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Dando cumprimento ao disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea c), art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, elabora-se o presente relatório, do qual consta uma síntese da atividade mais relevante 
desenvolvida pela Câmara Municipal, nos meses de abril e maio de 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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Neste relatório para a sessão da Assembleia Municipal de junho, começo por destacar – e isto é evidente na 

informação por serviços que integra este documento - a grande quantidade e diversidade de ações e 

iniciativas que regularmente são promovidas pelo município e pelos vários agentes que aqui desenvolvem a 

sua atividade. Da cultura ao desporto, da ação social ao desenvolvimento económico, o nosso trabalho tem 

sido intenso e demostra a vitalidade existente nas várias áreas, sempre numa perspetiva de aproximação 

aos munícipes, de colaboração institucional e de parcerias profícuas. As estatísticas apontam igualmente no 

sentido de um interesse permanente por parte dos munícipes, desde as atividades realizadas na Biblioteca 

Municipal, cuja programação regular tem garantida a adesão dos vários públicos-alvo, à ocupação diária 

dos equipamentos desportivos, com a utilização por parte do movimento associativo e dos muitos 

programas desportivos existentes. São números que apontam para uma realidade com bastante 

dinamismo. 

Para além das festividades anuais todo o concelho, destaco também os Jogos Municipais, as Jornadas 

sénior, o Fórum Emprego e Formação, o lançamento do livro “Mana”, obra vencedora do I Prémio 

Internacional de Serpa para o Álbum Ilustrado, iniciativa de grande dimensão que contou com 211 

candidaturas de 21 países, bem como a Homenagem a Nicolau Breyner, que contou com a presença do 

Presidente da Republica.  

Quero deixar aqui, também, uma referência à realização da ópera Onheama, no Cineteatro Municipal de 

Serpa, integrada no Festival Terras Sem Sombra de 2016. Em estreia europeia, este foi um evento de 

qualidade excecional, com centenas de figurantes, apenas possível de concretizar num espaço com as 

condições como as do Cineteatro Municipal de Serpa. Importa referir que a construção desta Ópera foi 

essencialmente local, com os cenários e adereços executados nas oficinas do município, os figurinos 

executados pela Oficina do Traje, a que se acrescenta a participação do (En)Cena- Grupo de Teatro da 

Escola Secundária de Serpa e de diversos agentes artísticos e educativos, entre muitas outras colaborações. 

E é importante dizer que a concretização aqui em Serpa desta Ópera tem subjacente uma política cultural 

municipal, persistente e empenhada, que tem apostado na oferta diversificada e de qualidade para todos 

os públicos, num processo de construção de projetos coletivos que são fundamentais em democracia. E 

esta é, sem dúvida, uma mais-valia, neste nosso processo continuado de promoção do concelho de Serpa e 

da necessária sustentabilidade económica e social.  

Por fim, faço referência ao trabalho que temos estado a fazer no âmbito do Portugal 2020, que finalmente 

começa a dar alguns passos no que diz respeito aos avisos de candidatura, embora com um atraso muito 

significativo e que tem dificultado e criado alguns constrangimentos à nossa atividade. Foi submetida uma 

candidatura no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Coesão Territorial (CIMBAL), respeitante à 

Operação Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal e estão em curso a Operação 

Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas a submeter no final de junho e o Programa 

Especifico de Modernização Administrativa do Município de Serpa a submeter em breve.  
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Refiro também a assinatura, no passado dia 31 de maio, juntamente com outros municípios, do contrato do 

PEDU- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no âmbito do Portugal 2020, que irá representar um 

investimento global de 3.496.000 euros, comparticipados em 2.971.600 euros pelo FEDER. Este Plano, que 

é um instrumento de mobilização de recursos financeiros e a base para que o município possa apresentar 

as suas candidaturas consubstancia-se em três prioridades de investimento específicas, com caraterísticas e 

objetivos diferentes, que passam pela regeneração urbana, pela mobilidade sustentável e pela intervenção 

em comunidades desfavorecidas. Do conjunto de projetos para Serpa, saliento a beneficiação do Jardim 

Municipal de Serpa e a reabilitação do Mercado Municipal de Serpa, cujos processos estão em marcha, para 

que possam ser candidatados muito brevemente. Estas intervenções foram assumidas pelo município de 

Serpa como prioritárias e constituem necessidades há muito apontadas como urgentes. Para este dois 

projetos, prevê-se que as obras sejam iniciadas no último trimestre de 2016, com a respetiva conclusão 

durante o primeiro semestre de 2017. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Tomé Pires 

Presidente da Câmara 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO “DE DENTRO PARA FORA E DE FORA PARA DENTRO ” DE MARTA TORRÃO 
 
Período de execução  
De 2 a 30 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Exposição composta por 22 ilustrações originais. A abertura da mostra contou com a presença de Marta 
Torrão que desenvolveu uma oficina para os mais novos. 
MARTA TORRÃO - 1974 
Nasceu e vive em Lisboa. Frequentou o curso de Desenho e Ilustração na Escola de Artes Visuais Ar. Co. em 
Lisboa. Tem colaborado com diversos Jornais e revistas e ilustrado diversos livros para a infância em 
Portugal e Espanha. 
Em 2004 recebeu uma menção honrosa do Prémio Nacional de Ilustração e em 2005 foi-lhe atribuído o 
Prémio Nacional de Ilustração com o livro “ Come a sopa, Marta!“ 
Em 2006, “Come a sopa, Marta!“ e “Pássaros na Cabeça“ foram distinguidos pela White Ravens – Biblioteca 
Internacional do Livro Infantil de Munique. 
Participou em diversas exposições individuais e coletivas, entre as quais: Ilustração Portuguesa, BD 
Amadora, Ilustração Portuguesa Contemporânea para a Infância, Ilustrações.Pt e “Como as Cerejas”, na 
Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2012. 
 

 
   

 
 

      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução 
Dias 5, 12, 19 e 26 
Local  
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
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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 115 participações. 
 
 
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. 
Nesta sessão, que contou com 17 participantes, foi proposto ilustrar o título do livro “Pássaros na 
Cabeça”, de Joel Franz Rosell, com ilustrações de Marta Torrão, uma vez que a oficina coincidiu com a 
exposição “De dentro para fora…e de fora para dentro” da ilustradora.  
  

       
 

         
 

Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “PROMETO FALHAR” DE PEDRO CHAGAS FREITAS 
Período de execução  
Dia 16 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Pedro Chagas Freitas escreve romances, novelas, contos, crónicas, guiões, letras de música, textos 
publicitários... Publicou mais de duas dezenas de obras. Em 2006, venceu o Prémio Bolsa Jovens Criadores, 
que lhe foi atribuído pelo Centro Nacional de Cultura e pelo Instituto Português da Juventude. Está na lista 
dos mais vendidos de 2014 em Portugal. Estudou linguística e criou jogos didáticos para estimular a 
produção escrita.  
“Prometo Falhar” é um livro de amor. O amor dos amantes, o amor dos amigos, o amor da mãe pelo filho, 
do filho pela mãe, pelo pai, o amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que descobre e 
encobre, que fere e cura, que prende e liberta. 
A sessão contou com a presença de 40 pessoas. Alguns participantes saudaram este tipo de iniciativas, que 
junta autores e leitores. De facto, esta apresentação trouxe à biblioteca pessoas que ainda não tinham 
frequentado estes serviços. 
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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.  
A sessão contou com 11 participantes e teve como mote o 25 de Abril de 1974. 

 
 

 
Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  
Dias 7 e 28 
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. Nas sessões 
de abril participaram 33 crianças. 

 
Designação 
DIA MUNDIAL DO LIVRO 
Período de execução 
Dia 23 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Em parceria com o Musibéria, a Biblioteca associou-se às comemorações do Dia Mundial do Livro, 
promovido pela UNESCO, e ofereceu aos primeiros 50 leitores que frequentaram a Biblioteca, no dia 23, o 
livro “ A sombra da culpa “ de Susana Costa. O livro foi desenvolvido em Serpa no âmbito de uma residência 
artística no Musibéria.   
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Designação   
VISITAS À BIBLIOTECA COM MEDIAÇÃO DE LEITURA  
Período de execução  
Dia 28 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visita de 18 crianças dos jardins-de-infância Vila Verde de Ficalho e de A-do- Pinto.  
 

   
 
Designação 
PALESTRA “SÉCULO XV NO ALENTEJO: A IMPORTÂCIA DE UMA MULHER” POR JOÃO MÁRIO CALDEIRA 
Período de execução  
Dia 30 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Palestra proferida pelo Dr. João Mário Caldeira sobre a importância da Infanta d. Beatriz ou D. Brites 
(1429?-1506) na história do Alentejo e de Portugal. O Município esteve representado pela Sra. 
Vereadora Isabel Estevens. Estiveram presentes 30 pessoas. 
A Infanta Beatriz teve um papel ativo na política dos reinados de D. Afonso V, D. João II e D. Manuel I e é 
considerada, por alguns historiadores, uma pessoa com grande poder em Portugal no século XV e início 
do século XVI. 
Entre os muitos bens móveis e de raiz que detinha no Alentejo, D. Beatriz possuía em Serpa, de acordo 
com documentos do cartório do Mosteiro de Santa Maria da Conceição, em Beja, instituição monástica 
de sua fundação, quatro casas de morada sitas na vila, uma herdade localizada em Brinches, a herdade 
da Lobata e a horta da Calça, localizadas no termo de Serpa. 
 

    
       

   
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
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Período de execução  
Dia 9 
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. 
 
 
 
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) 

 

ABRIL 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 35  

DVD-Vídeo 171  

Monografias 336  

Total 542  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 63  

7-9 anos 46  

10-12 anos 51  

13-16 anos 36  

17-20 anos 16  

21-35 anos 114  

36-50 anos 111  

51-65 anos 73  

> 66 anos 32  

Total 542  

 

Total de novos utilizadores inscritos 12  

 

Total de empréstimos através do EIB  3  

 

Total de sessões nos computadores 200  
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 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 BAAL 17 (ensaios, montagens e apresentação da peça “Maus Tratos”) | Cineteatro de Serpa, de 4 a 20  

 GADES (37.ª reunião da Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens) l Cineteatro de Serpa, de 28 a 30 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA (apresentação da peça “Um barco para Ítaca” pelo (En)Cena) 
l Cineteatro de Serpa, dias 28 e 29 

 CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BEJA (Sessão “Garantia Jovem”) l Cineteatro de 
Serpa, dia 14  

 UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA NOVA DE S. BENTO E VALE DE VARGO (espetáculo integrado nas 
comemorações do 25 de Abril) |Cineteatro Maria Lamas, dia 24 

 
Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxas de utilização dos espaços e apoio logístico. 
 

 
 OUTRAS INICIATIVAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
EXPOSIÇÃO “PATRIMÓNIO (I) MATERIAL – FESTIVIDADES DO CONCELHO DE SERPA” 
Período de execução  
De 19 de março a 15 de abril 
Local 
Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Desenvolvimento  
A exposição “Património I (Material) – Festividades do Concelho de Serpa” reúne as 26 fotografias enviadas 
para a 2.ª edição do concurso de fotografia “Património (I) Material”, subordinado ao tema “Festividades 
do Concelho de Serpa”. 
 
 
 
Designação 
VISITA DE JOVENS DE TARNOS 
 
Período de execução  
Dias 11 e 12 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento  
Nos dias 11 e 12 de Abril recebemos em Serpa uma comitiva dos serviços de juventude de Tarnos, que 
integrava vinte jovens, três animadores e o Conselheiro Municipal para a Juventude e Solidariedade 
Internacional. 
Numa visita de seis dias a Portugal, com o intuito de mostrar aos jovens uma cultura e um património 
diferentes, o grupo visitou Serpa e Lisboa. 
Assim, ao abrigo da geminação entre as localidades de Serpa e Tarnos, esta comitiva foi recebida no dia 11 
no Cineteatro Municipal pela Vereadora Isabel Estevens. A orquestra de animação da Sociedade 
Filarmónica de Serpa, composta por doze jovens músicos, abrilhantou o momento. O grupo de Tarnos teve 
ainda a oportunidade de conhecer os equipamentos municipais onde se desenvolvem atividades 
socioculturais, nomeadamente, a Biblioteca, a Academia Sénior, o Musibéria, os museus de Arqueologia e 
de Etnografia, a Casa do Cante, bem como de visitar o centro histórico da cidade. 
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Foi uma visita rica em troca de experiências e de conhecimentos que realçou a geminação entre Serpa e 
Tarnos. No final, o grupo foi recebido no salão nobre dos Paços do Concelho pelo Vice-Presidente da 
Câmara e a Vereadora Isabel Estevens, tendo havido lugar a uma troca de lembranças entre os dois 
municípios. 
 
