões nas Freguesias para Balanço de Mandato foram executados 
trabalhos relativos à limpeza e corte de árvores nas freguesias.  
Para além de todos os trabalhos de manutenção elaborados por este sector foi ainda dado 
apoio pelo mesmo aos espetáculos de Patinagem Artística, ao evento da Comemoração dos 
510 anos das Misericórdias e ao Mercado de Produtores do CADES. 
Foi ainda assegurada pelo sector de Espaços Verdes a manutenção do Viveiro Municipal, 
Refeitório Municipal, Jardim público, Cemitério Municipal e, através de pedido dos 
respetivos sectores, do Castelo, Museu Etnográfico, Complexo Desportivo, Piscina Municipal, 
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Piscina de Pias, Centro Escolar e Pólo 1. 
Mais se informa que foi, ainda, dada resposta aos pedidos dos munícipes como, por 
exemplo, cedência de estrume e de carradas de terra. 
 

 
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); 
- 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 (Concluído); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para requalificação da cobertura 
(Efetuada estimativa de custo de intervenção); 
- Mercado Municipal – Em análise; 
- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 
- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário – Em análise; 
- 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 (Receção provisória 
concluída) 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão da 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); 
- Posto de saúde de Sta. Iria – Elaboração de projeto (aguarda análise). 
- Edifício do CADES – Empreitada de execução de paredes em pladur (em fase de elaboração 
de proposta) – Empreitada de instalação de rede de dados (em fase de elaboração de 
proposta); 
- Centro Social de Serpa – Empreitada de execução de paredes em pladur (em fase de 
elaboração de proposta); 
- Largo do Hospital (Serpa) – Aguarda levantamento topográfico e definição do pretendido; 
- Creche Nª Srª da Conceição – Levantamento desenhado do edifício (concluído) 
 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (Proposta apresentada); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Proposta apresentada); 
- Associação Columbófila de Pias - Pedido de parceria / apoio a execução de projeto 
(Aguarda Análise); 
- Recinto Desportivo de Pias – Remodelação das instalações – balneários (em fase de 
formalização da proposta); 
- 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 (Proposta apresentada); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada (Proposta 
apresentada); 
- Parque de Merendas / Circuito de Manutenção - Reformulação e arranjo paisagístico do 
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parque (Em fase de execução de levantamento topográfico).  
- Entrada de 3 Lotes – Zona Industrial – Definição de 3 entradas (Em fase final de 
apresentação de proposta); 
- Pavilhões da UCP – Orçamentação de remodelação da cobertura dos pavilhões (aguarda 
definição da volumetria da cobertura a aplicar); 
- Requalificação da Rua do Jogo dos Paus – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
abastecimento de águas, Plantas síntese (concluído) 
 

União de 
Freguesias de 

VNS Bento e Vale 
de Vargo 

 
- 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 – III (Aguarda data de entrada em obra para consignação do 
local dos trabalhos ao adjudicatário); Arranjos interiores dos balneários (em fase de definição 
dos trabalhos de formalização do processo de contratação pública). 
- Praça da República – V. N. S. Bento – Reformulação do Largo; 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - Arranjo 
urbanístico/paisagístico (Solicitada alteração às propostas apresentadas, em fase de análise); 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 
(Proposta apresentada); 
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao 
Cemitério) - Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço indicado (Proposta 
apresentada); 
- 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 – Levantamento desenhado da totalidade 
do edifício/recinto (em execução; Empreitada de substituição dos vãos do edifício (aguarda 
conclusão do levantamento desenhado do edifício (mapa de vãos); Contratação – elaboração 
dos projetos de infraestruturas elétricas e telecomunicações (aguarda conclusão do 
levantamento desenhado do edifício – definição de áreas). 
- Requalificação da Rua Alberico Nunes de Figueiredo – Estimativa orçamental – 
Pavimentação, rede de abastecimento de águas – Plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua da Lagoa – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
abastecimento de águas – plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua Francisco Santos Pateira (Vale de Vargo) – estimativa orçamental – 
Pavimentação, rede de abastecimento de águas – plantas síntese (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 (em fase de apresentação de propostas); 
- Requalificação da Rua de Santo António – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
drenagem de águas pluviais – plantas síntese (concluído). 
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Vila Verde de 
Ficalho 

 
- Requalificação de passeios - Av. Forças Armadas e Requalificação da área frente ao 
edifício da Farmácia – Formalização do processo – Empreitada – (proposta apresentada). 
- 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 (em fase de formalização de 
consulta à Diocese de Beja); 
- 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). 
- Requalificação da Rua do Outeiro – Estimativa orçamental – pavimentação, rede de 
abastecimento de águas e válvula de seccionamento – plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua da Bica - Estimativa orçamental – pavimentação, rede de 
abastecimento de águas e válvula de seccionamento – plantas síntese (concluído). 
 

 
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); 
- 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. 
- Empreitada de execução do Centro Escolar EB/JI de Serpa – Em fase de ensaios e 
certificações (aguarda fornecimento de energia elétrica para arranque e ensaio geral das 
instalações especiais. Acompanhamento em fase de garantia da empreitada); 
- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – em fase de ensaios e certificações 
(aguarda fornecimento de energia elétrica para arranque e ensaio das instalações especiais); 
- 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 instalação do sistema de climatização do edifício CADES – 2ª Fase – 
trabalhos concluídos, em fase de encerramento do procedimento administrativo; 
- Reabilitação e ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa – em fase de ensaios e 
certificações (aguarda certificação da instalação elétrica para contratualização da energia 
elétrica. Após fornecimento da energia elétrica será efetuado o arranque e ensaio geral das 
instalações especiais); 
- Processos no âmbito do PMARCHS – processos a decorrer. 
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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 (Notificação final ao empreiteiro para entrega dos documentos 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 
– efetuada vistoria para efeitos de acionamento de garantia da obra, e e estabelecido prazo 
para execução das correções (enviada notificação para reparação de danos verificados no 
local, em fase de acompanhamento do processo); 
- Empreitada de execução de ligação de BT, na Rua do cemitério em Vila verde de Ficalho – 
SCE – orçamento (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). 
 

 
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).  
 
- Manutenção do sistema solar térmico (Preparação das peças do procedimento). 
 
- Colocação de estores nas salas do Pré-Escolar (aguarda agendamento com o adjudicatário) 
 
- Manutenção completa do elevador (preparação das peças do procedimento) 
 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
 
- Fornecimento de equipamento de AC para o edifício da portaria (em curso) 
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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). 
 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
 

Casa do cante 

 
- Manutenção do sistema de avac (Preparação das peças do procedimento). 
 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
 

 
Pavilhão Carlos 

Pinhão 

 
- Pavimento da sala de ginástica (Procedimento administrativo e serviço concluídos) 
 

 
Bar do Museu - 

Serpa 

 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio móvel (pendente junto do serviço de 
aprovisionamento) 
 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio não móvel (balcões) – pendente junto do 
serviço de aprovisionamento. 
 

 
Projetos de 

Remodelação do 
Jardim Municipal 

 
- Serviço adjudicado (em fase de acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto 
com o adjudicatário). 

 
Projetos 

Loteamento 
Municipal 

“Moinho de 
Vento” 

 
- Serviço adjudicado (em fase de acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto 
com o adjudicatário – aguarda) 

 
Pavilhão 

Polivalente de 
Serpa 

 

 
- Fornecimento de gás (concluído) 
 
 
 
 

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). 
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Certificado de 

Instalação 
elétrica – Salão 

Polivalente de A-
do-Pinto 

 

 
- Terminou o prazo para entrega do certificado por parte do empreiteiro (em fase de 
abertura do procedimento para acionamento das garantias bancárias para o devido efeito). 

 
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). 

 
Processos no 

âmbito do 
PMARCHS 

 

 
- Apoio e formalização dos processos de empreitada e contratação pública (processos a 
decorrer). 

