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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 setembro, outubro e novembro 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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Começo por abordar as Opções do Plano e Orçamento para 2017, documentos que refletem a continuidade 

de um trabalho feito coletivamente, sempre com empenho e determinação. Tal como é referido no 

preâmbulo do documento, importa referir que, apesar de algumas normas mais positivas para os 

municípios, mantêm-se alguns constrangimentos, designadamente a falta de medidas para a recuperação 

da capacidade financeira das autarquias locais, sendo que as verbas a transferir continuam aquém do que 

Lei das Finanças Locais define. Esta situação determina toda a nossa atividade, sobretudo a nível do 

investimento, porque limita a capacidade de avançar com as obras e os projetos necessários e aumenta 

dependência do recurso aos apoios comunitários. E, sendo o investimento quase em exclusivo feito com o 

recurso às verbas disponibilizadas através do Portugal 2020, temos trabalhado para aproveitar ao máximo 

todas as oportunidades, garantindo igualmente as condições para assegurar a contrapartida nacional. Em 

simultâneo, e porque a nossa estratégia está bem definida, temos vindo a encontrar as melhores formas de 

nela se enquadrarem as possibilidades de apoio existentes. Contudo, os atrasos e as indefinições na 

abertura dos avisos de candidatura condicionaram em muitos meses a nossa calendarização de trabalhos. 

São exemplos desta situação as intervenções que estavam programados para mais cedo, como é o caso do 

Jardim Municipal de Serpa, do Mercado Municipal de Serpa, de espaços museológicos ou das intervenções 

nas escolas, só possíveis de avançar entre o final deste ano e o início do próximo. 

Em segundo lugar, quero também referir que celebramos agora a realização das primeiras eleições para as 

autarquias locais, a 12 de dezembro de 1976. É tempo, pois, de salientar o trabalho do Poder Local – 

freguesias e municípios - nestes 40 anos ao serviço das populações, para a efetiva melhoria da qualidade de 

vida das populações, pelas transformações sociais, económicas e ambientais, pela valorização, promoção e 

proteção dos territórios. E, em Serpa, foram evidentes as mudanças: o concelho cresceu e desenvolveu-se 

de uma forma equilibrada em todas as freguesias, com um conjunto diversificado de equipamentos 

desportivos, culturais e sociais, os espaços urbanos estão valorizados, existem importantes dinâmicas 

associativas, há atividades desportivas, sociais, e culturais ao longo de todo o ano e para toda a população. 

Todo este trabalho é resultado de um esforço coletivo aliado a um forte sentimento de comunidade e de 

identidade, transformando as potencialidades em progresso e em crescimento. Por isso, também, nesta 

altura em acabámos de que comemorar dois anos do reconhecimento pela UNESCO do Cante Alentejano 

como Património da Humanidade, podemos dizer que este sentimento identitário é crescente e contribui 

para a afirmação de um concelho de sustentabilidade. 
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Sem dúvida que, coletivamente, autarcas, populações, agentes de organizações nas diferentes áreas, 

trabalhadores do município, fizeram um trabalho notável.   

É toda esta gente que queremos saudar, é a todos eles que queremos agradecer, neste momento em que 

assinalamos os 40 anos do Poder Local Democrático. 

  

Por fim, e porque estamos em plena quadra natalícia, quero desejar a todos um Feliz Natal e um excelente 

ano de 2017! 

 

 
O Presidente da Câmara 
 

         
       Tomé Pires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

 
 

 
 

 
 

 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação  
OH! 
Período de execução - Dia10 
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 9 aos 36 
meses. 
Atividade desenvolvida por técnicos da Biblioteca. Registaram-se 13 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
EXPOSIÇÃO “O PASSADO JÁ NÃO SE ENCONTRA ATRIBUÍDO” DE VANDA PALMA 
Período de execução  
De 10 de setembro a 8 de outubro 
VANDA PALMA nasceu em Setúbal em 1970 e vive em Castro Verde. Em Portugal, o seu trabalho 
está representado em algumas lojas. Apresenta-se regularmente em feiras e certames dedicados 
ao artesanato de autor e em exposições. Também viaja pelo mundo, com exposições em países 
como a Alemanha, Itália, Espanha e Canadá. 
Nesta exposição estiveram patentes ilustrações tridimensionais apresentadas em caixas de madeira 
onde figuras femininas criam os cenários de tragicomédia que mais povoam o imaginário da 
autora, que encontra naturalmente inspiração nos livros, na poesia, na Mulher e na sua 
predisposição natural para a tragédia, aqui revisitada com humor e alguma ironia. 
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Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” COM A PARTICIPAÇÃO DE VANDA PALMA 
Período de execução  
Dia 17 
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos. 
Nesta sessão, que contou com 17 participantes, trabalharam-se as memórias tendo como ponto de 
partida a exposição de Vanda Palma. Foram construídas caixas e criados diversos personagens e 
ambientes que contam histórias. 
  
     

 
 
 
Designação 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “OS ABSOLVIDOS: CONTOS VELHOS DE UM PAÍS VELHO” DE ANDRÉ 
AFONSO 
Período de execução  
Dia 17 
André Teles Afonso nasceu em 1995. Atualmente estuda Agronomia em Beja. Os seus principais 
interesses são a prosa, a poesia e a música tradicional alentejana. O Alentejo é seu berço e Serpa uma 
grande inspiração para a sua escrita. 
A sessão, que contou com 20 participantes, foi apresentada pela Sra. Vereadora Isabel Estevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação 
TERTÚLIA DE PALAVRAS 
Período de execução 
Dia 21 
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 27 participantes. 
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Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
Dia 24 
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 16 participantes. 
 