 
Designação 
HOMENAGEM A NICOLAU BREYNER 
Período de execução  
Dia 22 
Local 
Cineteatro Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
O Município promoveu no Cineteatro uma homenagem a Nicolau Breyner (1940 – 2016), ator natural de 
Serpa, que contou com a presença das filhas do homenageado e do Presidente da República. 
Após uma cerimónia que terminou com um momento musical pelo Grupo Coral e Etnográfico da Casa do 
Povo de Serpa, onde interveio o Presidente da Câmara Municipal de Serpa e o Presidente da República, teve 
lugar a apresentação da peça de teatro “A Dama das Camélias” encenada por Celso Cleto e protagonizada 
por Ruy de Carvalho e Sofia Alves.  
No dia 23 realizou-se uma segunda sessão da peça a "Dama das Camélias". 
 

  
 

    
 

 
Designação 
33.ª OVIBEJA – PROGRAMA CULTURAL E RECREATIVO NO ESPAÇO DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO 
 
Período de execução  
Dia 24 
Local 
Beja 
Desenvolvimento  
No âmbito do "Programa Cultural e Recreativo no Espaço dos Municípios do Baixo Alentejo", integrado na 
33.ª edição da Ovibeja, a representação do Município de Serpa teve lugar no dia 24 de abril com o grupo 
“Devaneios Filarmónicos”. 
 
 
 

javascript:imgSlideNext();
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Designação 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 
Período de execução 
Dias 24 e 25 
Local  
Cineteatro Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 

Na noite de 24 de Abril o Cineteatro Municipal acolheu as comemorações do Dia da Liberdade. Pela Câmara 
Municipal de Serpa, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara. As atuações musicais estiveram a cargo do 
“Grupo Coral da Academia Sénior”, do “Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa”, do grupo “Os 
Ceifeiros de Serpa “e da Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa. A seguir ao espetáculo teve lugar uma 
arruada pela Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa e um espetáculo piro musical na Praça da República. 
Na manhã do dia 25 realizou-se na Praça da república uma demonstração de Jogos Tradicionais, direcionada 
para o público infantil, que contou com a presença de 15 crianças. À tarde, no Cineteatro de Serpa, foi 
apresentado o espetáculo musical “Ary, O Poeta das Canções – Tributo a José Carlos Ary dos Santos”. 
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  DESPORTO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
GENTE EM MOVIMENTO 
Desenvolvimento 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de 
Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos 
nas aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica e Boccia. Apresentam-se a seguir os dados relativos ao mês 
de abril. 

 

GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 92 4 23 217 12 18 

Vila Nova de S. 
Bento 

51 5 10 91 8 11 

Brinches 20 2 10 42 4 11 

Vila Verde de 
Ficalho 

58 4 16 53 4 13 

Pias 45 3 15 52 4 13 

Vale de Vargo 32 5 6 18 4 5 

Vales Mortos 86 4 22 58 3 19 

A-do-Pinto 38 4 10 20 4 5 

Santa-Iria 45 4 11 31 3 10 

Total 467 35 13 582 46 13 

 

BOCCIA 

Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

9 67 7 
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Designação 
GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 
A gestão das instalações desportivas e piscinas compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, entre outros 
serviços. Realiza-se diariamente com o objetivo de responder às solicitações das associações/clubes e 
escolas que utilizam os espaços. 

 
Número de utilizações: 

 

EQUIPAMENTO ABRIL 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão  2463 

Parque Desportivo de Serpa 1844 

Piscina Coberta  1489 

 
 
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 

ABRIL 260 24 11 

 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

ABRIL 

Serpa (AF) 21 

Serpa (AMA) 18 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 9 

Pias 6 

V. V. Ficalho 7 

 
Designação   
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA E DA LUTA CONTRA O CANCRO 
Período de execução  
Dia 10 
Local 
Brinches 
Desenvolvimento 
O Dia Internacional da Atividade Física e o Dia da Luta Contra o Cancro foram assinalados no dia 10 de 
Abril com a realização de uma caminhada solidária em Brinches – “Moinhos Velhos do Guadiana”. Trata-
se de um percurso pedestre, recentemente sinalizado pelo município no âmbito da rede de percursos 
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concelhios, onde se incluem também percursos equestres, de canoagem e para BTT, urbanos e rurais 
que visam potenciar o concelho do ponto de vista turístico ligado ao desporto de natureza.  
A caminhada contou com 56 participantes, no entanto solidarizaram-se com a iniciativa 114 munícipes 
donde resultou uma receita de 585,00 €. A verba angariada foi depositada na conta da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul. 
Esta atividade contou com o apoio das Juntas de Freguesia, que forneceram águas e fruta, 
disponibilizaram transportes e colaboraram na divulgação e receção de inscrições. 
 

    
 
 
Designação   
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 
Período de execução  
Dia 18 
 
Local 
Museu Municipal de Arqueologia – Sala polivalente 
Desenvolvimento 
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios celebrou-se no dia 18 de Abril, este ano sob o tema: 
“Desporto – Um Património Comum”. Nesse âmbito, o Município de Serpa assinalou a data com a 
realização de uma aula de Ioga Infantil, dinamizada pela Professora Fátima Silva. Participaram 33 
crianças. 
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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 abril realizaram-se 2 sessões, com um total de 18 participantes (média de 9 alunos por sessão) 
Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do Município. 
 
 
 
Designação 
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA E DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
Promotor(es)  
Lar de São Bento 
Período de execução  
Dia 8 
Desenvolvimento 
O Lar de São Bento assinalou os dias mundiais da atividade física e da saúde com uma aula de ginástica 
adaptada. 
A aula decorreu nas instalações do Lar e contou com a colaboração do técnico de desporto do município. 
 

     
 

 
Designação 
9.ª ULTRAMARATONA DE BTT 
Promotor(es)  
Trilhos Vivos 
Período de execução  
Dia 9 
Desenvolvimento 
A atividade contou com 230 inscritos, 191 na Ultramaratona – SRP 160 e 39 na Maratona – SRP 80. 
Concedidos apoios financeiro, no valor de 4.999,99€, e logístico (sacos do lixo, viaturas, estadias no Parque 
de Campismo, etc.) 
 

 
Designação 
II TRAIL SERPA POR VALES E PLANÍCIES 
Promotor(es)  
Clube Serpafit Challenge 
Período de execução  
Dia 16 
Desenvolvimento 
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Esta prova foi corrida em terrenos circundantes à cidade de Serpa debaixo de muita chuva e em trilhos com 
lama que tornou o percurso bem duro e pesado. Este evento contou com um Trail curto de 20 Km e Trail 
Longo de 40 Km A atividade contou com 140 participantes.  
Concedidos pela autarquia apoios financeiro, no valor de 150,00€, e logístico (viaturas, pórtico, grades, 
instalações para banhos, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CASA DO CANTE 
1 – Loja do Cante. 
2 - Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
3 – Reunião com o Grupo Coral Misto Serões da Aldeia, de Trindade. O grupo, além de executar modas no 
exterior e no interior da Casa do Cante, apresentou os problemas que atravessa e as soluções que propõe no 
novo desafio que resulta da inscrição do Cante Alentejano pela UNESCO na Lista representativa do património 
cultural imaterial em 2014. 
 

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 
Ao dia 2 de abril, foi apresentado o Espetáculo de Dança – Outro em Mim que eu Ignoro de António Torres e Ana 
Jezabel, e o Concerto de música Revoada, de Irene Bertachini e Leandro César. 
Ao dia 9 de abril, foi apresentado o Concerto de Música, Maturus, de Custódio Castelo. 
Ao dia 30 de abril, foi apresentado o Concerto de Música de Diego Cortez. 
 

RELATÓRIO FINANCEIRO  
Quadro de receitas e custos de ABRIL 

RECEITAS euros ABRIL 2016 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000€ 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 1.060.65€ 

- Loja do Cante 180.48€ 

  

Total  21.241.13€ 

  

http://fotos.sapo.pt/jpmarques/fotos/?uid=pLl3nF9JZqCqaaNWkOQM
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CUSTOS euros ABRIL 2016 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 12.514.15€ 

  

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 3.546.60€ 

  

Total  16.060.75€ 

 

RESULTADO euros                         ABRIL 2016 

Total 5.180.38€ 

 
 
 

 
 

AÇÃO SOCIAL 
 
NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL 
Realizou-se no dia 21 de abril, uma reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, com a seguinte ordem de 
trabalhos: (1) Processos sociais; (2) Plano de Desenvolvimento Social; (3) Outros assuntos. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA (PMARHCS) 
No decurso do mês, foram realizados acompanhamento e análise dos processos em curso. 
 
NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO (NLI) 
Participação nas reuniões do NLI com o objetivo de analisar e discutir os processos dos beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção.  
 
ACADEMIA SENIOR DE SERPA 
No âmbito do Plano de Atividades da Academia Sénior realizaram-se as ações previstas. 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 28 atendimentos e foram fornecidas 221 peças de roupa e sapatos. 
 
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: 

Recolhas Quantidade Reutilização Reciclagem Aterro 

Roupa 1219,50 Kg 782,68 Kg 365,85 Kg 60,98 Kg 

Calçado 162,60 Kg 105,69 Kg 53,66 Kg 3,25 Kg 

Brinquedos 65 Kg 56,58 Kg 6,50 Kg 1,95 Kg 

Livros 48,78 Kg 7,32Kg 41,46 Kg - 

Outros* 130,08 Kg 84,55 Kg 39,02 Kg 6.50Kg 

Total 1626 Kg 1046,82Kg 506,50 Kg 72,68 Kg 
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* 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 
 
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 5 crianças 9 crianças 20 crianças 6 crianças 

Prolongamento 
Horário 

37 crianças 4 crianças 7 crianças 19 crianças 8 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.184,00 €, 
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 € 147,84 € 268,80 € 638,40 €  147,84 € 

 
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. 
 
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 fevereiro, a autarquia teve um custo de 3.739,65 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

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

2.190,77 €                                                                                                                                                                                                                                    182,68 € 1.494,96 
€ 

23,52 € 869,81 € 18.05 € 

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 346 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: 20.645,05€ 
 Viaturas de aluguer: 8.150,63€ 

 
PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
No âmbito deste programa realizaram-se as seguintes ações: 
12 de abril: Ação com a temática “Água”. Participaram 80 alunos 
20 de abril: Ação com a temática “Resíduos”. Participaram 80 alunos 
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04 de maio: Ação com a temática “Ruído”. Participaram 80 alunos 
 
 
CONSELHOS GERAIS DE ESCOLAS 
 
14/04/2016: Reunião do Conselho Geral do Agrupamento n.º1 de Escolas de Serpa (EB23 Abade Correia da 
Serra) com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Informações 
2. Apreciação do relatório periódico de execução do PAA 
3. Apresentação do relatório semestral do plano de Melhoria do Agrupamento (TEIP) 
4. Aprovação do relatório de Conta de Gerência de 2015 
5. Transição de alunos para a Escola Secundária de Serpa – Exposição 
6. Outros Assuntos 

Dos três representantes da Câmara, esteve presente a Técnica Isabel Pacheco.  
 
26//04/2016: Reunião do Conselho Geral do Agrupamento N.º2 de Escolas de Serpa (Escola Secundária) com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Análise e aprovação da Conta de Gerência de 2015. 
2. Outros assuntos. 

Dos três representantes da Câmara estiveram presentes a Vereadora Maria Isabel Estevens e a Técnica Isabel 
Pacheco. 
 
PROJETO CANTE NAS ESCOLAS 
Continuidade do projeto com participações em espetáculos nas escolas e no exterior nas comemorações do 25 
de Abril. 
 
Outras Atividades Educativas 
18 de abril: A Câmara Municipal de Serpa associou-se às comemorações do Dia dos Monumentos e Sítios, este 
ano enquadradas no tema Desporto, um Património Comum. Neste sentido os meninos da Componente de 
Apoio à Família do pré-Escolar de Serpa participaram numa sessão de ioga. A atividade decorreu no espaço do 
Museu Arqueológico de Serpa.  
28 de Abril: A Câmara Municipal de Serpa assegurou o transporte de 12 crianças e 2 adultos do Pré-Escolar de 
Vila Verde Ficalho para deslocação a Serpa. Neste dia as crianças visitaram o Museu Etnográfico e assistiram a 
uma sessão de “Contarelos” na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra. 
 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
 
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 Abril: 
   4/4 - 6 Formandos 
   7/4 - 4 Formandos 
   8/4 - 7 Formandos 
 11/4 - 6 Formandos 
 14/4 - 3 Formandos 
 18/4 - 7 Formandos 
 21/4 - 4 Formandos 
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 28/4 - 4 Formandos 
 29/4 - 8 Formandos 
  
- Atividades de sensibilização -” Tempo de equilibrar o uso de Telemóveis e Tablet não só das crianças e 
Adolescentes mas de toda a família” 
Não basta criar regras para limitar o acesso e utilização de smartphone  e Tablet às crianças e adolescentes, é 
necessário que os pais se disponibilizem também a fazer uma verdadeira reflexão, sobre os seus próprios 
hábitos, sobre a sua relação e utilização dos mesmos dispositivos. 
O Espaço Internet apoia esta temática com um Guia para consulta e responder a algumas questões sobre 
equilibrar o uso de tecnologia em casa. 
Objetivo da atividade: Encarar o problema de frente e descobrir efetivamente quantas horas por dia, os 
elementos de uma família passam à frente de um ecrã. 
 