 
 
 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 
 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

12/2015 

Empreitada da 
Cobertura Dupla e 

Revestimentos Laterais 
do Equipamento 

Multiusos de Vila Nova 
de S. Bento 

18-12-2015 - 
JCGomes - 

Caixilharia e 
Construções 

Metálicas, Ldª 

136.406,00€ 
Contrato nº 1/2016 assinado a 

08-01-2016. Concluído  

 

Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente, à exceção da primeira da lista, as 

restantes mantêm-se no mesmo estado desde a última informação: 
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Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

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€ 
Concluído. Auto de 

Consignação de 17-12-2015 

Ajuste 
Direto 
7/2015 

Empreitada de 
Requalificação de 

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

  

Aguarda a conclusão dos 
trabalhos preparatórios no 

local da obra, que estão a ser 
executados pela equipa da 

Câmara 

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

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

   

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 

80/2015 
Aquisição de Pavê 

23-12-2015 - 
Fialho e Silva, 

Ldª 
6.922,70€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

79/2015 

Aquisição e Montagem 
de Elementos Metálicos 
no Museu Arqueológico 
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de Serpa 

Ajuste 
Direto 

78/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Análise e Controlo 

de Água no Concelho 
para 2016 

11-01-2016 - 
Laboratório 
Agroleico - 

Análises 
Químicas e 

Bacteriológic
as, Ldª 

5.556,14€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

77/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação do 

Bulldozer D6D 
  O procedimento ficou Deserto 

Ajuste 
Direto 

76/2015 

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

de Serpa 

11-12-2015 - 
Sports 

Partner - 
Distribuição e 

Fabrico de 
Artigos 

Desportivos, 
Ldª 

7.435,20€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

75/2015 

Locação, Montagem e 
Desmontagem das 

Iluminações Decorativas 
de Natal 2015 

07-12-2015 - 
Humberto 
Rodrigues - 
Iluminações 
Unipessoal, 

Ldª 

12.090,00€ Concluído  

 

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 

74/2015 

Aquisição de Serviços 
para a Impressão do 

Jornal Serpa Informação 
e Agenda Cultural 2016 

16-12-2015 - 
Sociedade 
Editorial 

Bética, Ldª 

20.604,00€ 
Contrato nº 18/2015 assinado 

a 22-12-2015 

 
 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 

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

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

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

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

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

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
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 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 131 E AGENDA CULTURAL DEZEMBRO 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 exposição OH, Gomos de Tangerina, Presépios 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CICLO DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO. CADES 

 Grafismos: convites, lonas, cartaz 

 Nota de imprensa 

 Mailing 
 
MOSTRA DE DOÇARIA DE A-DO-PINTO 

 Expositores 

 Montagem/Desmontagem 

 Mailing 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
ACADEMIA SÉNIOR 

 Desdobrável A(voz) com Amor 

 Revisão de conteúdos e design da carta 

 Logo Grupo Coral 

 Registo fotográfico 

 Divulgação: Nota de imprensa, divulgação online 
 
NOTAS DE IMPRENSA 

 Ciclo de Criatividade e Inovação 

 (A) Voz com Amor 
 

DIVERSOS:  

 Rota dos 20 - cartaz 

http://pt.calameo.com/publish/books/
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 Repaginação folheto do Turismo Alentejo 

 Natal – Banner, postais, postal Assembleia 

 Concerto de natal do Grupo da casa do Povo de Serpa – Cartaz e impressões 

 Cantar aos Reis – cartaz e impressões 
 

 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 janeiro 2016 
 
 

    CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
 
Designação 
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE LUÍS ALENQUER 
 
Período de execução  
De 12 de dezembro a 6 de janeiro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Exposição que reuniu 28 presépios do escultor Luís Alenquer. A mostra foi visitada por cerca de 375 
pessoas. 
 
 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução 
Dias 5, 12, 19 e 26 
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 107 participações. 
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Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
Dia 16 
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.  
Sessão articulada com um ateliê de identificação de plantas melíferas, aromáticas e medicinais, orientado 
por Fernanda Botelho. Registaram-se 26 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  
Dias 7 e 14 
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 janeiro, 
em Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho, participaram 10 crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
Dia 9 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos, orientada pela arquiteta Paula Estorninho. 
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Nesta sessão, que contou com 25 participantes, construíram-se personagens divididas em três partes: 
cabeça, tronco e membros. 
 

            
   

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 23 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. As reuniões do Clube são 
dinamizadas por Filomena Alves e dirigidas a M/16 anos. Esta sessão contou com a presença da Sra. Ana 
Maria Guerreiro Valente, uma leitora fervorosa da obra de Camilo Castelo Branco. 
 
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da ativida 

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

 

JANEIRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 8  

DVD-Vídeo 246  

Monografias 286  

Total 540  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 60  

7-9 anos 42  

10-12 anos 21  

13-16 anos 27  

17-20 anos 28  

21-35 anos 98  
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36-50 anos 130  

51-65 anos 65  

> 66 anos 69  

Total 540  

 

Total de novos utilizadores inscritos 11  

 

Total de empréstimos através do EIB  12  

 

Total de sessões nos computadores 160  
 

 
 

 
CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA NOVA DE S. BENTO E DE VALE DE VARGO (Exposição sobre o Cante 
Alentejano) | Cineteatro Maria Lamas, dias 4 a 9 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA (espetáculo Óscares 2016) | Cineteatro Maria Lamas, dias 29 
e 30 
 

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 22 de janeiro a 14 de fevereiro 
Local 
Sede do Futebol Clube de Vale de Vargo 
Desenvolvimento  
A exposição “Património I (Material) – Festividades do Concelho de Serpa” reúne todas as fotografias 
enviadas para a 2.ª edição do concurso de fotografia “Património (I) Material”, subordinado ao tema 
“Festividades do Concelho de Serpa”. 
A exposição esteve patente na Biblioteca Municipal de Serpa, em finais do ano transato, e será apresentada 
em 2016 em Vale de Vargo, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento, Brinches e Pias. 
À 2.ª edição do concurso, em 2015, concorreram oito participantes, sete na categoria júnior/sénior e um na 
categoria juvenil, com um total de 26 fotografias. 
Foram fotografadas várias festas religiosas – a Festa de Santa Iria, a Festa de Nossa Senhora das Pazes e S. 
Jorge, em Vila Verde de Ficalho, a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres, na Mina da Orada, a Festa em 
honra de S. Luís e Santíssimo Sacramento, em Pias, a Festa das Santas Cruzes, em Vila Nova São Bento –, e 
outras festividades como o Encontro de Grupos Corais de Vila Verde de Ficalho, o Festival de Artes e Ofícios 
da Raia, em Vila Verde de Ficalho, a Serpa Equestre e a Feira Histórica e Tradicional, em Serpa. 
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Vila Verde de Ficalho                                       Santa Iria                                        Mina da Orada 
 

 

 
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.  

 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 107 4 27 167 12 14 

Vila Nova de S. 
Bento 

35 4 9 67 8 8 

Brinches 48 4 12 45 4 11 

Vila Verde de 
Ficalho 

61 4 15 57 4 14 

Pias 47 4 12 54 4 14 

Vale de Vargo 32 4 8 15 4 4 

Vales Mortos 67 4 17 57 4 14 

A-do-Pinto 29 4 7 20 4 5 

Santa-Iria 46 4 12 36 4 9 

Total 472 36 13 518 48 11 

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

 
Número de utilizações: 

EQUIPAMENTO JANEIRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão  1949 

Parque Desportivo de Serpa 3011 

Piscina Coberta  1524 

JA
N

EI
R

O
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Designação   
BOCCIA SÉNIOR 
Período de execução  
Quartas-feiras, das 10h00 às 11h00 
Sextas-feiras, das 15h00 às 16h00 
 
Local 
Pavilhão Carlos Pinhão 
Desenvolvimento 
Atividade que visa dar a conhecer o Boccia, um jogo de lançamento de bolas inspirado num jogo praticado 
na antiga Grécia do qual derivaram jogos como o bowling e a petanca. O Boccia foi originalmente concebido 
para ser jogado por pessoas com paralisia cerebral mas tornou-se tão popular que hoje em dia é praticado 
por muitas outras pessoas, nomeadamente em idade sénior. 
 

MÊS Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

JANEIRO 8 57 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 
 

MÊS TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

JANEIRO 265 24 11 

 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

JANEIRO 

Serpa (AF) 28 

Serpa (AMA) 17 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 9 

Pias 7 

V. V. Ficalho 6 

 
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 janeiro realizaram-se 3 sessões, com um total de 19 participantes (média de 6 alunos por sessão) 
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Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do Município. 
 