 
 
 
 
 
Designação   
VISITAS À BIBLIOTECA COM MEDIAÇÃO DE LEITURA  
Período de execução  
Dia 27 
Visita de 16 crianças, com idades compreendidas entre os 4 – 6 anos, da Creche-Jardim de Infância 
Nossa Senhora da Conceição (educadora Maria José Afonso).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 17 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. 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. 
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 

SETEMBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio  15 

DVD-Vídeo  135 

Monografias  299 

Total  449 

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  31 

7-9 anos  45 

10-12 anos  35 

13-16 anos  72 

17-20 anos  12 

21-35 anos  93 

36-50 anos  85 

51-65 anos  45 

> 66 anos  31 

Total  449 

 
Total de novos utilizadores inscritos  5 

 
Total de empréstimos através do EIB   3 

 
 

Total de sessões nos computadores  273 
 

 
 

  OUTRAS INICIATIVAS 
 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação   
6.ª EDIÇÃO DA SERPA EQUESTRE 
Período de execução  
Dias 30 de setembro e 1 de outubro 
Local 
Herdade da Bemposta 
Desenvolvimento 
O programa do certame integrou as seguintes atividades: poules de obstáculos, batismos a cavalo, 
passeios de charrete, provas com cães de agility e obediência, demonstração de falcoaria, 
apresentação das coudelarias participantes em picadeiro, apresentação de arte equestre pelos alunos 
da EPDRS, “Gala Equestre – Emoções do Campo”, passeio equestre, animação musical (Grupo Infantil e 
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Juvenil Arco Iris e Rosales, mostra dos laboratórios de sevilhanas e flamenco do Musibéria, Os 
Alentejanos, Grupo Rocio Logita e Trigo Roxo). 
Em permanência no recinto, stands institucionais (CMS, Coudelarias, EPDRS, Turismo do Alentejo ERT, 
Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva), stands de 
exposição/venda de artigos relacionados com o cavalo (Casa del Ganadero, O Mundo da Equitação) e 
stands de comidas e bebidas (Sociedade Filarmónica de Serpa, Comissão de Festas de Serpa, Creche-
Jardim N.ª Sra. da Conceição). 
 

      
 
 

 
 
           
    
 
   
 
   
 
   
 
  
 
 
 
 
 

 
  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.  
A ginástica retomou a sua atividade no dia 15 de setembro e o Boccia no dia 23. 
Até à presente data entraram 278 inscrições distribuídas do seguinte modo: 

 

Participantes Feminino Masculino 

Média 
Idade 

Só Ginástica 31 29 3 

Só Hidroginástica 74 56 18 

Ginástica + Hidroginástica 173 156 17 

Total 278 241 38 67 
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Por Localidade 

Serpa 92 69 23 65 

Brinches 21 18 3 64 

Ficalho 37 33 4 72 

Vila Nova 34 33 1 62 

Vale de Vargo 19 19 0 54 

A-do-Pinto 11 10 1 57 

Santa Iria 16 15 1 67 

Vales Mortos 27 25 2 81 

Pias 22 19 3 84 

 

GINÁSTICA  

LOCALIDADE N.º 
participantes 

N.º de 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 33 2 17 

Vila Nova de S. 
Bento 

38 3 13 

Brinches 33 2 17 

Vila Verde de 
Ficalho 

34 2 17 

Pias 29 2 15 

Vale de Vargo 33 3 11 

Vales Mortos 50 2 25 

A-do-Pinto 14 2 7 

Santa-Iria 27 2 14 

Total 291 20 15 

 
BOCCIA 

Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

3 20 7 

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

 
Número de utilizações: 

EQUIPAMENTO SETEMBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 

1577 

Parque Desportivo de Serpa 432 

Piscina Descoberta de Serpa 1972 

Piscina Descoberta de Pias 738 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação   
RALI FLOR DO ALENTEJO CIDADE DE SERPA 
Promotor(es)  
Sociedade Artística Reguenguense – Seção de Motorismo 
Período de execução  
Dias 24 e 25 
 
Local 
Serpa, Santa Iria e Vendinha 
Desenvolvimento 
No dia 17, no espaço Nora, foi feita a apresentação do Rali, a qual contou com 30 participantes. 
Competição pontuável para o Campeonato Regional de Ralis do Sul. Prova com 6 classificativas - 
Com 1 Prova Super Especial (noturna – PEC 1 e PEC2) – 2 passagens (Circuito urbano – Serpa), PEC 
3/5 Santa Iria (2 passagens), PEC 4/6 Flor do Alentejo –( 2 passagens). 
As provas de terra batida realizaram-se junto a Santa Iria e Vendinha. 
Participaram 14 pilotos, dois dos quais de Serpa. 
Prova com muito público, quer na especial noturna, quer nos troços de terra batida. 
No evento deste ano houve duas novidades: o fogo-de-artifício na Especial noturna e som de linha 
a dar informações sobre os pilotos à partida e a apelar ao público para respeitar as recomendações 
de segurança.  
A participação do buggy a abrir a Super Especial, trouxe emoção e espetáculo. 
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Designação   
DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO 
Promotor(es)  
Fundação Portuguesa de Cardiologia  
Período de execução  
Dia 29 
 
Local 
Serpa 
Desenvolvimento 
No dia 29 de Setembro é assinalado o Dia Mundial do Coração!  
Este dia é comemorado pela Federação Mundial do Coração, à qual pertence a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, contando ainda com a participação da UNESCO, da Organização 
Mundial de Saúde entre outras instituições. 
A Fundação Portuguesa de Cardiologia, em conjunto com diversas entidades, pretende neste dia 
mobilizar a população portuguesa para a participação em atividades físicas e desportivas, 
promovidas pelas Câmaras Municipais e por outras entidades locais. 
Em Serpa, o município em colaboração com as juntas de freguesia e a ULSBA – UCC de Serpa, 
associou-se à iniciativa com uma aula de Fitness seguida de uma caminhada pelo centro histórico 
de Serpa – “Das muralhas e casas brancas aos cantes até às tantas”. A técnica em representação da 
UCC deu algumas explicações e recomendações relativamente aos cuidados a ter para um coração 
saudável e distribuiu um separador de livros aos participantes. Para lembrar essas mesmas 
recomendações, antes da partida para a caminhada fez-se um coração humano e registou-se o 
momento. 
A atividade contou com 100 participantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultbéria celebraram, a 24 de fevereiro, o terceiro Protocolo de 
Cooperação para o Desenvolvimento Cultural, com início a 1 de janeiro e término a 31 de dezembro de 2016, e 
que visa o desenvolvimento dos projetos de natureza cultural, artística e educativa, Casa do Cante e Musibéria.  
 