Data: Decorre todo o mês de Abril  
Horário: Durante as horas de funcionamento 
Questionários entregues: 12 
 
 
- Entregar a declaração eletrónica do IRS 2016 no Portal das Finanças 
A entrega do IRS em 2016, referente aos rendimentos auferidos em 2015, é feita entre abril e maio de 2016, 
dependendo da categoria de rendimentos do contribuinte: 
Categoria A e H: entre 1 e 30 de abril de 2016, assim o espaço internet disponibilizou no mês de Abril o 
equipamento informático/programas para a entrega da declaração dando apoio aos utilizador nas duvidas que  
surgiram para preenchimento/ simulação e submissão da respetiva declaração.   
 
Data: 1 a 30 de Abril  
Horário: Durante as horas de funcionamento 
Pedidos de apoio: 24 
 
 
- Validação das faturas no Portal das Finanças 
 
O Espaço Internet apoia os utilizadores do espaço para efetuarem o registo/ pedido de senha no Portal das 
finanças para validar as faturas no e-fatura. Para verificar as  faturas, em primeiro lugar deve estar registado no 
Portal das Finanças. www.portaldasfinancas.gov.pt e em “Serviços Tributários”, deve seguir “É a primeira vez que 
utiliza este site… pretendendo registar-me” para obter a sua senha de acesso, a qual será enviada por correio 
para o seu domicílio fiscal no prazo máximo de cinco dias úteis. Com a senha de acesso, pode aceder às suas 
faturas no Portal das Finanças, seguindo “Novo IRS 2015”, “Consulte aqui as suas despesas dedutíveis em IRS”, 
“Consultar Deduções” ou “E-fatura”, “Faturas”, “Entrar”, “Consumidor”.  
 
Data: Decorre todo o ano 
Horário: Durante as horas de funcionamento. 
Pedidos de apoio: 12 
 
- 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) 
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 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). 
Nesta Acão, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único 
de Circulação, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 4 
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Nesta Acão, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
onde pode efetuar registo, consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio dos 
Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 8 
 
 
- 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 Acão, 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 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio  dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
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  
Nesta Acão, 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: 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. Nesta ação, qualquer 
pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio dos Técnicos do Espaço para aquisição de 

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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bilhetes de avião, aquisição de produtos, pagamento de portagens, acompanhar encomendas on-line entre 
outros. 
 
Data: Decorre todo ano 
Pedidos de apoio:  6 
 
- Conforme registo da qualidade do mês de abril foram registados 254 utilizadores no Espaço Internet de Serpa 
   (237 utilizadores de Portugal, 7 utilizadores da India, 8 utilizadores da França e 2 utilizadores do Nepal) 
 
 
                                                                                               
 

 
 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 
 

 Gestão do parque informático e do parque de comunicações do município 

 Continuação do processo relativo ao Cartão Serpa Terra Forte; 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

 Continuação do processo de 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  

 Trabalhos preparatórios para a candidatura da operação Requalificação de Infraestruturas Educativas na 
componente de requalificação do parque informático escolar.  

 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 

 Organização e participação do Município de Serpa e APROSerpa na 3ª edição da Feira do Queijo e do 
Vinho realizadas entre os dias 14 e 17 de abril, em Faro. 

 Prestação de Apoio logístico à realização do Fórum do Emprego e Formação. 

 Elaboração de propostas de promoção para a Feira do Queijo 2017 em colaboração com a Escola 
Superior Agrária de Beja a realizar em junho/julho e setembro/outubro de 2016. 

 Integração do Município de Serpa na Candidatura ao Plano de Promoção da Eficiência Energética no 
Consumo de Energia Elétrica entre 2017-2018. 

 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. 

 Prestação de informação sobre os financiamentos comunitários. 

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

 Preparação e acompanhamento da 37º Reunião de Primavera da Sociedade Portuguesa de Pastagens e 
Forragens, a 20 e 30 de abril, no Cineteatro Municipal de Serpa; 

 Realização do 2º dia temático do Ciclo de Criatividade e de Inovação Empresarial –“ Vinho e Turismo - 
internacionalizar e divulgar”, 9 de abril; 

 Participação na 33ª OviBeja; 

 Saídas de campo para conhecer o tecido Empresarial  

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

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

 Acompanhamento das Candidaturas do Clube Atlético Aldenovense, Futebol Clube de Serpa e Piense 
Sporting Clube ao apoio da Federação Portuguesa de Futebol; 

 Preparação do processo de candidatura da operação “Valorização e Qualificação da Rede Museológica 
Municipal” ao Alentejo 2020. 

 Preparação do processo de candidatura da operação Requalificação de infraestruturas educativas 

 Acompanhamento dos processos relativos às candidaturas no âmbito do PEDU e PAMUS 
 
  
 
 
 

 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
TRABALHOS EM CURSO 
 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa 
- Pavilhão Multiusos – Requalificação- 1ª Fase (Vila Nova de S. Bento) 
- Requalificação da Av. Jerónimo Reis Toucinho em Vale de Vargo 
- 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, 
em Vila Verde de Ficalho 
- Parque desportivo de Pias -Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto 
 
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 
 
- Requalificação do Antigo Lagar de Vila Nova de S. Bento 
- Apoio social - Recuperação de habitação de Francisco José Oliveira Herculano, em Vila Verde de Ficalho 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 
TRABALHOS CONCLUIDOS    
   - Trabalhos de terraplanagem no Centro Escolar de Serpa  

              
 
   - Trabalhos de limpeza de entulho em Pias 
   - Colocação e remoção de saibro no Largo de Santa Maria e na Praça da República em Serpa 
           
  TRABALHOS EM CURSO 
   - Arranjo de caminhos na zona da Neta, na envolvente da EM 514 
   - Reposição de asfalto em Vale de Vargo 
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   - Trabalhos de limpeza e movimento de terras no Parque 2, em Serpa  
  - Colocação de vedações no monte do Sr. Cláudio Sota 
   - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo) [Fotos 3 e 4] 

       
Situação do caminho antes da intervenção 

   
 Situação do caminho durante a intervenção 
    
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 
   - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho 
   - Aplicação de tout-venant no acesso ao Lar de Vila Verde de Ficalho  
   - Arranjo de caminhos na zona de A. Do Pinto 
   - Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 519)  
   - Limpeza e corte de ervas na ZAE de Vila Nova de S. Bento  
   - Limpeza e corte de ervas na Estrada Municipal 514 
   - Colocação de vedações no Monte Lebre 
 
 
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 do Parque Desportivo de Pias – Reformulação e Arranjo Paisagístico da 
entrada principal do recinto; 
- 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 
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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. 
- Elaboração de Procedimento de Segurança e Acompanhamento dos Cortes de Árvores na Cidade de Serpa; 
.- Elaboração de Plano de Segurança e Plano de Gestão de Resíduos para as salas 12 e 13 do CADES; Cobertura do 
Edifícios do Atlético de Brinches e das Obras de Requalificação da PMARH 1A em Ficalho; PMARH 2A em Serpa; 
PMARH 3A em Pias e PMARH 4A em Serpa; 
- Procedimentos de Segurança da Obra de Requalificação da Rede de Abastecimento de Água de Pias; 
- Projetos de Segurança Contra Incêndios dos Balneários do campo de Futebol Sintético de Serpa, do Campo de 
Futebol de Pias e de Vale de Vargo; 
- Acompanhamento das filmagens do Filme Seara de Vento; 
- Preparação e acompanhamento do Inicio de Instalação das Centrais de Intrusão no edifício da Biblioteca 
Municipal, Estaleiro Municipal, Musibéria (Garagem, Museu Novo e Museu/Dança) e Casa do Cante, para dar 
cumprimento ao estipulado nas Medidas de Autoproteção (MAP'S); 
- Preparação e Acompanhamento do Evento "Teatro A Dama das Camélias" em homenagem ao Nicolau Breyner 
com a presença do Presidente da Republica; 
- Preparação e Acompanhamento do lançamento do Fogo-de-Artifício das Comemorações do 25 de Abril; 
- Acompanhamento de todas as obras em termos de segurança e Higiene do Trabalho. 
 
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 2016 (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. 
Durante o mês de abril, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, iniciou-se a obra de 
requalificação da rede de abastecimento de Pias e execução do coletor de drenagem da descarga de fundo da 
piscina descoberta de Serpa, bem como dos filtros e tanques de compensação. 
 A obra de requalificação da rede de abastecimento de Pias prende-se com a intensão de melhorar o 
abastecimento de água na zona oeste de Pias, onde já tinha sido feita uma ampliação provisória da rede de 
distribuição através de uma conduta em PEAD de 160mm de diâmetro. Devido a várias condicionantes com a 
alteração ao pavimento do campo de futebol, ao facto da condutar estar à superfície e ao seu trajeto. Tornou-se 
necessário alterar parte do traçado da conduta, bem como o seu material e diâmetro, para tal é necessário a 
abertura de uma vala de aproximadamente 1100 m ao longo da Linha do comboio, Rua Nova do Camago, Rua de 
Brinches, Rua do Outeiro até ao Largo de Santo António. 
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Afim de se proceder à requalificação da Descarga de Fundo da Piscina Descoberta de Serpa foi necessário fazer 
um novo coletor de ligação da piscina à rede de drenagem. Este coletor terá início na descarga de fundo da 
piscina e termina na rede de drenagem, estende-se numa dimensão de 100m, mantendo uma inclinação de 1%. 
 

             
 
APOIO LOGÍSTICO 
Durante o mês de abril, foi prestado pelos nossos serviços apoio festas da Mina da Orada, à Feira de Produtos no 
Cades, à Feira do Vinho e Turismo no Cades, às Festas de Brinches e à Ovibeja, foi dado apoio às filmagens de 
“Seara de Vento”, 25 de Abril e Festas de Vila Nova de S. Bento. 
 
JARDINS E ZONAS VERDES 
De forma a manter os espaços verdes limpos e aprazíveis, procedeu-se de forma permanente à limpeza e 
manutenção dos espaços verdes do Concelho e à rega dos mesmos.  
Foi ainda assegurada pelo sector de Espaços Verdes a manutenção do Viveiro Municipal, Jardim público, mesmo 
encerrado, Cemitério Municipal uma vez que foram realizadas as celebrações aos Combatentes, e dos 
logradouros dos edifícios da Câmara. Como também dos espaços exteriores da residencial dos estudantes e do 
cineteatro de Serpa, manutenção e corte dos relvados nas piscinas de Pias Serpa. 
Apoio nos eventos da Câmara em Serpa e nas freguesias, nomeadamente nas festas de Brinches e Vila Nova de S. 
Bento, e ornamentação da feira do CADES. 
 

                               
 
Foram ainda plantadas 3 Olaias Cercis siliquastrum, por uma empresa externa, na Praça da Republica nas 
caldeiras existentes.  
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 Empreitadas:  
Durante o mês de abril não houve lugar a abertura de novos processos de empreitadas. 
Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente mantiveram-se no mesmo estado: 

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 

10-02-2016 
EDP 

Distribuição, 
S. A. 

5.403,70€ Em análise 

1/2016 CE 

Empreitada para a 
Execução de 

Infraestruturas 
Elétricas do 

Loteamento da 
Hortinha, Secção J, 1º 

Fase 

10-02-2016 
EDP 

Distribuição, 
S. A. 