 
Designação 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL 11 / FUTEBOL DE 7  
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja e Futebol Clube de Serpa 
Período de execução  
Dias 10 e 17 – Seniores l Dia 16 – Juniores l Dias 10 e 24 – Juvenis l Dia 17 – Iniciados l Dias 9 e 23 – Infantis l  
Dia 16 – Benjamins 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designação 
CAMPEONATOS DE FUTEBOL 11   
Promotor(es)  
Inatel e Luso união Serpense 
Período de execução - Dias 3 e 23 – Seniores  
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 

 
Designação 
ACÇÂO DE FORMAÇÃO DE TREINADORES 
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja  
Período de execução  - Dia 30 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 

 
 

 
 
 
 
 
Designação 
TREINO DA SELECÇÃO DISTRITAL SUB-13 MASCULINO 
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja 
Período de execução  - Dia 31 
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Parque Desportivo de Serpa) e apoio de funcionário. 
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Designação 
CAMPEONATO DE ANDEBOL 
Promotor(es)  
Federação Portuguesa de Andebol – Centro de Cultura Popular de Serpa 
Período de execução - Dias 10 e 30 – Juvenis l Dia 23 – Seniores  
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Designação 
CAMPEONATO DISTRITAL DA 1.ª DIVISÃO DE FUTSAL (SENIORES FEMININO) 
Promotor(es)  
Associação de Futebol de Beja – Futebol Clube de Serpa 
Período de execução - Dias 16 e 30 – Seniores  
Apoios concedidos  
Cedência de instalações (Pavilhão Carlos Pinhão) e apoio de funcionário 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL 
 
ACADEMIA SENIOR DE SERPA  
 
PALESTRAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR 
Como controlar as insónias sem tomar medicação? Com Vanessa Santos  
Na sequência das ações que visam sensibilizar a população para temas relacionados com a saúde e bem-estar 
realizámos dia 27 de janeiro a primeira sessão de Palestras de Saúde e Bem-estar, dedicada ao tema do sono e 
ao problema das insónias. A palestra foi dinamizada pela colega, estagiária, da ação social Vanessa Santos. 
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À CONVERSA COM… 
Elisabete Gomes da Silva| ULBA 
No dia 11 de janeiro realizou-se a primeira conversa sobre VIH. 
Discutiu-se com a técnica da ULSBA o que motiva a infeção na população mais velha. 
 

 
 
 
Comemoração de Dia de Reis 
Dia 06 de janeiro, realizou se mais um lanche convívio comemorativo do dia de Reis. 
 

  
 
Apresentação da peça de teatro na creche  
O grupo de teatro Tás em Cena representou na Creche Nossa Senhora da Conceição. 
 
 Visita dos alunos de Francês à cinemateca/Lisboa 
Dia 28 de janeiro os alunos da disciplina de Francês juntaram-se aos alunos do 3º ciclo e foram a lisboa a uma 
visita à cinemateca. 
 
 
PES - PLANO DE EDUCAÇÃO PARA A SAUDE - COLABORAÇÃO COM OS AGRUPAMENTOS ESCOLARES 
Sessão de esclarecimento aos jovens do 9.º Ano que irão participar num projeto de educação sexual, 13 e 20 de 
janeiro 
Articulação com as escolas do concelho no âmbito da sensibilização - Reunião dia 18 de janeiro no Agrupamento 
nº 1 de Serpa. 
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TELEASSISTENCIA DOMICILIÁRIA 
Acompanhamento técnico dos aparelhos instalados, organização dos processos e dos instrumentos para 
reavaliação dos utentes. 
 
 

                                                                
CANDIDATURAS À 6ª GERAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLHAS 
A Câmara Municipal de Serpa, como entidade promotora e a Rota do Guadiana, como entidade gestora, 
submeteram uma candidatura ao Programa Escolhas 6G, tendo o projeto a designação de Projeto Promove-te. 
 

RESULTADOS 
Foi realizado nos dias 19 e 20 de janeiro, reunião do Júri, onde foram aprovados 88 (oitenta e oito) novos 
projetos de inclusão social para crianças e jovens de contextos vulneráveis. Foram rececionadas um total de 247 
(duzentas e quarenta e sete) candidaturas para a 6ª Geração. Tendo sido aprovados 22 (vinte e dois) projetos 
para o Norte, 12 (doze) projetos para o Centro, 40 (quarenta) projetos para Lisboa, 4 (quatro) projetos para o 
Algarve, 7 (sete) projetos para o Alentejo e 3 (três) projetos para as Regiões Autónomas. 
Refere-se ainda que caso alguns dos projetos aprovados não venham a ser implementados, com fundamento no 
nº 16 do artigo 13º do Regulamento do Programa Escolhas, onde se lê: ”A falta de resposta, nos termos do 
número anterior, vale como recusa da aceitação, com consequente anulação da aprovação da candidatura”. 
Posto isto, o Júri considerou nomear para financiamento os projetos que se encontram imediatamente abaixo do 
último aprovado em cada NUT.  

Neste sentido ficaram definidos como projetos suplentes:  
NUT Norte - 5 (Cinco); 
NUT Centro - 4 (quatro);  
NUT Lisboa - 9 (nove); 
NUT Alentejo 3 (Três); 
NUT Algarve 4 (quatro); 
Regiões Autónomas 2 (dois). 

Como é possível verificar-se no Anexo um da Ata da reunião do Júri para aprovação das Candidaturas ao 
Programa Escolhas 6ª Geração, o projeto Promove-te – E6G, encontra-se em 10º lugar (sendo por isso o terceiro 
Suplente). 
O Júri, quando os projetos suplentes têm classificação igual, considerou seriá-los tendo em conta uma ordem 
sequencial que evidencia a prioridade dada à sua possível implementação, como é possível verificar-se no 
quadro seguinte: 
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Mais é de referir que a Rota do Guadiana se encontra a elaborar reclamação ao resultado obtido de não 
aprovação. 
 

 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA - (PMARCHS) 

 
Em janeiro foram assinados dois contratos de concessão de apoio à reabilitação da habitação na âmbito do 
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARCHCS), que 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. 

 
Assim, encontram-se 2 processos executados (Vila Verde Ficalho e Serpa), em intervenção 1 processo (Serpa) e a 
iniciar a intervenção 3 processos (Vila Nova de S. Bento, Serpa e Pias), prestado o serviço acompanhamento e 
supervisão. 
Encontra-se em análise 1 processo. 
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JORNADAS MUNICIPAIS PELA IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL 
Organização e planeamento das jornadas, realizando-se as mesmas entre 15 de fevereiro e 11 março, com os 
seguintes eixos, 1ª semana prevenção da violência, 2ª semana sensibilização para a deficiência, 3ª semana 
inclusão social e 4ª semana promoção da igualdade. 

 
ORDEM DOS PSICÓLOGOS 
Para conhecimento da dinâmica social e da intervenção do município a Ordem dos Psicólogos solicitou reunião 
ao município, tendo a mesma sido realizada no mês de janeiro. Esta solicitação pretendeu-se com facto de estar 
a decorrer um estágio de psicologia (pepal/ordem dos psicólogos) na ação social. 
 
NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO 
O Núcleo Local de Inserção é uma estrutura operativa, da Segurança Social, de composição plurissectorial que 
visa assegurar o desenvolvimento da medida do Rendimento Social de Inserção (RSI). 
Participação da Autarquia, como parceira, na análise social dos processos em curso (RSI). 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA 
Representação do município pela técnica de ação social que assume a presidência da Comissão. Apoio logístico 
ao funcionamento da mesma. 
 
 
REDE PORTUGUESA DE MUNICIPIOS SAUDÁVEIS 
No dia 28 de janeiro, realizou-se a 1ª reunião do Grupo Técnico desta Rede, para definição de estratégia de 
criação de um Roteiro Nacional de Saúde, na qual participou uma Técnica dessa Autarquia. A referida reunião 
teve a seguinte ordem e trabalhos: 
1 – Balanço do trabalho desenvolvido em 2015 e planificação do trabalho a desenvolver em 2016. 
2 – Outros assuntos. 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 23 atendimentos e foram fornecidas 199 peças de roupa, sapatos e outros bens. 
 
CONTENTORES SOLIDÁRIOS  
Recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. De acordo com informação da Ultriplo (entidade responsável 
pela gestão dos mesmos) durante este período foram recolhidas as seguintes quantidades: 

Quantitativos recolhidos  

Roupa  811 Kg 

Calçado 108 Kg 

Brinquedos 57 Kg 

Livros 7 Kg 

Outros 86,50 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). 
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EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar  
Neste mês beneficiaram deste apoio: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

33 crianças 6 crianças 13 
crianças 

20 crianças 8 crianças 

Prolongamento 
Horário 

35 crianças 4 crianças 10 
crianças 

19 crianças 8 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.249,52€, 
com os seguintes valores correspondentes: 

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 

981.12€ 129.36€ 352.80€ 581.28€ 171.36€ 

 
Para a execução destas duas valências estão envolvidas 10 funcionárias, (9 em regime de contrato e 1 efetiva). 
Na valência Prolongamento de Horário as crianças usufruem de um conjunto de atividades lúdicas e pedagógicas 
em contexto de sala de aula e também beneficiam semanalmente da atividade “Expressão Motora” assegurada 
pela autarquia. É também desenvolvido por parte da Biblioteca Municipal a atividade “Contarelos”. 
Em Serpa, as crianças podem ainda usufruir de atividade de “Adaptação ao Meio Aquático” na Piscina Municipal. 
 
AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1-º Ciclo 
No mês de janeiro a autarquia aprovou a seguinte atribuição de Auxílios Económicos:  

 Vila Nova de São Bento 
 2 alunos do Escalão A 

Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€/dia para as refeições e 13,00€/ano letivo para material escolar. 
 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês 
de janeiro, a autarquia teve um custo de 4 995.26€ distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Brinches1 Vila Nova S. Bento V. V. Ficalho2 

2.159,45€ 210,08€ 1.608,35€ 33,60€ 950.18€ 33.60€ 

1 – Refeições fornecidas pelo Centro Social e Paroquial de Brinches 

2 – Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 
Neste mês 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 custo de: 

 Rodoviária: 23.670,00€ 
 Viaturas de aluguer: 7.771,00€ 

 
PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
Em reunião de Câmara de 20/01/2016 foi deliberado, por unanimidade, estabelecer parceria com a Associação 
Bandeira Azul da Europa, no âmbito do Programa Eco-Escolas para o ano letivo 2015-2016. A parceria com a 
ABAE implica desde logo o pagamento de 350.00€ por parte da Autarquia à FEE internacional (Fundação para a 
Educação Ambiental), correspondente ao valor da inscrição das escolas do concelho no Programa (Escola 
Secundária de Serpa, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica Integrada 2,3 Abade 
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Correia da Serra, Escola Básica 2,3 de Vila Nova de S. Bento e Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de 
Pias). 
Esta parceria traduz-se não só no pagamento da referida verba, mas também na colaboração e envolvimento da 
Autarquia na definição dos planos de atividades Eco-Escolas de cada escola e no apoio logístico e técnico que 
prestamos durante o ano letivo.  
 
PROJETO CANTE NAS ESCOLAS 
O projeto envolve 284 alunos do 3º e 4º anos de todas as Escolas do 1º Ciclo do Concelho. 
De acordo com a planificação definida para o 2º período, foi dado continuidade à aprendizagem das modas 
ligadas ao folclore de Natal, nomeadamente o Cante de Reis, onde os alunos interpretaram a moda “Três 
Cavalheiros”. Foram também abordados e explorados os rituais e as tradições locais associadas ao Entrudo, 
nomeadamente as danças e as modas. Neste âmbito, a turma de Vila Verde de Ficalho compôs uma letra, a qual 
terá como base musical uma música tradicional de Entrudo “Voltas do Entrudo”. 
As aulas são lecionadas em contexto escolar e têm a duração de 45 minutos.  
O Grupo Coral Juvenil de Vila Nova de S. Bento, que também integra este projeto, é composto por 28 crianças e 
jovens, com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos, e tem ensaios semanais às segundas-feiras que 
decorrem nas instalações da EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento.  
No dia 5 de janeiro participaram no Concerto de Reis organizado pela Paróquia de Vila Nova de S. Bento e no dia 
30 de janeiro na “Gala dos Óscares 2016” organizada pelos alunos da turma do 8º ano da EB 2,3 de Vila Nova de 
S. Bento. 
O Cante Alentejano também inclui o ensaio e apoio ao Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa. 
Semanalmente às quintas-feiras decorrem os ensaios do mesmo. A abordagem e interpretação de modas 
tracionais estão na base do trabalho deste grupo coral onde também exploram a composição poética e musical. 
 
PROJETO DE COMBATE À OBESIDADE INFANTIL – HEROIS DA FRUTA – Lanches escolares saudáveis 
Objetivo: Combate à obesidade infantil, no concelho de Serpa 
 
A Câmara Municipal de Serpa juntou-se numa parceira institucional, à Associação Portuguesa de Combate à 
Obesidade Infantil na 5ª edição do projeto nacional “Heróis da Fruta – Lanches escolares saudáveis”. Pelo 5º ano 
consecutivo o projeto “Heróis da Fruta” integra o Projeto de Combate à Obesidade Infantil.  
O concelho de Serpa tem a participar nesta iniciativa 65 crianças do pré-escolar de 3 da Creche-Jardim Nª Sr.ª 
Conceição de Serpa. 
Este projeto tem como objetivo principal incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em 
casa; encorajando-as a orgulharem-se de praticar uma alimentação saudável e variada; conhecer a importância 
da fruta na alimentação e na manutenção da saúde e despertar a comunidade para todos os benefícios da 
adoção de pequenas mudanças nos hábitos alimentares diários. 
O projeto está dividido em duas etapas complementares:  

 A primeira consistiu na implementação de um programa motivacional de 12 semanas, que decorreu de 
13 de outubro de 2015 a 15 de janeiro de 2016. Neste período, os alunos receberam diariamente uma 
estrela de herói, sempre que comeram fruta ao lanche, que foi assinalada no “Quadro de Mérito dos 
Heróis”  

 A segunda etapa consiste na promoção do videoclip do “Hino da fruta” no período de 10 de fevereiro de 
2016 a 10 de março de 2016. O “Hino da fruta” consistiu na criação de uma letra e a respetiva gravação 
de videoclip, das turmas participantes com a finalidade de sensibilizar as famílias e a comunidade local 
sobre a necessidade de adoção de hábitos de vida e de alimentação mais saudáveis. A Câmara Municipal 
apoiou através de meios técnicos de captura de som e imagem para a produção do videoclip, que será 
objeto de candidatura nacional. A partir do dia 10 de fevereiro abrem as votações para a seleção do 
vencedor do “Hino da Fruta”. 

 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
No mês de Dezembro foram registados 302  utilizadores no Espaço Internet de Serpa, e foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 
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- 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 Janeiro: 
 7/1 - 3 Formandos 
  8/1 - 7 Formandos 
 11/1 - 7 Formandos 
 14/1-  3 Formandos 
 15/1-  7 Formandos 
 18/1-  8 Formandos 
 21/1-  2 Formandos 
 22/1-  8 Formandos 
 25/1-  7 Formandos 
 28/1-  3 Formandos 
 29/1-  7 Formandos 
 
- Atividade de sensibilização para o Dia Europeu da Proteção de Dados Pessoais 
Assinala-se no dia 28 de janeiro de cada ano o Dia Europeu da Proteção de Dados Pessoais, data escolhida pelo 
Comité de Ministros do Conselho da Europa por ser a da abertura à assinatura, em 1981, da Convenção para a 
Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal (Convenção n.º 
108). 
É objetivo do Dia Europeu da Proteção de Dados Pessoais sensibilizar os cidadãos e as entidades públicas e 
privadas para importância da proteção dos dados pessoais, nomeadamente proporcionando informação sobre os 
seus direitos e sobre boas práticas existentes neste domínio. 
É importante que os cidadãos compreendam como os seus dados pessoais são tratados pelas mais diversas 
entidades públicas e privadas, ou até por outros cidadãos (desde a recolha desses dados fornecidos ou não pelo 
interessado, até à sua utilização por quem os recolheu, e por terceiros), nem sempre com o seu conhecimento 
ou acordo esclarecido. É, também, importante que o titular dos dados, ou seja, cada um de nós, compreenda as 
finalidades dessa recolha, bem como os seus direitos, designadamente a forma de reagir ao tratamento ilícito 
dos seus dados pessoais. 
É, igualmente, importante que, o titular dos dados faça um uso consciente e responsável dos seus dados, quer no 
quadro da utilização da Internet (redes sociais e outros serviços) 
Data: Dia 28 de janeiro 
 
- Exames para obter o Diploma em Competências Básicas –DCB 
 Qualquer cidadão pode solicitar o reconhecimento das suas competências básicas em tecnologias da 
informação, mediante a obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação (TI), 
criado pelo Decreto-Lei n.º 140/2001, de 24 de abril. Este diploma é um instrumento de combate à info-exclusão, 
de reforço da cidadania e de promoção da coesão social no contexto da Sociedade da Informação. 
A obtenção do Diploma de Competências Básicas em Tecnologias da Informação depende de aprovação num 
exame exclusivamente prático, com uma duração máxima de 60 minutos, não sendo sujeitos a avaliação 
quaisquer outros conhecimentos. 
Destinatários – Todos os utilizadores que pretendam obter Reconhecimento de Competências Básicas 
em Tecnologias da Informação (TIC) 
 Data: Decorre todo ano em conformidade com o numero de inscrições 
 Inscrições para exame: 1 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Pedidos de apoio : 7 
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- 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). 
Pedidos de apoio : 3 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc.. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 
entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 22 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 
elaboração de cartas de apresentação,  cartas de motivação e candidaturas espontâneas 
Pedidos de apoio : 9 
 