 
CASA DO CANTE 

● continuação da documentação do movimento coral do Município de Serpa através de uma etnografia que 

combina o audiovisual com uma revisão crítica do conhecimento sobre o Canto a Vozes e a sua construção 

formal através de ranchos/grupos organizados.  
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● deu-se continuidade à documentação do movimento coral em geral. Este processo foi feito através de três 

processos: i. deslocação às sedes/locais de ensaio; ii. através de envio de inquérito; iii. deslocação de grupos 

corais à Casa do Cante. Este último processo permitiu não apenas documentar os grupos corais, como também 

criar animação na Casa do Cante, exterior e interior. A escolha recaiu sempre em grupos com poucas atuações, 

servindo assim também de incentivo. 

 

● o Centro de Documentação Manuel Dias Nunes continua a organizar informação para disponibilizar quer 

presencialmente quer na web. Vai-se atualizando com regularidade a informação sobre Canto na plataforma 

digital Paisagem Id. 

 

● com o INET-MD/Universidade Nova de Lisboa, está a proceder a um levantamento exaustivo do património 

fonográfico do Canto Alentejano. 

 

● a Casa do Cante será parceira na edição comemorativa dos dois anos de inscrição pela UNESCO que está a ser 

levada a cabo pelo Jornal Público em parceria com a Bela e o Monstro e da qual serão autores Salwa Castelo-

Branco e Paulo Lima. 

 

● em diálogo com o movimento coral do Município de Serpa criou-se um roteiro para experienciação do Cante, 

que pode ser associada a outros elementos do património. Este roteiro combina a oferta ao trabalho de 

empoderamento dos detentores, dando-lhes ferramentas de sustentabilidade. 

 

  

 

MUSIBÉRIA 

 13 setembro · 18h00   
Início dos Laboratórios de Música e Dança Musibéria 

 17 setembro · 18h30  / Auditório Musibéria 
Concerto de Música, com o cantautor brasileiro Luíz Gabriel Lopes. 

 24 setembro · 18h30  / Auditório Musibéria 
Concerto de Música, com a pianista portuguesa Joana Gama. 

 A residência de artistas Musibéria recebeu, durante o mês de setembro, seis jovens músicos que 
realizaram trabalhos de gravação, para o cd do cantautor Luíz Gabriel Lopes. 

 
 
ESTÚDIO MUSIBÉRIA 

  Dias Serviço 

 
SETEMBRO    

Luíz Gabriel Lopes 5 a 29 Gravação 

 
 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO 
Quadro de receitas e custos de SETEMBRO 

RECEITAS euros SETEMBRO 2016 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  40.000€ 

Outras Próprias    
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- Formação Geral em Música e Dança 0,00€ 

- Loja do Cante 201.60€ 

Total  40.201.60€ 

CUSTOS euros SETEMBRO 2016 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 14.119.70€ 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços 3.586.83€ 

Total  17.706.53€ 

 

RESULTADO euros                         SETEMBRO 2016 

Total 22.495.07€ 

 
 
 
 

 
 
AÇÃO SOCIAL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA (PMARHCS) 
Foram analisados e acompanhados os processos em curso ao longo de mês.  
 
REUNIÃO DO CLAS 
No dia 29 de setembro, pelas 10h na sala de sessões da Câmara Municipal de Serpa, realizou-se uma reunião 
ordinária do CLAS - Conselho Local de Ação Social, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1- Aprovação da ata do plenário anterior; 
2- Regulamento interno do CLAS; 
3- Plano de Desenvolvimento Social; 
4- Caracterização socioinstitucional do concelho de Serpa; 
5- Comissão de Proteção do idoso; 
6- Outros assuntos. 

 
REUNIÃO DE NÚCLEO EXECUTIVO 
No dia 02 de setembro de 2016, pelas 09h30 realizou-se no Centro Social e Educativo de Serpa, uma reunião de 
Núcleo Executivo que contou com a presença dos convidados da Associação de Psiquiatria do Alentejo (APA) - Dr. 
Luiz Gamito, Dr. António Albuquerque e Dr. João Marques - com o objetivo de se abordar os constrangimentos 
no concelho de Serpa relativamente à saúde mental, identificados pelo Núcleo Executivo da Rede Social.  
 
REDE SOCIAL | GRUPOS DE TRABALHO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2016-2020 
Realizaram-se nos dias 01, 02 e 06 de setembro reuniões de grupos de trabalho para uma efetiva coesão 
territorial com o objetivo de construir e implementar o Plano de Desenvolvimento Social e o trabalho em Rede. 
PLANO DE AÇÃO 2017 
Elaboração do Plano de Ação para o ano de 2017, com as propostas conforme balanço/avaliação face ao ano em 
curso.  
SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA 
Durante o mês de setembro, foram realizadas novas instalações do serviço e foi realizada a respetiva avaliação 
para atribuição do mesmo. Foi registada a desistência por parte de uma utilizadora em virtude da sua ida para 
um lar. Iniciaram-se novamente as visitas domiciliárias de avaliação para o segundo semestre.      
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ACADEMIA SÉNIOR 

20 de setembro 
Abertura das inscrições para o ano letivo 2016-2017; 
 
26 de setembro 
Sessão de abertura oficial do ano letivo 2016-2017, pelas 16h, na Biblioteca Municipal – Abade Correia da Serra, 
com a entrega de certificados relativos ao ano letivo anterior, para os professores voluntários e alunos da 
Academia. Contou-se com a presença de 35 alunos.   
Foram realizados contatos com as juntas de freguesia no sentido de serem criados polos da Academia Sénior nas 
mesmas. Este contato resultou de um conjunto de reuniões entre a Srª Vereadora e os Presidentes das Juntas de 
Freguesia. 
 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 27 atendimentos e foram fornecidas 174 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 1473,00 Kg 957,45 Kg 441,90 Kg 73,65 Kg 

Calçado 196,00 Kg 127,66Kg 64,81Kg 3,93 Kg 

Brinquedos 78,56 Kg 68,35 Kg 7,86 Kg 2,36 Kg 

Livros 58,92 Kg 8,84Kg 50,08 Kg - 

Outros 157,12 Kg 102,13 Kg 47,14 Kg 7,86 Kg 

Total 1964Kg 1264,42Kg 611,79 Kg 87,79 Kg 

 
 
EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – Pré-escolar  
A Autarquia deu início ao Programa de Componente de Apoio à Família a 16 de setembro dando continuidade às 
valências de Prolongamento de Horário, no período da manhã entre as 8h00 e as 9h00 e no período da tarde 
entre as 15h30 até às 17h30 e (para pais que comprovem essa necessidade) e Fornecimento de Refeições e 
respetivo acompanhamento ao refeitório, que decorre entre as 12h30 e as 14h00. 
Estes serviços são prestados em Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho. À 
semelhança dos anos anteriores, podem beneficiar destes serviços os alunos cujos pais não têm horário 
compatível com o horário do Jardim-de-Infância. 
No presente ano letivo estão a beneficiar deste apoio: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Fornecimento 
Refeições 

41 crianças 11 crianças 12 
crianças 

13 crianças 6 crianças 

Prolongamento 
Horário 

45 crianças 10 crianças 10 
crianças 

12 crianças 6 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 1.327,20 € 
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* 

698.88 € 171.36 € 193.20 € 213.36 € 50.40 € 

*  Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 
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Para a execução destas duas valências estão envolvidas 8 funcionárias, (6 em regime de contrato de trabalho, 1 
efetiva e 1 POC). Na valência Prolongamento de Horário as crianças usufruem de um conjunto de atividades 
lúdicas e pedagógicas. 
 
AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1-º Ciclo 
No mês de setembro 2016 a autarquia aprovou a seguinte o Plano de atribuição de Auxílios Económicos:  

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Brinches Vale 
Vargo 

Vila N. S. Bento V. V. Ficalho A-Do-Pinto 

A B A B A B A B A B A B A B A B 

53 28 5 3 41 26 3 1 5 1 19 5 4 2 2 4 

 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 13,00€ para material escolar - ano 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 6.50€ para material escolar - ano  
 
Oferta de Manuais Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do concelho: 
No âmbito desta ação foram comtemplados todos os alunos do 1.º ciclo a frequentar as escolas do concelho. No 
total foram oferecidos os manuais escolares a 452 alunos numa despesa total de 27.141,49 € 
 
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 setembro, a autarquia teve um custo de 2.238,25 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Brinches* Vila Nova S. Bento 

1.079,53 € 137, 83 € 601,91 € 18,48 € 400,50 € 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social e Paroquial de Brinches 

 
Outras atividades / participações na área da educação 
- Dia 14 de Setembro – A convite do Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 
participação na cerimónia de receção ao Ministro da Agricultura – abertura do ano letivo 2016/2017; 
 
- Dia 30 de Setembro – transporte através do autocarro da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e de 
Vale de Vargo e autocarros de aluguer de alunos do 1º ciclo e pré-escolar para visitarem o Espaço da 7ª Edição da 
Serpa Equestre, num total de 268 crianças. 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
No mês de Setembro foram registados 210 utilizadores no Espaço Internet de Serpa: 
    184 visitantes Portugueses, 
        2 visitantes Italianos, 
      10 visitantes Espanhóis , 
        8 visitantes Franceses, 
        2 visitantes Belgas, 
        4 visitantes Ingleses 
 
Foram prestados os seguintes apoios aos utentes: 
- Procurar emprego/ Formação através da Internet 
Pedidos de apoio: 5 
 
- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Pedidos de apoio : 8 
 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Pedidos de apoio : 12 
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- Validação das faturas no Portal das Finanças 
Horário: Durante as horas de funcionamento. 
Pedidos de apoio: 15 
 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Pedidos de apoio : 6 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Pedidos de apoio : 10 
 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Pedidos de apoio:  14 
 
 
 

 
 

 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 

 Investigação de soluções opensource para terminais; 

 Elaboração de Candidatura à Modernização e Capacitação da Administração Publica;  

 Gestão do parque informático e do parque de comunicações do município; 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

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

 Manutenção das aplicações ERP AIRC ; 

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

 Concretização da restruturação do parque informático das escolas 1º ciclo e jardim-de-infância do 
município;  

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

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

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

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Trabalhos preparatórios da 16ª edição da Feira do Queijo 2017 e Concurso “Melhor Queijo da Feira do 
Queijo do Alentejo 2017) – 1ª Reunião de serviços internos; 

 Realização da 1ª ação de promoção da Feira do Queijo do Alentejo 2017 - Mesa Redonda sobre “Como 
Promover a Produção de Leite na Região Demarcada de Serpa” seguida de prova de queijo; 

 Realização da 2ª ação de promoção da Feira do Queijo - contexto internacional -  receção do Presidente 
da Guilde Internationalle des Fromagers, Mr. Rolland Barthélemy; 

 Realização do 4º dia temático do Ciclo de Criatividade e Inovação Empresarial - A mesma terra, 
diferentes usos e vários produtos e 1º Encontro de Produtores Biológicos da Margem Esquerda do 
Guadiana) , 24 de setembro; 

 Trabalhos preparatórios para a criação do Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos 
Produtos no Modo de Produção Biológico (CCBio); 

 Apoio à organização do colóquio “O Potencial das Proteaginosas”, 15 de setembro (articulação com a 
EDIA); 

 Gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa; 

 Gestão e monotorização do Espaço CADES; 

 Gestão dos processos das empresas sediadas no CADES e de novas candidaturas ao Espaço; 

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos; 
 

Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Trabalhos preparatórios para as Opções do Plano / plano de atividades para 2017 

 Aprovação da candidatura de Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa. 
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 Conclusão da candidatura “Programa Específico de Modernização Administrativa” 

 Trabalhos preparatórios da candidatura “Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal” 

 Trabalhos preparatórios para a elaboração da candidatura “Programa de Promoção de Eficiência e das 
Energias Renováveis na Iluminação Pública e nos Edifícios e Equipamentos Públicos do Município de 
Serpa”. 
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FINANCIAMENTO NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 
 

QRER 
 

INALENTEJO 

Projecto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Actual 

Recebido Por Receber 

Centro Escolar Vila Nova 185.960,67 130.716,05 111.108,65 128.229,00 98,10% 94.716,75 6.742,12 