18.168,50€ Em análise 

Ajuste 
Direto 
7/2015 

Empreitada de 
Requalificação de 

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

  
Aguarda abertura do 

procedimento 

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

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

  
O procedimento está 

suspenso 

Ajuste 
Direto 
2/2015 

Empreitada de 
Remodelação do Salão 
da Sociedade "Grupo 

1º de Junho 
Brinchense", em 

Brinches 

  
O procedimento está 

suspenso 

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 
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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 

36/2016 

Aquisição de Produtos 
Químicos para as 

Piscinas Municipais do 
Concelho 

  
Aguarda proposta até 05-05-

2016 

Ajuste 
Direto 

35/2016 

Aquisição de Cimento 
em Sacos 

   

Ajuste 
Direto 

34/2016 

Aquisição de Serviços de 
Printing e Finishing dos 

Serviços de Água 
  

Aguarda proposta até 06-05-
2016 

Ajuste 
Direto 

33/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Área da 
Comunicação e 

Informação 

21-04-2016 - 
Caravela 

Voadora - 
Comunicação 
e Marketing 
Unipessoal, 

Ldª 

62.160,00€ 
Contrato nº 12/2016 assinado 

a 28-04-2016 

Ajuste 
Direto 

32/2016 

Aquisição de Serviços 
para Consultadoria e 

Mediação na Área dos 
Seguros 

18-04-2016 - 
Ponto Seguro 

- Mediação 
de Seguros, 

Ldª 

Remuneração 
suportada pela 

Seguradora 
Concluído  

Ajuste 
Direto 

31/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 

Projetos para a 
Requalificação do 

Mercado Municipal de 
Serpa 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

30/2016 

Aquisição de Serviços na 
Área dos Seguros 

  
Aguarda propostas até ao dia 

19-05-2016 
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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 

29/2016 

Aquisição de Serviços de 
Apoio Jurídico à 

Instrução de 
Procedimentos de 
Recrutamento de 

Pessoal 

07-04-2016 - 
Ana Luísa dos 

Santos 
Malveiro 

9.100,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

27/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Organização da 

Viagem a Salvador - 
Brasil (Serviço de 

Transporte Aéreo) 

24-03-2016 - 
Halcon 
Viagens 

14.537,00€ Aguarda doc’s de habilitação 

Ajuste 
Direto 

26/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Assessoria aos 
Campos Relvados do 
Concelho de Serpa 

24-03-2016 - 
Acer 

Campestre de 
António 
Sérgio 

Machado 

5.856,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

25/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Produção e 

Montagem de 
Espetáculo na Praça da 

República - 12 de junho, 
em Serpa - XIII Encontro 

de Culturas 

18-04-2016 - 
Vachier & 

Associados - 
Produção de 
Espetáculos, 

Ldª 

22.000,00€ 
Contrato nº 11/2016 assinado 

a 27-04-2016 

Ajuste 
Direto 

24/2016 

Aquisição de Gasóleo 
Rodoviário 

18-04-2016 - 
Petróleos de 

Portugal - 
Petrogal, S. A. 

74.200,00€ 
Contrato nº 13/2016 assinado 

a 28-04-2016 

 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 
 

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/


 
 

 

31 

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 136 E AGENDA CULTURAL MAIO 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 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz e convite livro de Pedro Chagas 

 Cartaz e convite da palestra de João Mário Caldeira  

 Cartaz “Dia do Livro” 

 Cartaz Gomos de tangerina  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
CICLO DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO EMPRESARIAL – VINHO E TURISMO 

 Grafismo: alteração dos ficheiros nova data 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA E LUTA CONTRA O CANCRO 

 Grafismo: T-shirt e cartaz 

 Newsletter 

 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 
 
ROTA DAS AZENHAS 

 Cartaz 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 

FEIRA VINHO E QUEIJO EM FARO 

 Grafismo: feira do queijo (balcão),  

 Lettering Município de Serpa e AproSerpa 

 Painel  e flyers Encontro de Culturas  e outros eventos 
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 Faixa com fotos 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 
25 DE ABRIL 

 Grafismo: Cartazes freguesias, mupi programa completo – Serpa, painel palco, imagem 25 abril  - 
90*205c, painel Ary dos Santos e programa 25 cineteatro  - 90*205cm, cartaz A3 exposição fotografia de 
Alfredo da Cunha, letra “Grândola Vila Morena” A5 

 Newsletter 

 Envio de convites por correio eletrónico  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica 

 Distribuição de cartazes 
 
 
 
37ª  REUNIÃO DE PRIMAVERA DE PASTAGENS E FORRAGENS  

 Grafismo: faixas: secretariada e mesa oradores 
 
 
EXPOSIÇÃO “AQUEDUTOS DE PORTUGAL – ÁGUAB E PATRIMÓNIO” 

 Grafismo: cartaz, convite  
 
JOGOS MUNICIPAIS  

 Grafismo: Cartaz jogos, t’shirt, cartaz abertura, impressão de regulamentos, banner facebook, mupis 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 

OVIBEJA  

 Publicidade Pax – Museu arqueologia 

 Publicidade Voz da Planície – Museu arqueologia 

 Painel Ovibeja 90*205 cm- Academia Sénior  

 Envio de registo fotográfico para a União de Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo 
(paragem do Cante) 

 
FILMAGENS “SEARA DE VENTO” 

 Grafismo: Senhas de refeição 

 Apoio logístico à produção 

 Orçamentação alojamentos e alimentação 
 
HOMENAGEM A NICOLAU BREYNER   

 Grafismo: cartazes dia 22 e 23, convite dia 22, lona exterior, painel 90*205cm, folha de sala, cartões 
organização, registo fotográfico dia 22, cartaz A1 plotter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Reportagem fotográfica 

 Assessoria de imprensa 
 

LIVRO “VILA NOVA DE S. BENTO: GÉNESE DE UMA POVOAÇÃO FRONTEIRIÇA (XV – XVII) 

 Grafismo: cartaz, convite 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 
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ENCONTRO DE CULTURAS  

 Grafismo: banner facebook, mupis 
 

FÓRUM EMPREGO E FORMAÇÃO 

 Grafismo: cartaz com programa e lettering tendas 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 
 
 
FEIRA ÉVORA 

 Grafismo: Imagem para stand – cante património, painel Encontro de Culturas 90*205cm, flyer Encontro 
de Culturas 

 
COMUNICADOS  

 Retirada de alguma iluminação e sinalética, limitação de estacionamento nalgumas vias para a filmagem 
d o filme “Seara de Vento”. 

 A Câmara Municipal informa aos munícipes que a Águas Públicas do Alentejo procederam à higienização 
dos reservatórios de água no concelho de Serpa, pelo que irão ocorrer cortes no funcionamento de 
água. 

 A autarquia informa que devido à remodelação da conduta de abastecimento na Alameda Abade 
Correia da Serra, a circulação de trânsito foi interdita durante os dias 5 e 6 de Abril.  

 
NOTAS DE IMPRENSA 

 A autarquia participou num Simpósio Internacional que se realizou de 4 a 8 de abril, em Salvador, no 
Brasil, “O Cante Alentejano e a Capoeira” classificados como Património Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO.  

 O Município de Serpa, numa parceria com a AproSerpa- Associação de Produtores do Concelho de Serpa 
e a colaboração de produtores de queijo, vinho e enchidos, marcaram presença na terceira edição da 
Feira do Queijo e do Vinho de Faro. 
 

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. 

 Impressões de placa de obra. 

 Tratamento de ficheiros/plantas no Photoshop e impressão de plantas para a DUOT. 

 Proposta para t-shirt para a Piscina Municipal. 

 Impressões e corte da capa do DVD Cante. 

 Design e pedido de orçamento de autocolante para Eco-horta. 

 Cartaz da Escalada de S. Gens. 

 Reportagens fotográficas: obras no concelho, geminação com Taros, Comemorações do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, Laço Azul “Mês da Prevenção e dos maus tratos na infância”, 
homenagem aos ex combatentes no Cemitério de Serpa, Plantação de árvores na Praça da Republica, 
rodagem do filme “Seara de Vento” e feira de produtos biológicos organizada pela Escola Secundária de 
Serpa no CADES.    
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 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
 
 
 
Designação 
CONTARELOS  
Período de execução 
Dias 3, 10, 17, 24 e 31 
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 147 participações. 
 
 
Designação   
MEDIAÇÃO DE LEITURA NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  
Período de execução  
Dias 5 e 26 
Local 
Pias e Vales Mortos 
Desenvolvimento 
Projeto que leva o trabalho de mediação de leitura desenvolvido na Biblioteca Municipal a crianças 
afastadas da sede de concelho. As sessões são dirigidas a crianças do pré-escolar que frequentam a 
Componente de Apoio à Família nas localidades de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de São Bento, Vales 
Mortos e Pias. Mensalmente, de forma alternada, é feita uma sessão em duas localidades. Nas sessões 
de maio, em Pias e Vales Mortos, participaram 13 crianças. 
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Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
Dia 7 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 3 
anos.  
A sessão contou com 12 participantes. 
 
 
Designação  
OH! 
Período de execução 
14 
Local  
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Sessões trimestrais que visam promover a divulgação de livros para bebés e sensibilizar os pais para a 
importância do livro enquanto promotor da comunicação de afetos. Para pais e bebés dos 12 aos 36 
meses. 
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 7 participantes. 

   
 
 
Designação 
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução 
Dia 18 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Sessões mensais de mediação da leitura que promovem o encontro de pais e filhos com o universo 
criativo da literatura infantil (autores, livros e ilustradores). Dirigidas a famílias e crianças a partir dos 3 
anos.  
A sessão contou com 26 participantes. 
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Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
Dia 14 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos. 
Nesta sessão, que contou com 7 participantes, foi proposto trabalhar-se o “fio”, a “linha” através do 
livro “Eu espero”, de Serge Bloch, construindo uma narrativa através de um fio condutor. 
  

 

     
 

 
Designação   
VISITAS À BIBLIOTECA COM MEDIAÇÃO DE LEITURA  
Período de execução  
Dia 17 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visita de 17 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, da Fundação Viscondes de 
Messangil 
 

   
 
Designação   
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ALTAMENTE” DE MARGARIDA FONSECA SANTOS 
Período de execução  
Dia 21 
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Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Na abertura da sessão, que contou com a presença da autora, usou da palavra a Vereadora Isabel Estevens, 
em representação da Câmara, e Filomena Alves, coordenadora do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal. 
Margarida Santos tem vários livros publicados, na sua grande maioria para crianças e jovens, e escreve com 
regularidade para teatro. Assina, com Maria João Lopo de Carvalho, a coleção juvenil “7 Irmãos, e, com 
Maria Teresa Maia Gonzalez, “As Aventuras de Colombo”. Orienta ateliês e cursos de escrita para crianças, 
adultos e professores. Publicou, em coautoria com Elsa Serra, “Quero ser escritor!” e o livro “Escrita em 
Dia”. Publica, no suplemento de educação do Jornal de Letras, um conto todos os meses. É responsável pelo 
blogue “Histórias em 77 palavras”, com ilustrações de Francisca Torres.  
Paralelamente trabalha treino mental e o uso pedagógico e terapêutico da metáfora. Nesse âmbito, 
publicou, entre outros, o livro de treino mental “Altamente”, com história metafóricas. 
A sessão contou com 30 participantes. 
 

 
 
Designação 
I PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO – LANÇAMENTO DO LIVRO “MANA” 
Período de execução  
Dia 28 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
No dia 28 de maio teve lugar o lançamento e a apresentação do livro “Mana”, de Joana Estrela, obra 
vencedora do I Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, promovido pela Câmara Municipal 
de Serpa com a colaboração da editora Planeta Tangerina. 
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara, que entregou o prémio à autora, destacou a importância 
da iniciativa, inédita no nosso país, e a sua dimensão internacional. Através dela, o nome de Serpa 
chegou a diferentes partes do mundo. Foram recebidas 211 candidaturas de 21 países. 
Por seu turno, Isabel Minhós, em representação da Planeta Tangerina, referiu que o prémio foi uma 
experiência nova e gratificante para a editora, prevendo-se que possa crescer ainda mais em futuras 
edições. Adiantou que o livro esteve presente na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, que reúne 
editores, agentes literários, bibliotecários, autores e ilustradores de todo o mundo, e que estará na Feira 
do Livro de Lisboa. Noticiou ainda que o álbum “Mana” tem já tradução e edição assegurada na 
Argentina, na Coreia do Sul e em França. 
A obra está à venda nas principais livrarias do país. 
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Designação 
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE JOANA ESTRELA 
Período de execução  
De 28 de maio a 11 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
A exposição conta com esboços e ilustrações originais do 
álbum “MANA”, vencedor do I Prémio Internacional de 
Serpa para Álbum Ilustrado, bem como trabalhos de 
ilustração desenvolvidos em projetos anteriores pela autora, 
empregando uma grande variedade de técnicas, entre elas a 
risografia, a linogravura, a impressão digital, o grafite e 
bordados. 
Nascida em 1990, em Penafiel, Joana começou aos sete anos a desenhar retratos da família e a escrever 
na legenda as coisas que eles diziam. O seu método de trabalho não mudou muito desde então. Estudou 
Design de Comunicação no Porto e ainda vive por lá, a trabalhar como freelancer em ilustração e banda-
desenhada. 
 
 
Designação 
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA “100 ANOS DE VIDA LITERÁRIA DE FERREIRA DE CASTRO” 
Período de execução  
De 21 de maio a 4 de junho 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Mostra dedicada à vida e obra do escritor e jornalista José Maria Ferreira de Castro (1898-1974). 
No ano do centenário da publicação do seu primeiro livro, "Criminoso por Ambição", a mostra remete para 
o percurso literário e de vida do romancista de "Emigrantes", A Lã e a Neve", "A Missão", "A Selva", entre 
outros títulos, obras relevantes no panorama literário português do século XX. Expostas 30 obras do autor, 
entre elas uma edição rara dos anos 30. 
As comemorações dos 100 anos de vida literária de Ferreira de Castro são promovidas pelo Centro de 
Estudos Ferreira de Castro. 
 