- Procurar emprego através da Internet 
Apoio aos utilizadores no acesso e registo em sites: 
http://www.net-empregos.com/  ; http://www.indeed.pt /; www.bep.gov.pt/; www.ina.pt  
Pedidos de apoio: 8 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja 
virtual evoca a analogia física da compra de produtos ou serviços na loja física e virtual.   
Pedidos de apoio:  12 
 

            
                

Nota: cartazes publicados na pagina do Facebook do Espaço Internet de Serpa 
https://www.facebook.com/EspacoInternetDeSerpa/ 

   
 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 
 

 Início da abertura da empreitada para instalação de infraestrutura de rede no Centro Social; 

 Investigação de soluções para Cartão Serpa Terra Forte 

 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 

http://www.1000-x-1000.com/
http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loja_virtual
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 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 projecto- levantamento da 
informação.  
 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Realização de ações de promoção da 15ª edição da Feira do Queijo na Casa do Alentejo e nas lojas do 
Continente do Seixal; Amadora; Oeiras e Colombo. Estas ações de promoção envolveram degustação e 
venda de queijo de produtores do concelho de Serpa e atuação de dois grupos corais do concelho de 
Serpa e do grupo os “Os Alentejanos”. 

 Organização/Coordenação da 15ª Edição da Feira do Queijo do Alentejo 2016; 

 Organização / Coordenação do 2º Concurso do “Melhor Queijo da Feira do Queijo 2016”; 

 Coordenação da exposição da CM Serpa para a Feira do Queijo do Alentejo; 

 Continuação da gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa através do  
atendimento dos munícipes e análise das pretensões por eles apresentadas; 

 Assinatura de 7 Acordos Protocolares para atribuição de lotes na Zona Industrial de Serpa e Zona de 
Atividades Económicas de Pias. 

 Continuação da gestão dos processos relativos à cedência dos gabinetes no Espaço CADES através do 
atendimento dos munícipes e análise das pretensões por eles apresentadas; 

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

 Aprovação da proposta de estatutos e de nome da APROSerpa e envio do modelo 1 do RNPC para 
obtenção de NIF e de Cartão Provisório de Pessoa Coletiva;  

 Reunião com a comissão de coordenação para a organização da 37º Reunião de Primavera da Sociedade 
Portuguesa de Pastagens e Forragens; 

 Saídas de campo para conhecer o tecido Empresarial (Queijos Loução); 

 Atualização do processo digital e físico da aplicação da ficha do empresário; 

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

 Atendimento a promotores e esclarecimentos sobre fontes de financiamento disponíveis para a 
elaboração de Pedidos de Apoio na área do turismo e instalação de sistemas Agro-florestais; 

 Realização de sessão pública de esclarecimentos sobre a cultura do pistácio; 

 Realização do primeiro dia temático do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial _ Mel e PAM;  

 Proposta de realização de Ações de Benchmarking (em execução); 

 Reunião com a Confraria do Figo-da-índia; 

 Reunião com a Associação Rota do Guadiana, tendo em vista o estabelecimento de parcerias para a 
realização de iniciativas conjuntas; 

 Organização do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial –“ Vinho e Turismo - internacionalizar e 
divulgar”, a realizar no dia 19 de março; 
 

 
Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Participações em reuniões preparatórias das candidaturas a elaborar ao INTERREG V A em Huelva; 

 Colaboração na preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na 
candidatura UADITURs II- Promoção do turismo sustentável no baixo guadiana 
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 Colaboração na preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na 
candidatura RDC LA 2020- Rotas de Desenvolvimento Cultural Lago Alqueva 2020; 

 Colaboração na preparação da candidatura ao INTERREG V A, do projeto VELA - Valorização da 
Envolvente do Lago Alqueva, que envolve a descida do rio em canoa, aquisição de equipamentos e 
melhoria dos acessos; 

 Colaboração na preparação da candidatura ao INTERREG V A, do projeto PICTEP – Plataforma Integrada 
de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal, que prevê a criação de medidas de adaptação às 
alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos associados ao clima, por exemplo, erosão, incêndios, 
inundações, tempestades e seca, incluindo ações de sensibilização, proteção civil e sistemas e 
infraestruturas de gestão de catástrofes, no valor total de 295.500€. 

 Preparação da candidatura ao INTERREG V A, nomeadamente as ações a integrar na candidatura 
FORTURS – Fortificações de Fronteira: Fomento do Turismo Cultural Fronteiriço, no valor total de 
180.000€; 

 Encerramento e recebimento final da operação Requalificação do Museu de Arqueologia de Serpa; 

 Encerramento e recebimento final da operação Ciclovia “Cruzeiro / V. Nova de S. Bento”; 

 Contributos para a construção do PAMUS - Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da CIMBAL; 
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FINANCIAMENTO NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 
QRER 

INALENTEJO 

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% 736.733,48 0,00 

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 25.000,00 100,00%   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 11.721.523,09 97,66% 8.606.382,24 236.475,64 

      
Total excluindo a parte dos parceiros da rede 59.025,68 
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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 40.879,88 -879,88 
 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   499.438,83 374.579,12 124.859,71 506.405,76 325.896,10 53.908,22 
 

          INTERREG 
       HUBAAL Sobreexecução Falta receber 22.493,72   

      

 

POSI 

        Beja 
Digital Falta receber 117.079,25€   
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TURISMO E PATRIMÓNIO 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Museu de Arqueologia . Implementação da Museografia (Núcleo do Castelo) 
As peças de grande dimensão encontram-se na Alcáçova. 
As peças de grande porte encontram-se no interior do (futuro) Museu de Arqueologia, piso superior. 
Adjudicação do serviço de pintura de paredes interiores do Museu de Arqueologia à empresa António 
Travessa, devidamente justificado. 
Adjudicação do serviço com bens à empresa AVB, devidamente justificado, para: substituição de uma caixa de 
vidro no vão/varanda do Museu de Arqueologia com ligação (visual) á 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 instalado e ligado. 

 Coordenação para garantir a limpeza geral e de pormenor dos espaços interiores, mobiliário fixo, vitrinas, 
etc.. 
 Consulta a empresas de plataformas elevatórias (para eventual substituição da rampa da sala no primeiro 
piso). Não houve resposta, pelo que os serviços optaram pela solução de guarda lateral em fero. 
 
 Roteiro . Museu de Arqueologia  
Em curso a elaboração, interna e externa (consultores externos do programa de museografia), de um Roteiro 
para o Museu de Arqueologia e realização de Folhas de Sala.  
 
 Castelo . Museu de Arqueologia  
Coordenação de alguns trabalhos necessários na Alcáçova e Caminho de Ronda para garantir a visita com mais 
qualidade. 
Coordenação da limpeza exterior do castelo (desde a entrada até à zona por baixo da Torre da Horta e espaço 
junto à Muralha da R. da Barbacã). 
Coordenação para garantir a limpeza das instalações sanitárias. 
Coordenação para garantir o funcionamento do elevador. 
 
 Castelo . Cafetaria 
Consulta a empresas para apresentação de orçamentos. 
 
 Museu Etnográfico. Núcleo de Etnografia Local 
Conservação dos trajes etnográficos. 
Gestão dos pedidos de empréstimo dos trajes etnográficos.  
 
 Cortejo Histórico e Etnográfico 
Reuniões de coordenação do evento, quinzenais. 
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Envolvimento do gabinete na área dos trajes etnográficos (aquisição de materiais e administração logística 
dos trajes históricos e etnográficos através do Núcleo dos Trajes) e dos equídeos (aquisição de bens e serviços 
e administração dos serviços). 
                                 
 Rede de Museus do Distrito de Beja 
Alteração da designação para Rede de Museu do Baixo Alentejo. 
Assunto sujeito a deliberação de Câmara. 
 
Rede de Museus do Distrito de Beja – Proposta de alteração de designação  
O Gabinete de Turismo e Património informa que a Rede de Museus do distrito de Beja propôs à CIMBAL 
integrar esta Associação de Municípios, sendo que a CIMBAL aceita a proposta de integração da Rede de 
Museus. 
Porém esta integração tem implicações na denominação da rede, isto é, implica alterações à sua atual 
designação “Rede de Museus do distrito de Beja”.  
Foram apresentadas outras designações, as quais analisadas e sujeitas a votação resultaram na proposta de 
“Rede de Museus do Baixo Alentejo”.  

                                                                        Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada de alteração da 
denominação para REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO - Reunião da C.M. 2016.01.20.  
 