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.997.143,97 2.282.033,68 97,13% 1.777.461,19 124.441,92 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.384.347,82 0,00 

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 

463.892,97 407.708,37 346.552,11 

95.742,71 

100,00% 

62.391,74 0,00 

Castro 136.952,68 136.952,68 107.527,71 0,00 

Cuba 25.447,84 24.612,88 20.920,95 0,00 

Mértola 60.249,16 59.236,52 45.098,04 0,00 

Santiago 42.957,00 26.621,00 7.995,57 0,00 

esp. 67.747,18 67.747,18 57.585,10 0,00 

Serpa  - co-prod. 17.500,00 17.500,00 14.875,00 0,00 

com. 35.480,00 35.480,00 30.158,00 0,00 

Espaço Internet Ficalho 282.039,77 70.486,95 59.913,91 65.141,85 92,42% 56.097,21 0,00 

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% 101.839,43 0,00 

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 396.008,89 367.723,02 312.564,57 370.248,06 100,69% 312.564,57 0,00 

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% 21.250,00 0,00 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 152.757,97 0,00 
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Total 13.981.463,79 11.924.945,47 10.136.203,65 11.724.313,09 98,32% 9.094.776,60 191.280,10 

          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 94.182,28 3.912,82 
 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€   
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 Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular 
Acompanhamento e revisão de textos. 
Fase final (prevê-se a entrega das Atas em dezembro). 
 
 Rede de Museu do Baixo Alentejo 
Reuniões conjuntas na CIMBAL para preparação da Candidatura da Rede para Quadro Comunitário de Apoio 
2020.  
Acompanhamento e submissão da Candidatura. 
Aguarda-se aprovação da Candidatura. 
 
 Documento histórico “Carta de venda e arrematação da Sinagoga de Serpa” 
Formalização da aquisição de cópia editável do documento à Torre do Tombo. Processo concluído. 
 
 Galeria Municipal de Arte Contemporânea 
Proposta de abertura de concurso (tipologia: convite a três empresas no âmbito da museografia) para 
implementação e execução do projeto da empresa Letras Encantadas. 
 
 Museu de Etnografia 
Proposta de abertura de concurso para a execução de projetos das especialidades (águas, esgotos, 
eletricidade, segurança contra incêndios, segurança contra intrusão) para posterior abertura de concurso 
para a obra de recuperação do sistema construtivo do museu. 
Acompanhamento da abertura do procedimento. 
Concurso em curso.  
 
 Feira do Queijo do Alentejo 
Participação na reunião de preparação da Feira 13 de setembro.  
 
 Processo do Largo de Santa Maria 
Análise e informação síntese sobre o processo (13 de setembro). 
Reunião com a Betão e Taipa (14 de setembro). 
Reunião sobre o assunto com o executivo e outras divisões (15 e 16 de setembro). 
 
 Café-bar do Castelo 
Conclusão do processo de aquisição e entrega do equipamento e mobiliário fixo e móvel. 
Versão final do protocolo. 
   
 Campanha de dinamização do Comércio Local pelo Natal 
Reuniões de trabalho com o GADES. 
Participação no Regulamento e acompanhamento do processo. 
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
TRABALHOS EM CURSO 
- Pavilhão Multiusos – Requalificação- 3ª Fase (Vila Nova de S. Bento) 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa 
- Parque desportivo de Pias - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto 
- Requalificação do Jardim Pulido Garcia – 1ª Fase – Trabalhos preparatórios. 
- Manutenção e substituição das grelhas de drenagem pluvial da entrada das amoreiras 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 
- Requalificação do Parque de Campismo de Serpa 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 
  TRABALHOS EM CURSO 
- Reposição de asfalto em Pias  
- Trabalhos de terraplanagem nos arruamentos da Zona Industrial de Serpa  
 
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORARIAMENTE 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)  
- Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo)  
- Colocação de vedações no Monte Lebre  
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
- Arranjo do caminho de Vale Côvo, numa extensão aproximada de 7.000 m  
- Aplicação de asfalto: 
           - na Estrada da Pipa, à saída de Pias (Troço de 200 m)  
           - na Rua Aniceto do Rosário , numa extensão de 225 m  
           - na travessa entre a EN 392 e a Rua Aniceto do Rosário  
- Limpeza de bermas e valetas, e corte de ervas, na EM 518  
- Trabalhos de terraplanagem na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, para a Gala Equestre  
- Trabalhos de terraplanagem no Parque Desportivo de Pias  
- Remoção de saibro no Largo Condes de Ficalho, em Serpa, para a Feira Histórica 
                  
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
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: 
 
- Elaboração e Acompanhamento da Memória Descritiva para o Projeto de Segurança Contra Incêndios do 
Edifício do Mercado Provisório; 
- Elaboração de Procedimentos para o Evento Serpa Equestre 
- Acompanhamento Permanente do Evento – Serpa Equestre 
- Preparação do processo para aquisição fardamento e EPI’s por oficinas/serviços para concurso 
- Elaboração do PSS e PGR da Empreitada de Execução de Calçadas no Concelho - Reparação e Manutenção de 
Arruamentos; 
- Elaboração do PSS da Empreitada da Habitação sita na Rua Luís de Camões em Serpa; 
- Preparação do Evento - 6º Passeio de BTT “Rota do Pulo do Lobo” 
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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) – Elaborado e em Fase de 
Aprovação 
- Apoio aos eventos realizados 

 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
AMBIENTE E LIMPEZA 
- Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido; 
- Pedidos de parecer para arranque de Olival; 
- Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias; 
 -Gestão da limpeza de equipamentos municipais;  
- Gestão da limpeza urbana: 
 - Lavagem da Praça da Republica; 

- Colocação de Herbicida 12, 13 e 14 de Setembro; 
 - Lavagem de contentores à superfície em todo o Concelho. 