 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 21 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
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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. 
 
Apoios concedidos  
Disponibilização de espaço e das obras selecionadas, se necessário com recurso ao empréstimo 
interbibliotecas, e divulgação da atividade. 

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

 

MAIO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio 17  

DVD-Vídeo 160  

Monografias 311  

Total 488  

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos 64  

7-9 anos 88  

10-12 anos 27  

13-16 anos 17  

17-20 anos 13  

21-35 anos 107  

36-50 anos 100  

51-65 anos 49  

> 66 anos 23  

Total 488  

 

Total de novos utilizadores inscritos 10  

 

Total de empréstimos através do EIB  30  

 

Total de sessões nos computadores 246  
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 CINETEATRO MUNICIPAL DE SERPA E CINETEATRO MARIA LAMAS 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA (apresentação do espetáculo “Maio de minha mãe” pelo 
EnCena) | Cineteatro de Serpa, dia 1 

 

 BAAL 17 (apresentação da peça “Os 3 R’s”) |Cineteatro de Serpa, dias 4 a 6 
 
 

Apoios concedidos  
Isenção do pagamento de taxas de utilização dos espaços e apoio logístico. 
 

 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
EXPOSIÇÃO “PATRIMÓNIO (I) MATERIAL – FESTIVIDADES DO CONCELHO DE SERPA” 
 
Período de execução  
De 30 de abril a 28 de maio 
Local 
Vila Nova de S. Bento l Galeria Sítio das Artes 
Desenvolvimento  
A exposição “Património I (Material) – Festividades do Concelho de Serpa” reúne as 26 fotografias enviadas 
para a 2.ª edição do concurso de fotografia “Património (I) Material”, subordinado ao tema “Festividades 
do Concelho de Serpa”. 
 
 
 
Designação   
ÓPERA ONHEAMA 
Período de execução  
Dias 21 e 22 
Local 
Cineteatro Municipal de Serpa 
 
Desenvolvimento 
Nos dias 21 e 22 foi apresentada no Cineteatro de Serpa a Ópera Onheama, integrada no Festival Terras 
sem Sombra, promovido pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. O 
concerto foi protagonizado por mais de centena e meia de pessoas: elementos do Coro do Teatro Nacional 
de São Carlos, do Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa e da Orquestra Sinfónica Portuguesa, a que 
se juntaram jovens das escolas de Serpa. O elenco dos solistas reuniu algumas vozes de referência da ópera 
em Portugal: Carla Caramujo, Inês Simões, Marco Alves dos Santos, Nuno Pereira e Carolina Andrade. 
A cenografia e os figurinos da apresentação de Onheama, concebidos por Miguel Costa Cabral, foram 
construídos nas oficinas da Câmara e na Oficina do Traje. 
A realização da ópera contou com a colaboração da comunidade artística e educativa local, com destaque 
para o Grupo de Teatro da Escola Secundária de Serpa, (En)Cena, e a escultora Margarida de Araújo.    
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Designação   
AÇÃO DE FORMAÇÃO – ASAE E DIREITO DE AUTOR 
Período de execução  
Dia 23 
Local 
Cineteatro Municipal de Serpa 
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Desenvolvimento 
Ação de formação destinada a dirigentes associativos e técnicos das autarquias do concelho de Serpa, no 
âmbito da estratégia do Município de Serpa no apoio e dinamização do movimento associativo. Contou com 
15 participantes. 
 

  
 
 
 
 

  DESPORTO 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação 
GENTE EM MOVIMENTO 
Desenvolvimento 
O programa “Gente em Movimento” tem por objetivo a integração da população sénior das localidades de 
Serpa, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho, Brinches, A-do-Pinto e Vales Mortos 
nas aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica e Boccia. Apresentam-se a seguir os dados relativos ao mês 
de maio. 

 

GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA 

 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 116 5 23 142 9 16 

Vila Nova de S. 
Bento 

44 4 11 85 7 12 

Brinches 59 4 15 36 3 12 

Vila Verde de 
Ficalho 

48 3 16 69 4 17 

Pias 55 4 14 37 3 12 

Vale de Vargo 23 4 6 11 3 4 

Vales Mortos 74 4 19 80 4 20 

A-do-Pinto 19 3 6 15 4 4 

Santa-Iria 43 4 11 48 4 12 

Total 481 35 14 523 41 13 

 

BOCCIA 

Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

7 47 7 
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Designação 
GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 
A gestão das instalações desportivas e piscinas compreende a coordenação dos recursos humanos da 
autarquia, a elaboração de horários de utilização, a manutenção dos espaços/equipamentos, entre outros 
serviços. Realiza-se diariamente com o objetivo de responder às solicitações das associações/clubes e 
escolas que utilizam os espaços. 

 
Número de utilizações: 

 

EQUIPAMENTO MAIO 

Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão  2007 

Parque Desportivo de Serpa 1235 

Piscina Coberta  1487 

 
 
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 

MAIO 305 25 12 

 
 

LOCAIS MÉDIA FREQUÊNCIA 

MAIO 

Serpa (AF) 29 

Serpa (AMA) 19 

Vales Mortos 4 

Vila Nova 9 

Pias 6 

V. V. Ficalho 7 

 
 

Designação   
JOGOS MUNICIPAIS 
Período de execução  
De 7 de maio a 25 de junho 
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Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
Os Jogos Municipais realizam-se entre 7 de maio e 25 de junho com 24 modalidades desportivas. Têm 
como principais objetivos incentivar a prática desportiva, contribuir para a dinamização do movimento 
associativo e para a rentabilização dos equipamentos desportivos. 
Os jogos municipais são um dos pontos altos do calendário desportivo do concelho. A realização desta 
iniciativa é resultado do trabalho conjunto entre o Município de Serpa, Juntas de Freguesia e 
Movimento Associativo, contando com a colaboração dos estabelecimentos de ensino. 
Retomados em 2010, os jogos têm como média anual cerca de 1 000 participações. 

 

   
 
 
Designação   
VIII ESCALADA DE S. GENS 
Período de execução  
Dia 14 
 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
Escalada de S. Gens – Serpa Terra Forte e Prova do Campeonato Distrital de Montanha por escalões e 
absolutos (simultâneo) 
97 Participantes em representação de 9 clubes (Benjamins – 23, Infantis – 16, Iniciados – 15, Juvenis – 
10, Juniores – 4, Seniores – 11 e Veteranos – 18). 
 

   
 
 
 
 

Designação   
ROTA DAS AZENHAS 
Período de execução  
Dia 22 
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Local 
Moinhos Velhos e Azenha da Ordem 
Desenvolvimento 
Percurso de 16,5 Km entre Os Moinhos Velhos e a Azenha da Ordem. Houve 20 participações, donde 
resultou uma receita de 400,00€ 

 

                     
    

   
   

Designação   
MEGA AULA DE GINÁSTICA 
Período de execução  
Dia 23 
 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
Integrada na programação das Jornadas Sénior, realizou-se uma aula de ginástica alargada a todos os 
participantes do programa Gente em Movimento. A aula foi ministrada pelos técnicos de desporto do 
município, em conjunto para um grupo superior a 150 pessoas, provenientes de todas as freguesias do 
concelho e das Universidades Seniores de Aljustrel e S. Pedro do Tojal 

       

  
 
 

Designação   
VIDA ATIVA, CORAÇÃO SAUDÁVEL 
Período de execução  
Dia 25 
 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
Iniciativa promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa no âmbito das Jornadas Sénior. A atividade, 
destinada a utentes dos Lares, decorreu na Academia Sénior de Serpa. Os técnicos de desporto do 
município dinamizaram uma aula de Fitness Adaptado dando resposta à solicitação dos promotores da 
iniciativa.  
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SEMANA DA CRIANÇA 
Período de execução  
Dias 30 e 31 
 
Local 
Serpa, Pias, Vales Mortos e A-do-Pinto 
Desenvolvimento 
No âmbito da Semana da Criança, e através do sector de desporto, foram dinamizadas sessões de atividade 
física nas escolas de Vales Mortos e A-do-Pinto, na Creche de Serpa e na Fundação Viscondes de Messangil. 
 

   
 
 
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 maio realizaram-se 3 sessões com um total de 21 participantes (média de 7 alunos por sessão) 
 
Apoios concedidos  
Apoio dos técnicos de desporto do Município. 
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AÇÃO SOCIAL 
REDE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS 
Participou-se no dia 11 de maio, numa reunião da Rede Municípios Saudáveis em Setúbal. 
 
NÚCLEO EXECUTIVO DA REDE SOCIAL 
Realizou-se no dia 19 de maio, uma reunião do Núcleo Executivo da Rede Social, com a seguinte ordem de 
trabalhos: (1) Processos sociais; (2) Revisão do Regulamento do Conselho Local de Ação Social; (3) Outros 
assuntos. 
 
PLENÁRIO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL (CLAS) 
Teve lugar no dia 19 de maio na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa o Plenário do Conselho Local de 
Ação Social, com a seguinte ordem de trabalhos: (1) Aprovação da ata do plenário anterior; (2)Regulamento 
Interno do Núcleo Executivo da Rede Social; (3)Plano Desenvolvimento Social (ponto de situação); (4)Jornadas 
Sénior; (5)Outros assuntos 
 
 
NÚCLEO LOCAL DE INSERÇÃO (NLI) 
Participação nas reuniões do NLI com o objetivo de analisar e discutir os processos dos beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção.   
 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA (PMARHCS) 
No decurso do mês, foram realizados acompanhamento e análise das obras e dos processos em curso. 
 
 
JORNADAS SÉNIOR 
De 23 a 27 de maio realizaram-se as Jornadas Sénior, a oferta foi organizada de acordo com as ofertas recebidas 
pelos parceiros da rede social e contou com o apoio das juntas de freguesia do concelho. 
Este ano tivemos a articulação com algumas Universidades Sénior do Alentejo que nos permitiram realizar por 
exemplo a saída do segundo dia a Aljustrel. À semelhança dos outros anos a abertura realizou-se na Praça da 
República com os grupos da Gente em Movimento, seguindo-se o PIC NIC partilhado com mostra gastronómica 
onde decorreu o II Encontro de Universidades Sénior, com a participação do grupo de São João da Talha, Aljustrel 
e Beja. Na quarta-feira o dia foi reservado á saúde realizando-se rastreios onde participaram utentes do lar de 
Serpa e da unidade de longa duração, estes utentes tiveram oportunidade se participar, ainda, nas atividades de 
cabeleireiro, o que resultou numa experiencia muito gratificante. Os rastreios ficaram a cargo das entidades de 
saúde locais. Apesar de ser feriado, na quinta-feira realizou-se em Serpa um encontro dedicado à poesia que 
reuniu os poetas populares. O Baile da Pinha realizou-se na sexta-feira em Pias e Encontro de Grupos Corais 
participação do Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa”, “Grupo Coral Moda Alentejo”, “Grupo Coral Populares do 
Cacem”, “Grupo Coral As Cantadeiras do Redondo”, “Coral Misto Rurais de Figueira de Cavaleiros, num total de 
120 participantes. 
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AULA DE PATCHWORK ACADEMIA SÉNIOR 

 
 
 
 
ACADEMIA SÉNIOR 
PROJETO A(VOS) DA PUBERDADE 
Durante o mês de maio e com a colaboração das alunas da Academia Sénior de Serpa, realizaram-se 6 sessões 
nas escolas do concelho. Neste encontro intergeracional foram costuradas bolsinhas para as meninas colocarem 
os seus produtos íntimos. O objetivo foi sensibilizar as alunas mais novas sobre as principais questões da 
puberdade feminina. O projeto realizou-se assim com duas sessões para cada turma dos 4ºs e 5 anos. Na 
primeira sessão as meninas assistiram a um documentário onde seniores e jovens deram a sua experiencia sobre 
a primeira menstruação. Na segunda sessão as meninas costuraram uma bolsinha para terem nas malas de 
forma a estarem prevenidas. Um projeto intergeracional que veio desmistificar estas temáticas que ainda 
continuam envoltas em tabu e mistérios. Urge este esclarecimento de forma a se protegerem as meninas da 
violência sexual e de género. Infelizmente houve algumas limitações que fizeram com que a atividade da 
segunda sessão, aula de costura, não fosse de encontro a todas as turmas do projeto. Isto deveu-se à 
indisponibilidade das alunas da academia sénior participarem em todas as sessões. Avaliamos o projeto de forma 
muito positiva pelo que será uma metodologia para continuar. 

  
 
 
 
SESSÕES DE ORIENTAÇÃO PARENTAL PARA AVÓS - 4 DE MAIO 
Realização de uma palestra sobre Educação Parental para Avós, com a dinamização da Dra. Nélia Vitória 
(Especialista em Intervenção Precoce) que contou com a presença de 12 pessoas.  