 Estagio PEPAL 
Acompanhamento do estágio de Ana Teresa Pereira Dias. 
Programa de Estágio, na área de museologia, revisto pela coordenação do GTP com base na monitorização do 
mesmo. 
 
 Feira Histórica e Tradicional 
Reunião de coordenação para preparação do evento em termos técnicos. 
 
 Exposição Aquedutos de Portugal 
Proposta de receção da exposição pelo período de um mês, propondo-se a inauguração a 15 de abril de 2016, 
de modo a fazer coincidir o período da exposição com a data comemorativa de 18 de abril, dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios.  
 
 Serpa Museu Aberto 
Acompanhamento do processo. 
Preparação da apresentação pública do processo. 
 
 
 Ambitur . Processo Rotas Temáticas pedonais e BTT 
Acompanhamento da implentação dos materiais. 
 
 Feira do Queijo 
Reuniões de coordenação, quinzenais, do evento. 
 
 Semana Gastronómica do Queijo 
Há semelhança do ano anterior o GTP coordena a semana gastronómica. 
 
“SEMANA GASTRONÓMICA DO QUEIJO 2016 
Proposta  
Esta proposta segue o modelo adotado na primeira edição, isto é, utiliza a Semana Gastronómica do Queijo como instrumento de promoção 
da Feira do Queijo do Alentejo.  
 
Apresentação 
A II Semana Gastronómica do Queijo 2016 está associada à Feira do Queijo do Alentejo e destina-se a todos os restaurantes do concelho que 
quiserem aderir através da inclusão nas suas ementas de pratos confecionados com queijo.  
 
 
 



 

 

 

59 

Objetivos 
Potenciando a atratividade da Feira do Queijo do Alentejo e a associação entre o elemento gastronómico “queijo” e Serpa, os objetivos são 
os seguintes: 
1.Reforçar a promoção do queijo e da Feira do Queijo do Alentejo; 
2.Promover a restauração local e o concelho, levando o público aos restaurantes de Serpa e, simultaneamente, a visitar os locais de interesse 
turístico; 
3.Criar um fator de atratividade turística que aumente a o período de permanência dos visitantes no concelho. Este fator poderá ser 
potenciado com a inclusão de outros elementos (ver o ponto seguinte).    
 
Pacote turístico  
A Semana Gastronómica poderá ser reforçada associando-a a apresentações de cante e/ou a outros espetáculos, construindo-se um “pacote 
turístico” com potencialidade para atrair visitantes e fixá-los, pelo menos, durante dois dias. Já agendada, está a estreia de um espetáculo de 
dança no dia 13 de fevereiro de 2016, no Musibéria; talvez existam, ou possam marcar-se, espetáculos ou ensaios de grupos corais nestas 
datas. Julgo que se deverá ouvir a opinião da Casa do Cante.          
   
Datas 
De 5 a 14 de fevereiro. Não obstante haver um hiato de 11 dias entre os dois eventos, o período proposto inclui o Carnaval (dia do Entrudo a 
9 de fevereiro), época festiva importante se se encarar a Semana Gastronómica como instrumento de promoção da Feira do Queijo.   
 
Identificação dos restaurantes 
Dístico de identificação a afixar nos restaurantes aderentes (idêntico ao da primeira edição).  
 
Divulgação 
Lista dos restaurantes aderentes e das respetivas ementas nos materiais de promoção habituais, tais como folhetos, cartazes, sítio da CMS na 
Internet, alojamentos turísticos, Mesa Interativa da ERT e órgãos de informação.” 

 
 
 BTL_ Bolsa de Turismo de Lisboa 
Coordenação da participação da CMS no evento. 
 
No âmbito da BTL, no dia 5 de março pelas 20h., a CMS terá a oportunidade de promover uma mostra do 
Património concelhio, tendo elegido uma mostra de produtos transformados da agricultura (enquanto 
atividade socioeconómica principal no concelho, a enfatizar como um dos eixos estratégicos da politica 
autárquica). Associada a esta mostra a Câmara convida também todos os empresários dos alojamentos locais 
do concelho que se queiram fazer representar nesta breve apresentação numa perspetiva de associar áreas 
temáticas que se consideram estratégicas na economia local/regional que se pretende sustentável. 
 
“A BTL — Bolsa de Turismo de Lisboa — é a mostra de turismo nacional mais importante, com resultados de 
promoção reconhecidos. Com exceção de 2014, a CMS tem participado nos anos mais recentes. 
 
A ERT — Turismo do Alentejo/Ribatejo propõe participação conjunta aos municípios e empresas da região, 
solução que vem sendo adotada desde 2012, com grandes vantagens promocionais e de poupança de custos.  
 

 
 Museu de Etnografia - Atividades 
Apoio logístico no projeto da Eco - Escolas: 

 Alteração da exposição permanente (museu), deslocação e recolha de peças para, abertura de espaços 
destinados a desenvolver atividades (projeção de filmes, o cantinho das histórias dos desenhos e das 
lendas e cante); 

 Apoio na montagem da exposição de fotografia; 

 Deslocação à CM, para recolha de computador; 

 Como a ação se desenvolveu durante o dia inteiro, houve a necessidade da presença assídua dos 
agentes responsáveis do GP; 

 Tendo estado presente o artesão de Ficalho, enquadrado na cestaria, o qual produziu um cesto em 
cana, em todos os processos (principio e fim). Foi deixado para espólio do Museu. 

A apresentação comemorativa dos 20 anos deste projeto, foi bastante elucidativo, dinâmico, e didático, o 
que contribuiu para manifestações de regozijo dos mais pequenos. Estiveram presentes professores e alunos 
(8 turmas, incluindo a que dinamizou o evento) da EBI, ESS, Creche N. Sra. da Conceição, entidade oficial da 
ESS, vereadora da cultura CMS, e repórter da antena 1. Contabilizou-se a participação de 160 pessoas  
 

Montagem de presépio no exterior do ME 
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 Monitorização do número estimado (uma vez que ainda não existe bilhete de acesso) de visitantes e 
utentes dos equipamentos afetos ao gabinete: 
 
 
 Castelo 
Estimativa do N.º de visitantes 
      

Portugueses 667 

Estrangeiros 364 

Total 1092 

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

Portugueses 158 

Estrangeiros 133 

Total 291 

 
 
 Museu Etnográfico 
Estimativa do N.º de visitantes 
 

Portugueses 110 

Estrangeiros 120 

Total 230 

 
 Posto de Turismo                                

Portugueses 230 

Estrangeiros 499 

Total 729 

 
 
 Visitas Guiadas 
   Data                           

30 Portugueses 33 

31 Portugueses 12 

 Total      45 

   
 Parque de campismo 

                                  

Portugueses   11 

Estrangeiros 111 

Total 122 

 
 
 SIADAP 2016 
Apresentação com negociação de propostas de objetivos e competências para os técnicos superiores e 
assistentes técnicos e de competências para os assistentes operacionais do gabinete. 
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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 
- Requalificação da Rotunda do Tribunal 
- Arranjo do troço na EM 514 (Ribeira de Limas – Neta) e CM 1093 (Pulo do Lobo). 
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes na envolvente da EM 514 
 
 Concluídos: 
- Requalificação das instalações sanitárias do recinto do mercado mensal. 
- Limpeza de bermas e valetas na EM 520 
- Arranjo do caminho do Carrascal 
- Reposição de asfalto 
 

 

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; 
- Trabalhos preparatórios para aplicação de asfalto na Fundação Viscondes de Messangil 
 
Concluídos: 
- Aplicação de asfalto no Loteamento do Celeiro 

Brinches 

 
Em curso: 
- Arranjo de caminhos na Freguesia de Brinches 
 
Concluídos: 
- Atlético de Brinches – Largo da Igreja, nº9 
- Arranjo de caminho Fonte Frade (Orada) 
 

 

Vila Nova de S. 
Bento 

e 

Vale de Vargo 

 

 
Em Curso: 
- Requalificação do Pavilhão Multiusos 
- Requalificação do Antigo Lagar 
- Requalificação da Av. Jerónimo Reis Toucinho 
- Arranjo de caminhos de acesso a diversos Montes em A. Do Pinto (Sr. António Martins, Ninho 
da Poupa, Herdade do Coito) 
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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 de Requalificação da Rotunda do Tribunal. 
- 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. 
- Aquisição de EPI’s  e fardamento para as oficinas da DOMA. 