- Gestão da recolha de RSU;  
- Gestão de resíduos no Parque de Máquinas; 
- Recolha de monos em particulares;  
- Recolha de resíduos nas freguesias e Estradas Nacionais e Municipais;  
- Limpeza do recinto da feira;  
- 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), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 
- Colaboração com programa nacional Rede Vigilância de Vetores – REVIVE, tendo em vista a concretização dos 
seguintes objetivos:  

a) Colaborar na investigação sobre os agentes de transmissão denominados de vetores;  
b) Garantir a monitorização e vigilância da atividade dos vetores de transmissão;  
c) Prevenir a propagação dos vetores através de ações de sensibilização e combate para a sua 
eliminação;  
d) Contribuir para a preparação de planos de contingência que tenham como objetivo minimizar 
impactos negativos decorrentes de eventual introdução e instalação de mosquitos invasores;  
e) Identificar áreas territoriais de risco, definir zonas prioritárias para a vigilância e medidas especiais de 
intervenção;  
f) Articular com entidades públicas e desenvolver parcerias educativas sobre as doenças humanas de 
transmissão vetorial.  

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
Durante o mês de setembro, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, tais como 
mudanças de contadores, reparação de ruturas, desentupimentos na rede residual e limpeza das ETAR, foram 
executadas outros serviços como, o apoio à Feira Equestre, na colocação de pontos de água, lava-loiças nas 
zonas de refeições e ligações das casas de banho e instalação da fossa, verificação e reparação de alguns 
sistemas de rega em Serpa e todo o concelho. 
Execução da Rede de Abastecimento aos balneários do Complexo Desportivo de Pias e Sistema de Rega. 
Continuação instalação da conduta de abastecimento de Pias. 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalização da rede de drenagem pluvial do Parque Desportivo de Vila Nova S. Bento. 
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APOIO LOGÍSTICO 
- Apoio ao Rali 
- Apoio à Gala Equestre 
- Apoio aos eventos no CADES 
- Limpeza de espaço nas Eco-Hortas 
- Conservação e manutenção de sinalética 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
 
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, entre outros canteiros da cidade, nomeadamente, na replantação de surfineas na Av. da Paz, rotunda 
dos bombeiros, canteiros João de Deus, barreira da zona poente, rotunda da Cruz Nova, terminar a Limpeza das 
árvores na Rua. Pardal Romão, limpeza de ramos baixos no Bairro do Fomento plantação de vegetação, monda 
do espaço verde da Entrada de Brinches.  
Limpeza e monda dos canteiros e sebe do Damião e plantação de vegetação nova, limpeza da trepadeira do 
Jardim que dá para a rua dos namorados, monda e retirada de vegetação seca do Pavilhão Multiusos, limpeza da 
rotunda do Cante e do canteiro do B. de S. Francisco, R. de S. Luís, limpeza e topiária dos arbustos da escola 
secundária.  
Apoio na retirada dos troncos das palmeiras localizadas no Polo 1 e antiga academia sénior, retirada de árvores 
secas da ZAE de Serpa. 
Apoio na ornamentação da Feira do CADES. 
 
Foi dado apoio na ornamentação do espaço do festival Equestre e no transporte do trator do IEFP – curso 
profissional, que se encontrava na Creche e jardim de Infância N.ª Sr.ª da Conceição em Serpa.  
 
Foram iniciados os trabalhos na obra da requalificação do Pavilhão Multiusos – 1ª fase em Vila Nova, e Início e 
conclusão da obra de requalificação do complexo desportivo de Pias. 
Procedeu-se como de costume ao corte dos relvados em Serpa, à manutenção e corte dos relvados nas piscinas 
de Serpa e Pias, estas quinzenalmente. 

 
 
 
 

 
 

 Empreitadas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

15/2016 

Empreitada para a 
Reabilitação da 

Habitação sita na Rua do 
Cano, nº 12, em 

VNSBento - PMARHC 

  
O procedimento encontra-se 

em análise de proposta 

Ajuste 
Direto 

14/2016 

Empreitada para a 
Reabilitação da 

Habitação sita na Rua 1º 
de Maio, nº 11, em Pias - 

PMARHC 

30-09-2016 – 
Construções 

Os Três 
Irmãos Pires, 

Ldª 

14.500,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 
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Relativamente às empreitadas já abertas e comunicadas anteriormente mantiveram-se no mesmo estado à 
exceção das duas primeiras: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

13/2016 

Empreitada de 
Remodelação dos 

Sistemas de 
Climatização do Edifício 

Sede do Concelho 

30-09-2016 – 
Friserpa – 

Equipamentos 
de Hotelaria, 

Ldª 

91.595,11€ Aguarda assinatura do Contrato 

Concurso 
Público 
11/2016 

Empreitada de 
Requalificação do Jardim 
Municipal Pulido Garcia, 

em Serpa 

  
Aguarda deliberação de câmara 

para adjudicar 

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 

   

Ajuste 
Direto 
2/2015 

Empreitada de 
Remodelação do Salão 

da Sociedade "Grupo 1º 
de Junho Brinchense", 

em Brinches 

   

Ajuste 
Direto 
2/2014 

Empreitada de 
Execução da ETAR de 

A-do-Pinto 
   

Ajuste 
Direto 

11/2013 

Empreitada de 
Reabilitação da 

Cobertura do Cineteatro 
de Serpa - 1ª Fase 

   

Ajuste 
Direto 
8/2013 

Empreitada para a 
Substituição da 

Cobertura da Escola 
Primária do Ribeirinho, 

em Pias 

   

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

72/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Organização da 6ª 
Edição de Serpa Equestre 

29-09-2016 - 
Npimenta - 
Sociedade 

Unipessoal, 
Ldª 

41.230,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 
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Ajuste 
Direto 

71/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Impressão da 2ª 

Edição do Cancioneiro de 
Serpa 

  Para adjudicação 

Ajuste 
Direto 

70/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Limpeza de 

Contentores de Superfície 
e subterrâneos 

23-09-2016 - 
Solim - 

Equipamento 
para Higiene e 
Limpeza, Ldª 

5.688,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

69/2016 

Fornecimento e 
Montagem de Mobiliário 

Fixo para o Bar do Museu 
Arqueológico de Serpa 

26-09-2016 - 
Teclasul - 

Comércio e 
Equipamentos

, Ldª 

5.288,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

68/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte Escolar 
no Circuito Especial XXI-
A, Ano Letivo 2016/2017 

22-09-2016 - 
Manuel 

Francisco 
Salvadinho 

Grou 

1.664,74€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

67/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Projeto de Cante 

nas Escolas - Ano Letivo 
2016/2017 

26-09-2016 - 
Pedro Mestre 

- Viola 
Campaniça 
Produções 
Culturais 

Unipessoal, 
Ldª 

19.500,00€ 
Contrato nº 28/2016 assinado a 

28-09-2016 

Ajuste 
Direto 

66/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte Escolar 

no circuito Especial 
XXVI - Ano Letivo 

2016/2017 

13-09-2016 - 
Jorge Manuel 
Silva Candeias 

2.766,51€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

 
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 

65/2016 

Fornecimento de Betão 
Pronto para a Zona 
Industrial de Serpa 

07-09-2016 - 
Ibera - 

Indústria de 
Betão, S. A. 