 
 

 

49 

 
 
ATUAÇÕES DO GRUPO CORAL 14 de maio 
Participação do Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa no Encontro CANTE NO FEMININO 
Org: Movimento Democrático de Mulheres, com o apoio da Câmara Municipal de Serpa, Câmara Municipal de 
Évora, Casa do Alentejo, Casa do Cante de Serpa, Município de Santiago do Cacém e Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género. 
 
I ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS DA ACADEMIA SÉNIOR DE SERPA, 28 de Maio 
I Encontro de Grupos Corais, com a participação de: Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa, Grupo Coral Moda 
Alentejo, Grupo Coral Populares do Cacem, Grupo Coral As Cantadeiras do Redondo, Coral Misto Rurais de 
Figueira de Cavaleiros| 23 pessoas, Grupo 4 ao sul e os anfitriões Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa 
 

 
 
REUNIÕES DE SERVIÇO 
12 DE MAIO 
Realizou-se no dia 12 de maio pelas 17h30, uma reunião com alunos, professores e coordenação na Academia 
Sénior que contou com a presença da Sra. Vereadora Maria Isabel Estevens. A reunião totalizou 39 participantes, 
com a seguinte ordem de trabalhos: (1) Retrospetiva do percurso e atividades efetuadas; (2) Visita de estudo a 
Lisboa; (3) Divulgação da Ópera Onheama (Terras sem Sombra). 
 
Foi concluído e entregue e o Relatório de Satisfação dos Alunos da Academia Sénior de Serpa, relativo ao ano 
letivo 2015/2016. 
 
16 DE MAIO 
Realização de reunião de equipa para planeamento das Jornadas Sénior 2016. 
 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 22 atendimentos e foram fornecidas 174 peças de roupa e sapatos. 
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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: 

Recolhas Quantidade Reutilização Reciclagem Aterro 

Roupa 786,00 Kg 510,90 Kg 235,80 Kg 39,30 Kg 

Calçado 104,80 Kg 68,12Kg 34,58 Kg 2,10 Kg 

Brinquedos 41,92 Kg 36,47 Kg 4,19 Kg 1,26 Kg 

Livros 31,44 Kg 4,72Kg 26,72 Kg - 

Outros* 83,84 Kg 54,50 Kg 25,15 Kg 4,19Kg 

Total 1048 Kg 674,70Kg 326,45 Kg 46,85 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 
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 5 crianças 9 crianças 20 crianças 6 crianças 

Prolongamento 
Horário 

37 crianças 4 crianças 7 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 

1.100,00 € 156,24 € 310,80 € 682,08 €  162,96 € 

 
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. 
 
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 fevereiro, a autarquia teve um custo de 4.826,06 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

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

2.335,76 €                                                                                                                                                                                                                                    188,46 € 1.418,80 
€ 

35,28 € 883,04 € 35,28 € 

1 – Refeições fornecidas pelo Centro Social e Paroquial de Brinches 

2 – Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 
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TRANSPORTES ESCOLARES 
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 340 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: 20.440,55€ 
 Viaturas de aluguer: 7.644,70€ 

 
 
PROJETO CANTE NAS ESCOLAS 
Continuidade do projeto com os alunos do 3º e 4º anos das Escolas Básica s do 1º Ciclo e Grupo Juvenil de Vila 
Nova de S. Bento 
 
Outras Atividades Educativas 
FÓRUM EMPREGO E FORMAÇÃO  - “Os Jovens e a valorização Profissional” 
No dia 06 de maio 2016 o Município de Serpa em parceria com os Agrupamentos de Escolas de Serpa  N.º 1 e N.º 
2, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento 
Integrado, realizou o I Fórum Emprego e Formação, com o objetivo de proporcionar aos jovens do 9º ano e do 
ensino secundário do nosso concelho conhecimentos sobre as saída profissionais e oportunidades para o 
prosseguimento de estudo a nível do ensino superior. 
Esta iniciativa decorreu nas instalações da Escola Secundária de Serpa, atendendo que as condições climatéricas 
não permitiram a sua realização no espaço exterior da câmara onde inicialmente estava programado. 
Participantes: 
- Professores e comunidade em geral 
- Alunos dos 9.º ao 12.º anos e ensino vocacional 
 
Atividades: 
- Mercado das oportunidades - exposição de 20 entidades (Educação, formação, emprego e empreendedorismo) 
- Palestras (ensinos secundário, profissional e superior) 
- Workshops (Turismo do Alentejo; IEFP; IPDJ e Rota do Guadiana) 
Colaboração externa: Banda Filarmónica de Serpa 
Exposição: Participaram todas as entidades que confirmaram participação com exceção do Instituto Piaget que 
por imprevistos de última hora não pode participar. Realço como bastante positiva a participação da Associação 
de Estudantes da Escola Secundária que se objetivou com a presença de um bar de apoio neste espaço que para 
além de ter dado a resposta necessária revelou-se também um incentivo à permanência dos jovens no espaço do 
Mercado das Oportunidades. 
Por se tratar na sua maioria de entidades de serviços públicos assistimos a meio da tarde ao encerramento e 
esvaziamento de muitos dos expositores.  
Também a hora imprescindível de transporte de regresso dos alunos de Pias (17.00h) e de Vila Nova de São 
Bento (16.00h) acabou por condicionar a participação de muitos jovens nas atividades realizadas no final da 
tarde. 
Palestras 
Palestras da manhâ: Destaca-se uma participação muito marcada na sala 1 do 1.º Painel (Chapitô; Escola 
Profissional de Alvito; Instituto de Formação Bancária e Escola Secundária de Serpa). As palestras previstas na 
sala 2 do 1.º Painel (EPDRS; EP Moura e EP Bento de Jesus Caraça) não foram realizadas por falta de alunos. 
Palestras da tarde: Volta-se a destacar uma boa participação na sala 1 do 2.º Painel (ES Serpa e IPBeja). As 
palestras previstas na sala 2 do 2.º Painel (Universidade Nova e Instituto Piaget) ficaram condicionadas apenas à 
participação da Universidade Nova que realizou a palestra com muito poucos alunos. 
Workshops 
Workshops da manhã:  
- Turismo do Alentejo “Turismo, Educação e Empreendedorismo”: Participação de 15 alunos. 
- IEFP “Salto para o Futuro “: participação de 20 alunos. 
Workshops da tarde:  
- IPDJ “Empreende JÀ” - Marca de Uma Juventude Ativa”: Participação de 90 jovens (2 sessões) 
- Rota do Guadiana “A Escola Empreende “: participação de 37 alunos 
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Realizou-se também uma demonstração Cinotécnica com uma brigada da GNR de Beja, cujo principal tema foi 
alertar os jovens para o consumo de estupefacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SEMANA DA CRIANÇA 
No dia 30 de Maio a Câmara Municipal de Serpa em parceria com as Juntas de Freguesia deu início a um 
conjunto de atividades junto de todas as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do concelho, como forma de 
comemorar o Dia Mundial da Criança. Esta semana teve continuidade até ao dia 5 de Junho. 
Com a colaboração de técnicos da câmara e entidades externas (Bombeiros Voluntários de Serpa, ADPM de 
Mértola, Associação de Atletismo de Beja, Equipa da Escola Segura da GNR e Grupo de Teatro do alunos 9º ano 
da Escola Secundária de Serpa), foram desenvolvidas para todas as escolas as seguintes atividades: 

 Jornadas das de Atletismo; 
 Jogos Infantis e tradicionais 
 Oficinas “Mãos nas Massa” 
 Sessões de Leitura  
 Atividade com Pista Pedagógica de trânsito da GNR 
 Atividade “Aprendiz de Bombeiro” 
 Atividade “Vem ser produtor por um dia” 
 Peça de teatro “A Viagem de Peludim” – foram realizadas duas sessões, uma no Cine Teatro Municipal 

de Serpa e outra no Cine Teatro Municipal de Vila Nova de S. Bento, na qual assistiram também alunos 
das freguesias transportados em autocarros que a Autarquia alugou para o efeito. 

 Em todas as freguesias, as juntas de Freguesia proporcionaram atividades com insufláveis, pinturas 
faciais, jogos, entre outros divertimentos. 

 
 
 
Lancheira Sorriso em Movimento 
No âmbito da parceria existente entre esta Autarquia e o Centro de Saúde de Serpa e Unidade Púbica de Saúde, 
foi efetuado o transporte de uma turma de alunos do 4º ano da Escola Básica do 1º Ciclo de Pias para 
participarem no Pic-nic Sorriso, em Serpa, no dia 18 de Maio no espaço exterior da Piscina Municipal de Serpa. 
Foi também proporcionada uma aula de educação física pelos técnicos da Autarquia. 
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Programa PIEF 
Transporte da turma de alunos PIEF da Escola Básica Integrada de Pias, para efetuem uma visita à Base Área de 
Beja, no dia 30 de Maio. 
 
No dia 19 de Maio também foi assegurado o transporte de 4 alunos do 1º ciclo de Vales Mortos para 
participarem numa prova de ortografia em Serpa. 
 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
desenvolvidas com os alunos da Academia Sénior 
 
. Tipo de Actividade – Acção de Formação 
. Designação – Aulas de Informática 
  Turma 1 (Avançado): 10:30- 12:00 – Segunda-feira ; 
  Turma 2 (Médio): 10:30- 12:00– Sexta-feira ; 
  Turma 3 (Iniciação ): 10:30- 12:00– Quinta-feira ; 
  Nº de Participantes – Turmas de 8 a 12 alunos 
 
Aulas dadas em Maio: 
   2/5 - 8 Formandos 
   5/5 - 3 Formandos 
   6/5 - 7 Formandos 
   9/5 - 6 Formandos 
 12/5 - 6 Formandos 
 13/5 - 5 Formandos 
 16/5 - 6 Formandos 
 19/5 - 2 Formandos 
 20/5 - 6 Formandos 
 30/5 - 5 Formandos 
  
- Atividade de sensibilização -” O Dia Mundial da Higiene das Mãos” 
O Dia Mundial da Higiene das Mãos teve lugar a 5 maio. 
Este dia internacional criado pela Organização Mundial da Saúde chama a atenção para a importância da 
higienização das mãos. O simples e rápido ato de lavar as mãos com sabão impede em 40% a incidência de 
infeções tais como a diarreia, gripe, resfriado, erupções e doenças de pele, dores de garganta, infeções no ouvido 
e estômago. Muitos fungos e germes se acumulam nas mãos e são facilmente transmitidos a outras pessoas. 
Além de prevenir e atenuar as infeções, o hábito de lavar as mãos com sabão fomenta a segurança de pacientes, 
profissionais e de todas as pessoas com as quais se convive no dia-a-dia. Foi apenas no século XIX que se concluiu 
que a lavagem das mãos por parte dos médicos evitava mortes e contágios. 
Neste dia Mundial da Higiene das Mãos convidaram-se todos os utilizadores a promoverem a lavagem das mãos. 
Foi distribuída informação aos utilizadores assim como foi afixado em vários locais do Espaço Internet a forma 
correta da higienização das mãos. 
 
Data: Dia 5 o mês de Maio 
Horário: Durante as horas de funcionamento 
 
 
- Entregar a declaração eletrónica do IRS 2016 no Portal das Finanças 
A entrega do IRS em 2016, referente aos rendimentos auferidos em 2015, é feita entre abril e maio de 2016, 
dependendo da categoria de rendimentos do contribuinte: 
Categoria A e H: entre 1 e 30 de abril de 2016, assim o espaço internet disponibilizou no mês de Abril o 
equipamento informático/programas para a entrega da declaração dando apoio aos utilizador nas duvidas que  
surgiram para preenchimento/ simulação e submissão da respetiva declaração.   
 



 
 

 

54 

Data: 1 a 31 de maio 
Horário: Durante as horas de funcionamento 
Pedidos de apoio : 24 
 
 
- Validação das faturas no Portal das Finanças 
O Espaço Internet apoia os utilizadores do espaço para efetuarem o registo/ pedido de senha no Portal das 
finanças para validar as faturas no e-fatura. Para verificar as  faturas, em primeiro lugar deve estar registado no 
Portal das Finanças. www.portaldasfinancas.gov.pt e em “Serviços Tributários”, deve seguir “É a primeira vez que 
utiliza este site… pretendendo registar-me” para obter a sua senha de acesso, a qual será enviada por correio 
para o seu domicílio fiscal no prazo máximo de cinco dias úteis. Com a senha de acesso, pode aceder às suas 
faturas no Portal das Finanças, seguindo “Novo IRS 2015”, “Consulte aqui as suas despesas dedutíveis em IRS”, 
“Consultar Deduções” ou “E-fatura”, “Faturas”, “Entrar”, “Consumidor”.  
 