 
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 

 
- Segunda 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. 
Esta segunda fase passou pela atribuição de contentores de 120l pelos comerciantes que 
aderiram ao projeto. 
- Colaboração com a Divisão da Cultura, nas propostas a apresentar às escolas no âmbito das 
Eco-Escolas Rota dos 20. 
- No seguimento do apoio solicitado pelos munícipes, foi prestado apoio na recolha e 



 

 

 

63 

transporte de resíduos resultantes da poda de árvores, monos e REEE. 
- Foi feita a limpeza e colocado composto nas Eco-Hortas das Carapuças. 
- Limpeza de fossas particulares e municipais. 
- Substituição de contentores de RSU de 1100 lt, no concelho. 
- Gestão da limpeza urbana e de equipamentos municipais. 
 

Oficina de Apoio Logístico 
 

- Apoio às oficinas de Espaços Verdes e Limpeza Urbana 
- Apoio a eventos culturais e desportivos no Concelho 
- Colocação de sinais no Concelho 
- Execução de placas de obras 
- Manutenção do Complexo Desportivo, Cineteatro 
- Reparação de danos causados por máquinas em Serpa 
- Apoio ao evento de Patinagem Artística 
- Apoio ao evento da comemoração dos 510 anos das Misericórdias 
- Apoio ao Mercado de Produtores do CADES 
- Reparação de banco de jardim na Praça de Nossa Senhora da Guadalupe em Serpa 
- Apoio a Exposição nas Freguesias 
- Reposição de calçada em Serpa 
- Reparação de W.C. no Largo de Mercado Mensal 
- Montagem de bancadas na Escola Profissional de Agricultura em Serpa 
 

Oficina de Espaços Verdes 
 

De forma a manter os espaços verdes no Concelho limpos e aprazíveis, procedeu-se de forma 
permanente à limpeza, manutenção e rega dos mesmos.  
Relativamente à poda de árvores efetuou-se a limpeza das mesmas de acordo com os pedidos 
dos munícipes, uma vez que não temos tido disponibilidade constante da plataforma 
elevatória para proceder como desejável a todas as árvores da cidade. 
Durante o período das Reuniões nas Freguesias para Balanço de Mandato foram executados 
trabalhos relativos à limpeza e corte de árvores nas freguesias.  
Para além de todos os trabalhos de manutenção elaborados por este sector foi ainda dado 
apoio pelo mesmo aos espetáculos de Patinagem Artística, ao evento da Comemoração dos 
510 anos das Misericórdias e ao Mercado de Produtores do CADES. 
Foi ainda assegurada pelo sector de Espaços Verdes a manutenção do Viveiro Municipal, 
Refeitório Municipal, Jardim público, Cemitério Municipal e, através de pedido dos respetivos 
sectores, do Castelo, Museu Etnográfico, Complexo Desportivo, Piscina Municipal, Piscina de 
Pias, Centro Escolar e Pólo 1. 
Mais se informa que foi, ainda, dada resposta aos pedidos dos munícipes como, por exemplo, 
cedência de estrume e de carradas de terra. 
 

 
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); 
- 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 (Concluído); 
- Biblioteca de Serpa - Analise das possibilidades de solução para requalificação da cobertura 
(Efetuada estimativa de custo de intervenção); 
- Mercado Municipal – Em análise; 
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- Campo de Jogos de Santa Iria – Em análise; 
- Centro Cultural de Vales Mortos - Construção de Balneário – Em análise; 
- 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 (Receção provisória 
concluída) 
- Ciclovia – Via Verde – Extensão da 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); 
- Posto de saúde de Sta. Iria – Elaboração de projeto (aguarda análise). 
- Edifício do CADES – Empreitada de execução de paredes em pladur (em fase de elaboração 
de proposta) – Empreitada de instalação de rede de dados (em fase de elaboração de 
proposta); 
- Centro Social de Serpa – Empreitada de execução de paredes em pladur (em fase de 
elaboração de proposta); 
- Largo do Hospital (Serpa) – Aguarda levantamento topográfico e definição do pretendido; 
- Creche Nª Srª da Conceição – Levantamento desenhado do edifício (concluído) 
 

Pias 

 
- Escola Básica Integrada – área de equipamento infantil (Proposta apresentada); 
- Ciclovia - Proposta de execução de ciclovia (Proposta apresentada); 
- Associação Columbófila de Pias - Pedido de parceria / apoio a execução de projeto (Aguarda 
Análise); 
- Recinto Desportivo de Pias – Remodelação das instalações – balneários (em fase de 
formalização da proposta); 
- 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 (Proposta apresentada); 
- Acesso ao Cemitério - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada (Proposta 
apresentada); 
- 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 
definição da volumetria da cobertura a aplicar); 
- Requalificação da Rua do Jogo dos Paus – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
abastecimento de águas, Plantas síntese (concluído) 
 

União de 
Freguesias de 
VNS Bento e 

Vale de Vargo 

 
- 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 – III (Aguarda data de entrada em obra para consignação do local dos 
trabalhos ao adjudicatário); Arranjos interiores dos balneários (em fase de definição dos 
trabalhos de formalização do processo de contratação pública). 
- Praça da República – V. N. S. Bento – Reformulação do Largo; 
- Projeto de requalificação do espaço exterior do Cemitério de V. N. S. Bento - Arranjo 
urbanístico/paisagístico (Solicitada alteração às propostas apresentadas, em fase de análise); 
- Requalificação da Escola de Belmeque - Dinamização de atividades ligadas à natureza 
(Proposta apresentada); 
- Ligação pedonal – Cruzamento de V.N.S. Bento (Serpa) e o Cemitério (Acesso ao Cemitério) 
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- Proposta de execução de passeio/ciclovia no troço indicado (Proposta apresentada); 
- 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 – Levantamento desenhado da totalidade 
do edifício/recinto (em execução; Empreitada de substituição dos vãos do edifício (aguarda 
conclusão do levantamento desenhado do edifício (mapa de vãos); Contratação – elaboração 
dos projetos de infraestruturas elétricas e telecomunicações (aguarda conclusão do 
levantamento desenhado do edifício – definição de áreas). 
- Requalificação da Rua Alberico Nunes de Figueiredo – Estimativa orçamental – 
Pavimentação, rede de abastecimento de águas – Plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua da Lagoa – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
abastecimento de águas – plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua Francisco Santos Pateira (Vale de Vargo) – estimativa orçamental – 
Pavimentação, rede de abastecimento de águas – plantas síntese (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 (em fase de apresentação de propostas); 
- Requalificação da Rua de Santo António – Estimativa orçamental – Pavimentação, rede de 
drenagem de águas pluviais – plantas síntese (concluído). 
 

Vila Verde de 
Ficalho 

 
- Requalificação de passeios - Av. Forças Armadas e Requalificação da área frente ao edifício 
da Farmácia – Formalização do processo – Empreitada – (proposta apresentada). 
- 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 (em fase de formalização de consulta à 
Diocese de Beja); 
- 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). 
- Requalificação da Rua do Outeiro – Estimativa orçamental – pavimentação, rede de 
abastecimento de águas e válvula de seccionamento – plantas síntese (concluído); 
- Requalificação da Rua da Bica - Estimativa orçamental – pavimentação, rede de 
abastecimento de águas e válvula de seccionamento – plantas síntese (concluído). 
 

 
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);  
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- Empreitada Infraestruturas elétricas (Posto de transformação da U C de Serpa e no 
loteamento da Hortinha) - Execução das ligações (A decorrer); 
- Empreitada de Manutenção da Rede Pluvial do Pavilhão de Feiras e Exposição de Serpa - 
Encerramento do processo administrativo (A decorrer); 
- 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); 
- 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. 
- Empreitada de execução do Centro Escolar EB/JI de Serpa – Em fase de ensaios e 
certificações (aguarda fornecimento de energia elétrica para arranque e ensaio geral das 
instalações especiais. Acompanhamento em fase de garantia da empreitada); 
- Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – em fase de ensaios e certificações 
(aguarda fornecimento de energia elétrica para arranque e ensaio das instalações especiais); 
- 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 instalação do sistema de climatização do edifício CADES – 2ª Fase – 
trabalhos concluídos, em fase de encerramento do procedimento administrativo; 
- Reabilitação e ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa – em fase de ensaios e 
certificações (aguarda certificação da instalação elétrica para contratualização da energia 
elétrica. Após fornecimento da energia elétrica será efetuado o arranque e ensaio geral das 
instalações especiais); 
- Processos no âmbito do PMARCHS – processos a decorrer. 
 