8.100,00€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

64/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Apoio ao 

Empreendedorismo 

19-09-2016 - 
ADPM 

70.000,00€ 
Aguarda doc’s de habilitação e 

Assinatura do Contrato 

Ajuste 
Direto 

63/2016 

Aquisição de Serviços 
para a Reparação do 

Camião Volvo (Recolha 
do Lixo) 

01-09-2016 - 
Pontautos - 

Comércio de 
Automóveis, 

Ldª 

8.119,26€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Concurso 
Público 
61/2016 

Aquisição de Betão 
Betuminoso 

20-09-2016 - 
Construções 

JJR, S. A. 
109.895,00€ Aguarda doc's de habilitação 

Ajuste 
Direto 

60/2016 

Aquisição de Fundos 
Documentais para a 
Biblioteca Municipal 

Abade Correia da Serra, 

01-09-2016 - 
Fnac Portugal 
- Atividades 
Culturais e 

10.537,75€ 
Contrato nº 27/2016 assinado a 

14-09-2016 
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em Serpa Distribuição 
de Livros, 

Discos, 
Multimédia e 

Produtos 
Técnicos, Ldª 

Ajuste 
Direto 

57/2016 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte Escolar 

nos Circuitos Especiais 
(de I a XXVII), Ano 

letivo 2016/2017 

05-09-2016 - 
Várias 

Entidades 
Vários valores 

Concluído no 
Aprovisionamento 

Ajuste 
Direto 

56/2016 

Aquisição de Material 
Informático para o 

Ensino Pré-Escolar e 
Ensino Básico 

25-08-2016 - 
Webavant - 

Serviços 
Informáticos, 

Ldª 

34.012,76€ 
Concluído no 

Aprovisionamento 

Concurso 
Público 

Internacion
al 39/2016 

Aquisição de Gasóleo 

01-09-2016 - 
Petróleos de 
Portugal - 

Petrogal, S. A. 

330.000,00€ 
Contrato nº 25/2016 assinado a 

13-09-2016 

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 

 
 
 

 
 
 

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

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

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

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

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

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

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 
 
EDIÇÕES REGULARES PRODUZIDAS PELO GICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Informação Balcão Único 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Notas de Imprensa 

 Newsletters 

 Comunicados 
 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 141 E AGENDA CULTURAL OUTUBRO 2016 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz apresentação do livro “os absolvidos: contos velhos de um país velho” e impressão em plotter e 
convite 

 Cartaz Gomos de Tangerina   

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/


 

28 
 

 Cartaz Tertúlia de Palavras 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 
FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO 

 Dois roll ups: obras e agenda 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 

PARQUE DE MÁQUINAS 

 Decoração vinil frota do município 

 Decoração vinil de varredoura, camião do lixo e autocarro 

 Pedido de orçamentos 
 
CADES – Ciclo de Criatividade e de Inovação: A mesma Terra, diferentes usos, vários produtos  

 Grafismo: faixas, letterings tendas e certificados  

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 

 
SERPA EQUESTRE 2016 

 Grafismo: cartaz, contive, banners, faixa para palco, 6 faixas das coudelarias, roll ups, cartões de livre 
trânsito, postal convite, cartões: artesãos, organização, horário serpentina, cartaz do passeio da 
charrete, senhas de refeição, frontões, outdoor, flyer, mupis, banners e páginas para jornais (Diário do 
Alentejo, Planície), tela pórtico, sinalética exterior. 

 Spots de Rádio 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 
AÇÃO SOCIAL 
       - Inicio Ano escolar da Academia Sénior 

 Certificados alunos 

 Certificados professores 
      - Palestras de Saúde e Bem-estar da Academia Sénior 

 Cartaz 
      - Tela para a mesa de oradores do II Encontro a CPCJ Serpa e a Escola 
 
 
RALLY FLOR DO ALENTEJO 

 Impressão de cartazes, press release e plano de segurança para pilotos e oficiais  

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 

WEB SITE DO MUNÍCIPIO  

 Botão Portugal 2020 

 Botão da subscrição da newsletter da autarquia 
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 Formulário de inscrição da newsletter  
 
FEIRA DO QUEIJO 2017 

 Imagem/cartaz 

 Publicidade Guia dos Queijos de Portugal 
 
CASA DO CANTE 

 Cartaz e convite do lançamento do livro de Clara Santana Rita 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Publicações nas revistas: Alma Alentejana e Ponto de Vista do Cante Fest 2016 

 Banner Facebook do Cante Fest 2016 
 
COMUNICADOS 

 
NOTAS DE IMPRENSA 

 A Câmara Municipal de Serpa promove o workshop empresarial “TERRA ALIMENTAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE” onde se pretende uma abordagem integrada aos desafios atuais da agricultura 
sustentável. 

 O executivo da autarquia deslocou-se no dia 15 de setembro, às escolas do concelho de Serpa, para 
proceder à oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

 A Câmara Municipal de Serpa e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (EPDRS) 
organizaram a sexta edição da Serpa Equestre na Herdade da Bemposta, nos dias 30 de setembro e 1 de 
outubro. 

 A autarquia em conjunto com a Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico de Beja promoveu no dia 
22 de setembro, pelas 15h no CADES, uma ação de valorização do queijo produzido no concelho de 
Serpa e na região demarcada Queijo Serpa. 