Data: Decorre todo o ano 
Horário: Durante as horas de funcionamento. 
Pedidos de apoio: 12 
 
- 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 Acção, 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 : 6 
 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Acesso e apoio aos utilizadores Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo). 
Nesta acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
onde pode efectuar registo  , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos 
Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 7 
 
 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças , etc.. 
Nesta acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efectuar registo, consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 
entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 

http://www.1000-x-1000.com/
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Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 28 
 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Apoio aos utilizadores a sites como o Europass para a elaboração de currículos profissionais assim como apoio na 
elaboração de cartas de apresentação,  cartas de motivação e candidaturas espontâneas 
Nesta acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio  dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio : 12 
 
 
- Procurar emprego/ Formação 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 Acção, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder , efectuar registo  , 
consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Data: Decorre  todo ano 
Pedidos de apoio: 14 
 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Apoio aos utilizadores  na utilização de comércio electrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias directamente 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 acção, 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 
 
- Conforme registo da qualidade do mês de maio foram registados 179 utilizadores no Espaço Internet de Serpa 
   (169 utilizadores de Portugal,  6 utilizadores da França e 4 Ingleses) 
 
 
 
 
 

 
 
 

CASA DO CANTE 
1 – Loja do Cante. 
2 - Inventário/ catálogo do Movimento Coral e disponibilização estruturada na plataforma digital Paisagem Id. 
3 – Coorganização das Jornadas sobre O Cante no Feminino. 
4 – Inauguração da exposição fotográfica, O Campo e o Canto: extensões e profundidades, de António Cunha. 
 

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-

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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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 
Ao dia 14 de maio, foram apresentados o Concerto de música SingularLugar, de Katerina L´dókova e João Neves, 
e a Oficina de Música – Ritmos Latino-americanos para instrumentos de sopro, com Diego Cortez. 
Ao dia 28 de maio, foram apresentados o Concerto de música Da Aurora ao Crepúsculo – canções sefarditas, 
com Teresa Aurora e João Tavares, e a Oficina de Música – A voz em movimento  com María Heinen. 
 
 
 

RELATÓRIO FINANCEIRO 
 

Quadro de receitas e custos de MAIO 

RECEITAS euros MAIO 2016 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  20.000€ 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 1.309.20€ 

- Loja do Cante 192.71€ 

  

Total  21.501.91€ 

CUSTOS euros MAIO 2016 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 12.460.17€ 

  
  

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 2.968.91€ 

  

Total  15.429.08€ 

 

RESULTADO euros                         MAIO 2016 

Total 6.072.83€ 
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Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 

 Gestão do parque informático e do parque de comunicações do município 

 Continuação do processo relativo ao Cartão Serpa Terra Forte; 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

 Continuação do processo de 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  

 Trabalhos preparatórios para a candidatura da operação Requalificação de Infraestruturas Educativas na 
componente de requalificação do parque informático escolar.  

 
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Recolha de dados sobre produção anual de queijo de ovelha nas queijarias do Concelho de Serpa e 
Concelhos de Beja, Moura e Mértola para fundamentação da candidatura ao SIAC no âmbito da 
Internacionalização do Queijo Serpa, em parceria com a APROSERPA e ADPM. 

 Arranque da promoção da Feira do Queijo (2017) e do Concurso do “Melhor Queijo da Feira do Queijo 
2017” através da divulgação dos filmes realizados no âmbito da Feira e Concurso do Queijo 2016.  

 Realização de contacto com a “Guilde Internationale des Fromagers” para visitar o Município de Serpa. 

 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. 

 Acompanhamento da Assembleia geral extraordinária da APROSerpa para a aprovação do plano de 
atividades, realizada no CADES; 

 Organização do 1º Encontro das Eco-Hortas das Carapuças 

 Organização do 3º dia temático do ciclo de criatividade e de inovação empresarial (Azeite e Agricultura 
em Modo de Produção Biológico); 

 Saídas de campo para reconhecimento do tecido empresarial (TAHORA, Azeite de Ficalho, Azeite Talefe) 

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

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

 Acompanhamento dos Protocolos de Colaboração com APROSerpa, Confraria do Figo e da Figueira da 
Índia e Cooperativa Ervas Lusas; 

 Acompanhamento do processo preparatório no âmbito da obra de requalificação do Mercado Municipal 
de Serpa. 

 
 
Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Relatório Final da operação Rede Intermunicipal (CAL), aprovado pelo INALENTEJO; 

 Candidaturas do Clube Atlético Aldenovense (116.758,17 €), Futebol Clube de Serpa (228.371,16 €) e 
Piense Sporting Clube (231.093,70 €) ao apoio da Federação Portuguesa de Futebol; 

 Candidatura da operação “Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal”, com um 
investimento total de 667.685,82 €, ao Alentejo 2020. 

 Preparação da candidatura da operação Requalificação de Infraestruturas Educativas ao Alentejo 2020 

 Acompanhamento das candidaturas no âmbito do SIAC – Sistema de Incentivo a Ações coletivas 

 Acompanhamento dos processos relativos às candidaturas no âmbito do PEDU e PAMUS 
 

 
 



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 1.997.143,97 2.282.033,68 97,13% 1.611.085,84 290.817,27 

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 10.604,05 

Castro 136.952,68 136.952,68 36.297,31 71.230,39 

Cuba 25.447,84 24.612,88   20.920,95 

Mértola 60.249,16 59.236,52 40.280,83 4.817,21 

Santiago 42.957,00 26.621,00 11.111,20 -3.115,62 

esp. 67.747,18 67.747,18 46.068,08 11.517,02 

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

com. 35.480,00 35.480,00 23.543,00 6.615,00 

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% 326.902,49 0,00 

Planos Municipais de Emergência 64.161,72 52.164,00 44.339,40 52.164,00 100,00%   44.339,40 

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% 96.464,69 0,00 

Elaboração do PEDU 30.750,00 25.000,00 21.250,00 25.000,00 100,00% 20.187,50 1.062,50 
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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 10.177.617,53 11.724.313,09 97,69% 8.675.747,62 450.673,59 

      

Total excluindo a parte dos parceiros da rede 
CAL 301.877,21 

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   499.438,83 374.579,12 124.859,71 506.405,76 353.082,68 26.721,64 
 

          INTERREG 
       HUBAAL Sobreexecução Falta receber 22.493,72   

      

 

POSI 

        Beja Digital Falta receber 117.079,25€   
       

 



 
 
 

 

 
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
 
 
TRABALHOS EM CURSO 
 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa 
- Pavilhão Multiusos – Requalificação- 1ª Fase (Vila Nova de S. Bento) 
- Requalificação da Av. Jerónimo Reis Toucinho em Vale de Vargo 
- Parque desportivo de Pias -Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto 
- Manutenção da Piscina Municipal de Serpa 
- Manutenção da Piscina de Pias 
- Requalificação da Praça da República em Serpa 
- 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, em Vila Verde de Ficalho 
 
 
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 
- Requalificação do Antigo Lagar de Vila Nova de S. Bento 
- Apoio social - Recuperação de habitação de Francisco José Oliveira Herculano, em Vila Verde de Ficalho 
 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS    
   - Limpeza e corte de ervas no Parque Desportivo de Serpa 
   - Limpeza e corte de ervas na ciclovia que dá acesso às Eco Hortas, em Serpa 
   - Limpeza e corte de ervas na ZAE de Serpa 
   - Arranjo de caminhos na zona da Neta, na envolvente da EM 514 
   - Reposição de asfalto em Vale de Vargo 
   - Reposição de asfalto em Brinches 
   - Colocação de vedações no monte do Sr. Cláudio Sota 
 
           
TRABALHOS EM CURSO 
- Limpeza e corte de ervas na ZAE de Vila Nova de S. Bento 
- Limpeza e corte de erva no caminho do acesso ao rio guadiana, por Brinches, no local onde se irá 
realizar o Festival do Peixe do Rio 
- Trabalhos de terraplanagem na Central de Asfalto 
- Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo)  
 
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 
   - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho  
   - Aplicação de tout-venant no acesso ao Lar de Vila Verde de Ficalho  
   - Arranjo de caminhos na zona de A. Do Pinto 
   - Limpeza de bermas e valetas no CM 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 519) 
   - Colocação de vedações no Monte Lebre 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
- Procedimentos de Segurança da Obra de Requalificação da Rede de Abastecimento de Água de Pias; 
-Além do acompanhamento normal das Obras de Empreitada e Administração Direta, Execução de PSS e 
PGR e Medidas de Autoproteção, as atividades do último mês foram: 
- Preparação e Acompanhamento do Evento "Teatro a Dama das Camélias" , assim como da visita do Sr. 
Presidente da República; 
- Preparação e Acompanhamento do Evento "Opera Ohneama"; 
- Instalação e ligação das Centrais de Intrusão nos seguintes locais: Estaleiro Municipal, Casa do Cante; 
Musibéria (Garagem); Musibéria (Anfiteatro); Musibéria (Museu Novo); Musibéria (Museu Novo/Dança) 
e Biblioteca Municipal; 
- Elaboração de proposta e aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e fardamento 
- Elaboração de PSS e PGR da Empreitada de Remodelação do Pavimento Desportivo do Pavilhão Carlos 
Pinhão, Empreitada de Remodelação do Pavimento Desportivo do Campo de Ténis em Serpa e 
Empreitada de Remodelação de pavimento e Balneários do Pavilhão de Vila Nova de S. Bento 
- Preparação e Inicio de Desrrame das Palmeiras no Jardim Municipal; 
- Preparação do Evento "Encontro de Culturas"  
- Acompanhamento de todas as obras em termos de segurança e Higiene do Trabalho. 
 
 
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 
 

AMBIENTE E LIMPEZA 
- Gestão da limpeza de equipamentos municipais. 
- Gestão da limpeza urbana. 
- Limpeza de fossas particulares e municipais. 
- Limpeza e manutenção do recinto das Eco Hortas (corte de ervas, colocação de composto). 
- Monotorização de armadilhas mecânicas para captura de pombos urbanos. 
- Limpeza de parque de resíduos (parque II),incluído o transporte dos resíduos para a Resialentejo e 
melhoramento dos acessos. 
- Realização de workshop sobre Agricultura Biológica, com 34 participantes. Foi enviado aos 
participantes o Manual de Horticultura no Modo de Produção Biológico, cedido pela formadora. 
- Desratização e desbaratização no concelho de Serpa nos dias 19 e 20 de maio. 
- No dia 23 de maio deu-se início à lavagem de contentores subterrâneos. 
 
 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
Durante o mês de maio, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, tais como 
reparação de ruturas, execução de ramais domiciliários de água e residual, desentupimentos na rede 
residual e limpeza das ETAR, foram executadas outras obras: 
- Relativamente à rede de abastecimento de água, avançou-se na obra de requalificação da rede de 
abastecimento de Pias e foi feita a ampliação da rede de abastecimento de água na Zona Industrial de 
Serpa. 
- No Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário de Vila Verde foi implantada uma conduta para 
abastecimento do sistema de rega. 
- Na rede de drenagem residual foi executada uma ampliação na Zona Industrial de Serpa. 
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- Na rede de drenagem pluvial terminou-se o coletor de drenagem da descarga de fundo da piscina 
descoberta de Serpa e acompanhou-se a obra de descarga de fundo dos tanques de compensação das 
piscinas de Pias. 
- No final do mês iniciou-se a rede de drenagem pluvial do pavilhão multiusos de Vila Nova de S. Bento. 
- Na Avenida Jerónimo Reis Toucinho em Vale de Vargo, foram implantados novos sumidouros e tampas 
nas caixas de visita existentes no caneiro pluvial, por forma a torna-lo visitável. 
 

 
Ampliação da rede de abastecimento e drenagem residual na Zona Industrial de Serpa 
 

              
A obra de requalificação da rede de abastecimento de Pias implica o atravessamento do caneiro de 
drenagem pluvial e de outras infraestruturas existentes. 