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 (Notificação final ao empreiteiro para entrega dos documentos 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 – 
efetuada vistoria para efeitos de acionamento de garantia da obra, e e estabelecido prazo para 
execução das correções (enviada notificação para reparação de danos verificados no local, em 
fase de acompanhamento do processo); 
- Empreitada de execução de ligação de BT, na Rua do cemitério em Vila verde de Ficalho – 
SCE – orçamento (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).  
- Manutenção do sistema solar térmico (Preparação das peças do procedimento). 
- Colocação de estores nas salas do Pré-Escolar (aguarda agendamento com o adjudicatário) 
- Manutenção completa do elevador (preparação das peças do procedimento) 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
- Fornecimento de equipamento de AC para o edifício da portaria (em curso) 
 

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). 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
 

Casa do cante 

 
- Manutenção do sistema de avac (Preparação das peças do procedimento). 
- Instalação de linha telefónica analógica (concluída) 
 

 
Pavilhão Carlos 

Pinhão 

 
- Pavimento da sala de ginástica (Procedimento administrativo e serviço concluídos) 
 

 
Bar do Museu - 

Serpa 

 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio móvel (pendente junto do serviço de 
aprovisionamento) 
- Proposta de aquisição de equipamento de apoio não móvel (balcões) – pendente junto do 
serviço de aprovisionamento. 
 

 
Projetos de 

Remodelação 
do Jardim 
Municipal 

 
- Serviço adjudicado (em fase de acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto com 
o adjudicatário). 

 
Projetos 

Loteamento 
Municipal 

“Moinho de 
Vento” 

 
- Serviço adjudicado (em fase de acompanhamento e desenvolvimento dos projetos junto com 
o adjudicatário – aguarda) 

 
Pavilhão 

Polivalente de 
Serpa 

 

 
- Fornecimento de gás (concluído) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

68 

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). 

 
Certificado de 

Instalação 
elétrica – Salão 
Polivalente de 

A-do-Pinto 

 
- Terminou o prazo para entrega do certificado por parte do empreiteiro (em fase de abertura 
do procedimento para acionamento das garantias bancárias para o devido efeito). 

 
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). 

 
Processos no 

âmbito do 
PMARCHS 

 
- Apoio e formalização dos processos de empreitada e contratação pública (processos a 
decorrer). 

 

 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA E APROVISIONAMENTO 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

2/2016 CE 

Empreitada para a 
Execução para a 

Ligação à Rede BT, na 
Rua do Cemitério, em 
vila Verde de Ficalho 
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1/2016 CE 

Empreitada para a 
Execução de 

Infraestruturas 
Elétricas do 

Loteamento da 
Hortinha, Secção J, 1º 

Fase 

   

 
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 

  

Aguarda a conclusão dos 
trabalhos preparatórios no 

local da obra, que estão a ser 
executados pela equipa da 

Câmara 

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

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

   

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 

11/2016 

Aluguer de Stands e 
Outros Equipamentos 
para a Feira do Queijo 

de Serpa 2016 

  Análise de propostas 
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Ajuste 
Direto 

10/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração do 

roteiro e Folhas de Sala 
para o Museu 

Arqueológico de Serpa 

   

Ajuste 
Direto 
9/2016 

Fornecimento de 
Betume 

  
Aguarda apresentação de 

proposta 

Ajuste 
Direto 
8/2016 

Reparação da Caixa de 
Velocidades do Veículo 
de Recolha RSU 51-AV-

42 

27-01-2016 - 
Auto Sueco, 

Ldª 
9.152,33€ 

Aguarda documentos de 
Habilitação 

Ajuste 
Direto 
7/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 

Projetos das Instalações 
Elétricas do Complexo 
das Piscinas de Pias e 

Complexo Desportivo de 
Vale de Vargo 

  
Aguarda apresentação de 

propostas 

Ajuste 
Direto 
6/2016 

Aquisição de 1 Viatura 
Ligeira Skoda 

27-01-2016 - 
Irmãos 

Luzias, Ldª 
15.040,65€ 

Aguarda documentos de 
habilitação 

Ajuste 
Direto 
5/2016 

Aquisição de 2 Viaturas 
Ligeiras Dacia 

   

Ajuste 
Direto 
4/2016 

Aquisição de Muro de 
Contenção para o Centro 

Social de Vila Verde de 
Ficalho 

  Análise de Propostas 

Ajuste 
Direto 
3/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Ensino de Cante 

Alentejano, 2016 
   

Ajuste 
Direto 
2/2016 

Reparação da Mini 
Retroescavadora Case 

21-01-2016 - 
Irmãos Luzias 
- Máquinas e 

Alfaias 
Agrícolas, Ldª 

7.119,49€ 
Aguarda documentos de 

habilitação 

Ajuste 
Direto 
1/2016 

Aquisição e Montagem 
de Elementos Metálicos 
no Museu Arqueológico 

de Serpa 

18-01-2016 - 
AVB 

Alumínios, 
Ldª 

9.938,34€ 
Aguarda documentos de 

habilitação 

 
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 
 
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 131 E AGENDA CULTURAL JANEIRO 2016 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 Cintagem e expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

 Conversão de ficheiros para o formato jgp, 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 
 
NOITE DE REIS  

 Cobertura fotográfica  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 

 Capa 

 Impressões 

 pdfs 
 
CICLO DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO “Mel e Plantas Aromáticas e Medicinais” 

 Grafismo: cartaz A2 programa, certificados de participação, certificado concurso de mel, etiquetas 
ervas, flyer programa , convite, lona exterior, cartão organização, programa, faixa workshop, faixa 
atelier ervas, faixa concurso mel, etiquetas preços, etiquetas maçãs, frontões barraquinhas, faixas fotos, 
1.º e 2.º prémios A5. 

 Cobertura fotográfica  

 Recolha de conteúdos 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 

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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PROMOÇÃO À FEIRA DO QUEIJO NOS CONTINENTES E CASA DO ALENTEJO 

 Grafismo: cartazes (Continente e Casa do Alentejo) avental, balcão, flyer, publicidade imprensa 

 Cobertura fotográfica  

 Recolha de conteúdos 

 Nota de imprensa  

 Assessoria de imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

FEIRA DO QUEIJO 2016 

 Grafismos: cartaz, pin, saco feira, caixas para o queijo, magnético, postal convite, outdoors, publicidade 
imprensa, selo concurso Melhor Queijo da Feira do Queijo do Alentejo 2016. 

 BTT LUSO: Cartaz passeio Rota do Queijo BTT luso; Frontal passeio Rota do Queijo BTT Luso; Cartaz 
passeio Rota das Rouparias BTT Luso 

 Implementação do plano de divulgação e orçamentação 

 Recolha de conteúdos 

 Notas de imprensa  

 Mailing  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
II SEMANA GASTRONOMICA 2016 

 Grafismos: cartaz, autocolante, desdobrável restaurantes. 

 Nota de imprensa  

 Assessoria de imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes e programas 
 

ROTA DAS ROUPARIAS  

 Grafismos: cartaz, frontal 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz Gomos de Tangerina Janeiro 

 Cartaz Gomos de tangerina Fevereiro 

 Cartaz OH 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

EXPOSIÇÃO CONCURSO FOTOGRAFIA PATRIMÓNIO IMATERIAL – FESTIVIDADES DO CONCELHO DE SERPA  

 Grafismos: Cartaz freguesias, convite, cartaz texto 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 
 
CORTEJO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO 

 Cartaz Apelo participação figurantes  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 

 
ACADEMIA SÉNIOR 

 Cartaz Palestras Saúde e Bem estar 

 Cartaz jornadas municipais pela igualdade e inclusão social 

 Programa jornadas municipais pela igualdade e inclusão social 
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APROVISIONAMENTO 

 Ficheiro gráfica logo novo envelopes DL 

 Ficheiro gráfica logo novo documentos 

 Ficheiro gráfica logo novo capas de processo 
 

REUNIÃO SOBRE A CULTURA DO PISTÁCIO (CADES)  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Registo fotográfico 

 Distribuição de cartazes 
 
NOTAS DE IMPRENSA 

 A autarquia promove o primeiro evento do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial dedicado ao 
Mel de Rosmaninho. 

 Divulgação da 15.ª Feira do Queijo. 

 A Câmara Municipal de Serpa promove junto aos hipermercados Continente em Lisboa a 15.º Feira do 
Queijo do Alentejo. 

 Assinatura de acordos protocolares para atribuição de lotes, seis na Zona Industrial de Serpa e um na 
Zona de Atividades Económicas de Pias. 

 A autarquia leva a cabo a Semana Gastronómica do Queijo. 
 
DIVERSOS 

 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. 

 Alteração ao logo do Município: design para pins 

 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 

  
  
 
 



 

 

 

74 

 
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 
  
  
    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, 22 de fevereiro de 2016 
 

Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

 
Tomé Alexandre Martins Pires
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