               
 
APOIO LOGÍSTICO 
Apoio à Festa da Ascensão do Senhor em Vale Vargo, apoio à Feira do emprego e formação no CADES, 
apoio às Jornadas Sénior, apoio à Festa de Nossa Senhora de Fátima em A-do-Pinto, colocação de 
sinalética e pintura de passadeiras. 
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JARDINS E ZONAS VERDES 
De forma a manter os espaços verdes limpos e aprazíveis, procedeu-se de forma permanente à limpeza 
e manutenção dos espaços verdes do Concelho e à rega dos mesmos.  
Foi ainda assegurada pelo sector de Espaços Verdes a manutenção do Viveiro Municipal, Jardim público, 
mesmo encerrado, Museu Etnográfico, Centro Escolar, Refeitório do Estaleiro Municipal, circuito de 
manutenção e pavilhão Carlos Pinhão, espaço adjacente à Nossa Sr.ª dos Remédios e Casa Mortuária, 
rotunda do Cante e substituição de flores nas floreias da Av. da Paz, entre outros canteiros da cidade.  
Foi ainda assegurado o corte dos relvados em Serpa, como também à manutenção e corte dos relvados 
nas piscinas de Serpa e Pias. 
Deu-se início à limpeza das folhas secas das Palmeiras do Jardim Municipal, uma vez que se 
encontravam reunidos os EPI´s e o equipamento de corte, assim como disponibilidade da plataforma 
elevatória fundamentais para o efeito. 
Apoio nos eventos da Câmara em Serpa nomeadamente na Opera, na Academia Sénior no âmbito das 
Jornadas Sénior, nas feiras temáticas do CADES e no Baile da Pinha em Pias.  
Plantação de árvores nas Ruas Dr.º Afonso do Prado Castro e Lemos, Rua Manuel Bentes e de laranjeiras 
na obra de Requalificação da Av. Jerónimo Reis Toucinho em Vale de Vargo. 
Pequenos cortes em árvores na entrada das Amoreiras, Largo Humberto Delgado, Av. da Paz, junto da 
caixa de Credito Agrícola e laranjeiras no Bairro do Forte.  
Apoio do sector de espaços verdes ao serviço de águas com a descarga de água nas sargetas da zona Sul 
e Cruz Nova em Serpa, em virtude de exposições feitas por Munícipes à Câmara.                                

 
 
 
 

 
 
 

 Empreitadas:  

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

10/2016 

Empreitada de 
Remodelação dos 

Balneários e Colocação 
de Pavimento 

Desportivo no Pavilhão 
Multiusos de V. N. de S. 

Bento 

09-06-2016 - 
Veiga Lopes, 

S. A. 
149.602,91€ Aguarda assinatura de contrato 

Ajuste 
Direto 
9/2016 

Empreitada de 
Execução das Paredes 

Divisórias nos Edifícios 
CADES e Centro Social 

de Serpa 

  
Aguarda abertura de 

procedimento 

Ajuste 
Direto 
8/2016 

Empreitada para a 
Reabilitação da 

Habitação sita na Rua 
Luís de Camões, nº 9, 
em Serpa - PMARHC 

  Análise de proposta 

 

Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente mantiveram-se no mesmo 

estado à exceção das duas primeiras: 
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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 

10-02-2016 
EDP 

Distribuição, 
S. A. 

5.403,70€ Aguarda alteração de cabimento 

1/2016 CE 

Empreitada para a 
Execução de 

Infraestruturas Elétricas 
do Loteamento da 

Hortinha, Secção J, 1º 
Fase 

10-02-2016 
EDP 

Distribuição, 
S. A. 

18.168,50€ 
Aguarda documento de 

habilitação 

Ajuste 
Direto 
7/2015 

Empreitada de 
Requalificação de 

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

  
Aguarda abertura do 

procedimento 

Ajuste 
Direto 
3/2015 

Empreitada de 
Execução do PT no 

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

  O procedimento está suspenso 

Ajuste 
Direto 
2/2015 

Empreitada de 
Remodelação do Salão 

da Sociedade "Grupo 1º 
de Junho Brinchense", 

em Brinches 

  O procedimento está suspenso 

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 

44/2016 

Aquisição de Serviços de 
Impermeabilização dos 

Tanques de Compensação 
da Piscina de Pias 

20-05-2016 - 
Sérgio 

Candeias 
Mestre, 

Unipessoal, 
Ldª 

6.184,50€ Aguarda doc's de habilitação 
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Ajuste 
Direto 

43/2016 

Aquisição de Produtos de 
Limpeza 2016-2017 

02-06-2016 - 
Papelpack - 

Equipamentos 
e Produtos de 
Higiene, Ldª 

14.604,80€ 
Contrato nº 16/2016 assinado a 

13-06-2016 

Ajuste 
Direto 

42/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Sonorização e 

Iluminação dos 
Espetáculos do XIII 
Encontro de Culturas 

27-05-2016 - 
Tó Varela - 

Produções de 
Espetáculos, 
Unipessoal, 

Ldª 

14.820,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

41/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Produção e 

Montagem do Espetáculo 
na Praça da República, dia 

11 de junho, no âmbito 
do XIII Encontro de 

Culturas 

23-05-2016 - 
Hélder 

Moutinho, 
Ldª 

10.000,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

40/2016 

Aquisição de Contentores 
RSU 

07-06-2016 - 
Contenur 

Portugal, S. A. 
12.980,00€ 

Aguarda Doc's de habilitação 
para posterior assinatura de 

contrato 

Concurso 
Público 

Internacion
al 39/2016 

Aquisição de Gasóleo   
Aguarda propostas até 11-07-

2016 

Ajuste 
Direto 

38/2016 

Reparação do Sistema 
Compactador do Cilindro 

HD70 

19-05-2016 - 
Moviter, S. A 

8.604,60€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

37/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 
Estudos na Área dos 
Recursos Hídricos 

18-05-2016 - 
Marta Isabel 
Lézico Bule 

8.000,00€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

35/2016 

Aquisição de Cimento em 
Sacos 

23-05-2016 - 
Francisco 
Póvoa e 

Helena, Ldª 

11.025,00€ 
Contrato 15/2016 assinado a 

08-06-2016 

 

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 

36/2016 

Aquisição de Produtos 
Químicos para as Piscinas 
Municipais do Concelho 

12-05-2016 - 
Cimai - 

Engenharia 
Química 

Avançada, S. 
A. 

8.385,22€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

34/2016 

Aquisição de Serviços de 
Printing e Finishing dos 

Serviços de Água 

11-05-2016 - 
Ideias XL, Ldª 

8.064,00€ Concluído  
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Ajuste 
Direto 

31/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração de 

Projetos para a 
Requalificação do 

Mercado Municipal de 
Serpa 

12-05-2015 - 
J. M. Carvalho 

Araújo - 
Arquitetura e 
Design, S. A. 

41.200,00€ 
Contrato nº 14/2016 assinado a 

18-05-2016 

Ajuste 
Direto 

30/2016 

Aquisição de Serviços na 
Área dos Seguros 

  Propostas em análise 

Ajuste 
Direto 

27/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Organização da 

Viagem a Salvador - Brasil 
(Serviço de Transporte 

Aéreo) 

24-03-2016 - 
Halcon 
Viagens 

14.537,00€ Aguarda doc’s de habilitação 

 

 
 
 
 

 
 

SERPA INFORMAÇÃO N.º 134 E AGENDA CULTURAL JUNHO 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 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz e convite da apresentação do livro Altamente e impressão plotter 

 Cartaz Gomos de Tangerina de maio 

 Cartaz OH de maio 

 Cartaz “100 anos da Vida Literário de Ferreira de Castro” e impressão plotter 

 Cartaz “entrega do Prémio Álbum Ilustrado” e impressão plotter 

 Cartaz exposição de trabalho de Joana Estrela  e impressão plotter 

 Cartaz e convite da apresentação do livro de Luís Afonso 

 Cartaz Gomos de Tangerina junho 

 Cartaz Andar por aí  
 
 
ECO-HORTAS 

 Grafismo: cartaz para workshop de Agricultura Sustentável 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
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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 
 
ACADEMIA SÉNIOR - Jornadas Sénior 

 Grafismo: cartaz, faixa abertura eimpressão plotter, faixa Baile da Pinha e impressão plotter, 
cartaz “I encontro de Corais da Academia Sénior” e cartaz para o Programa Municipal para o 
Envelhecimento Ativo 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica 
 

 
FORÚM EMPREGO E FORMAÇÃO  

 Grafismo: cartaz; faixa exterior e impressão plotter; faixa interior e impressão plotter; cartaz A0 
e impressão plotter; folheto A5; lettering stands e impressão plotter 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica 
 
ROTA DAS AZENHAS 

 Grafismo: Cartaz junho com alteração da data 

 Newsletter 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
 

Placas de Obra 

 Grafismo: Largo das Palmeirase Mercado Municipal de Vila Verde de Ficalho e impressões 
plotter 

ATL 

 Grafismo: cartaz, merchandising – ficheiros para gráfica. 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 

DIA/SEMANA DA CRINAÇA 

 Grafismo: Cartaz/programa, certificado dia do atletismo 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 
 

Encontro de Culturas 

 Grafismo: banner facebook, mupis, cartaz 2016, postal convite, outdoor, mini-outdoor, 
publicidade ATM, Publicidade Voz da Planície, Banner Voz da Planície, publicidade DICA DA 
SEMANA LIDL, publicidade Diário do Alentejo, publicidade Correio da Manhã, cartaz workshop 
de Bordado 

 Spot de Rádios  

 Spot televisivo 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 
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EXPOSIÇÃO “Aquedutos de Portugal” 

 Grafismo: Folha de Sala, convite 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Reportagem fotográfica  
ÓPERA ONHEMA 

 Grafismo: cartaz, convite, folha de sala, painel opera e impressão Plotter, tela cartoon Luís 
Afonso e impressão Plotter, flyer cartoon Luís Afonso 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Reportagem fotográfica  
 

COMUNICADOS 

 A autarquia reforça o apelo à população para a manutenção das boas condições de higiene 
limpeza dos espaços públicos. 
 

NOTAS DE IMPRENSA 

 A Academia Sénior promoveu educação sexual intergeracional. 

 A Câmara Municipal de Serpa realizou o I Fórum Emprego e Formação "Os Jovens e a 
Valorização Profissional", no dia 6 de maio.  

 A autarquia convidou cerca de 40 empresários e outros agentes do setor da construção do 
concelho para uma visita empresarial à TEKTÓNICA - Feira Internacional de Construção e Obras 
Públicas que decorreu em Lisboa.  

 Serpa recebeu Onheama, a primeira ópera produzida e construída no Baixo Alentejo Onheama, 
a famosa ópera de João Guilherme Ripper, subiu à cena no Cineteatro Municipal de Serpa, nos 
dias 21 e 22 de Maio.  

 A Câmara Municipal promove O Encontro de Culturas realiza-se de 9 a 12 de junho, no Centro 
Histórico de Serpa, com os espetáculos principais a decorrer na Praça da República, e o fora de 
horas no espaço Nora. 

 A autarquia vai dinamizar Ateliês de Tempos Livres de verão, a título gratuito, em Serpa e nas 
freguesias do concelho. 

 
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. 

 Grafismo: ficheiro t`shirt da piscina municipal; alterações ao CD das “Ceifeiras de Pias”; 
decoração de vinil e pedido de orçamento para o autocarro Volvo; publicidade da revista 
Aeroporto 1 página; botão dos percursos de natureza para o site da Câmara; placa do 
atendimento da Câmara (design e orçamento); cartões de estacionamento autorizado.  

 Alterações de documentos GD. 

 Reportagem fotográfica: Obras no Concelho.  
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Processo n.º 400/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Luís Miguel Troncão Pacheco Afonso 
Assunto: Peticiona a remoção de um banco da via pública. Pedido de Indemnização por Danos Morais, 
no montante de 5 500,00€ 
Situação: Petição Inicial contestada 
                                     
 

Processo n.º 317/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Gonçalo Filipe Alfaiate Vilas Boas Pinto 
Assunto: Pedido de Indemnização por Danos Materiais sofridos em acidente Automóvel, no montante 
de 1 669,76€ 
Pedido de Indeminização por Danos Morais, no montante de 750,00€ 
Situação: Realizada Audiência de julgamento 
  
 

    Processo n.º 422/10.9BEBJA  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Imobiliária Féria & Horta, Lda. 
Assunto: Peticiona a anulação do ato de indeferimento do pedido de licenciamento de construção na 
parcela de terreno sita na Rua do Rossio de Fora, n.º 8, em Serpa 
Situação: Petição Inicial contestada 

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

Fiscal de Beja 
Autor: Município de Serpa e outros 
Réu: Ministério das Finanças e da Administração Pública / Presidência do Conselho de Ministros 
Assunto: Declaração da anulação dos atos de retenção de verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
praticados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (Transferências para o SNS). 
Situação: Deu entrada a Petição Inicial 
  

Processo n.º 267/12.10BEBJA – Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Município de Serpa 
Reu: Ministério de Estado e das Finanças 
Assunto: Pretende ver declarada a ilegalidade da retenção de 5% do IMI cobrado pelo Estado 
Situação: Deu entrada a Petição Inicial 

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

Beja  
Autor: Ministério Público 
Assunto: Peticiona a declaração de nulidade das deliberações de Câmara de 16/12/2009 e 27/01/2010 
Esclarece-se que a referência à deliberação de Câmara de 27/01/2010 é lapso manifesto dos Serviços do 
Ministério Público. 
Situação: Petição Inicial contestada 
  
 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 que resultou favorável à pretensão do 
Município de Serpa.  
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(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.  
 

 
 
 
 

 
(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, 20 de junho de 2016 
 
 

O Presidente da Camara 
 
 

 
 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 