 O município adquiriu 27 computadores a instalar em cada sala de aula, 9 impressoras de rede, 7 
projetores e um computador portátil para serviço às escolas, para além de todo o software necessário 
para a modernização do parque informático escolar. 

 A Câmara Municipal vai construir um parque Infantil e uma passagem exterior coberta de ligação entre 
os edifícios da Escola, necessidades detetadas na Escola Básica Integrada/Jardim-de-Infância de Pias. 

 A autarquia informa que está a decorrer o concurso público para a “Beneficiação do Jardim Municipal 
de Serpa”, intervenção candidatada pelo município de Serpa em julho passado e aprovada a 2 de 
setembro pelo Alentejo 2020, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Serpa.  

 A Câmara vai promover melhores condições para a prática regular de atividade física, com a construção 
de um minicampo desportivo na EB1 de Vale de Vargo. 

 O Município de Serpa homenageou os atletas e a direção do Centro de Cultura Popular no dia 28 de 
setembro (quarta-feira), às 19h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal. 

 No âmbito do processo de internacionalização da Feira do Queijo 2017, o Município de Serpa, convidou 
o Presidente da "Guilde Internationale des Fromagers", Roland Barthélemy, a visitar Serpa, nos dias 28 e 
29 de setembro. 

 O município de Serpa vai apetrechar a EB1 de A do Pinto com novos equipamentos de apoio, 
promovendo melhores condições de aprendizagem e dando resposta a algumas necessidades 
diagnosticadas. 

 A autarquia adquiriu recentemente equipamentos para reforçar a manutenção dos espaços verdes, 
nomeadamente dois tratores corta-relva, dois corta-relva pequenos, um roçador de relva, um roçador 
de disco para limpeza urbana e um corta-sebes, num investimento de aproximadamente 14.500€.  
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  BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 
CONTARELOS 
Período de execução 
Dias 4, 11, 18 e 25 
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 109 participações. 
 

 
 
 
Designação 
EXPOSIÇÃO “O PASSADO JÁ NÃO SE ENCONTRA ATRIBUÍDO” DE VANDA PALMA 
Período de execução  
De 10 de setembro a 8 de outubro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
VANDA PALMA nasceu em Setúbal em 1970 e vive em Castro Verde. Em Portugal, o seu trabalho 
está representado em algumas lojas. Apresenta-se regularmente em feiras e certames dedicados 
ao artesanato de autor e em exposições. Também viaja pelo mundo, com exposições em países 
como a Alemanha, Itália, Espanha e Canadá. 
Nesta exposição estiveram patentes ilustrações tridimensionais apresentadas em caixas de madeira 
onde figuras femininas criam os cenários de tragicomédia que mais povoam o imaginário da 
autora, que encontra naturalmente inspiração nos livros, na poesia, na Mulher e na sua 
predisposição natural para a tragédia, aqui revisitada com humor e alguma ironia. 
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Designação 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CONTOS E POESIA DA SERRA GRANDE DE SERPA” DE ANA SALTA 
Período de execução  
Dia 8 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
A sessão contou com a apresentação de Mário Contumélias e a atuação do Grupo Coral da Academia 
Sénior de Serpa. O Município esteve representado pela Sra. Vereadora Isabel Estevens. Atividade 
organizada em colaboração com o Gabinete de Ação Social Educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
Designação 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “NOTAS DE UM GRAFÓMANO COM TENDÊNCIAS SUICIDAS” DE RUI SERRA 
Período de execução  
Dia 14 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Rui Serra nasceu em 1972.  
Atualmente vive em Brinches, dividindo-se entre o trabalho a família e a escrita. 
Em 2011, editou o seu primeiro livro de poesia “Escritos de um outro dia” (Edium Editores). 
Um ano depois publicou “Memórias de uma pena” (Corpos Editora), o seu segundo livro de poesia. 
Em 2013, editou “Fragmentos do meu pensar” (Sinapis Editores), também um livro de poesia onde se 
nota um certo amadurecimento do autor na relação com as palavras. 
Em 2014, participou na obra “Talentos ocultos”, que reuniu uma série de escritores de língua 
portuguesa. 
Um ano decorrido, participou também na antologia de poesia “Som de poetas”. 
O livro “Notas de um grafómano com tendências suicidas”, publicado em 2016, conta com um total de 
100 poemas escritos entre 2014 e o início de 2016. 
Na sessão realizada em Serpa, que contou com 32 participantes, a obra foi apresentada por Romão 
Janeiro. O Município esteve representado pela Sra. Vereadora Isabel Estevens. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

32 
 

 
Designação 
OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  
Dia 15 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos. Nesta sessão, que contou com 16 
participantes, foram feitos trabalhos a partir de caixas de ovos. 
 

  
 

 
Designação 
PALESTRA “A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA LOCAL PARA A QUALIFICAÇÂO DO TERRITÓRIO” POR RUI 
MATEUS 
Período de execução  
Dia 15 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
A escrita da história geral de Portugal, desde a publicação, entre 1992 e 1994, da grande síntese 
dirigida pelo Professor José Mattoso, tornou-se, de certo modo, um processo expectante, dependente 
do acumular de resultados parcelares, do aprofundar das especializações cronológicas, temáticas ou 
regionais. Para o processo de «retratar o local», existe uma etapa lacunar, onde muita da investigação 
que trata os processos de constituição da contemporaneidade tropeça constantemente: a decadência 
da sociedade produtiva tradicional foi escondida pela acelerada introdução dos novos processos, em 
duas vagas sucessivas (a que se juntou a alteração do regime político), e essa «névoa» impediu (com 
honrosas exceções) a devida atenção ao registo dos testemunhos dessa última etapa de um tempo 
longo, muito dele agora perdido, que ficou no limbo de uma parca expressão em registos materiais. A 
dimensão do investimento, humano e de recursos financeiros, colocado ao serviço da conservação do 
património imaterial definirá, seguramente, da possibilidade e resultados de desenvolvimento cultural 
de um território para as próximas décadas, marcando o seu potencial de atração e de inovação. Nesta 
abordagem deu-se conta do caminho traçado e em curso no concelho de Serpa, neste domínio da 
investigação-ação relativo ao património local. 
Rui Mateus nasceu em Lisboa na década de 60 e, por um acaso fortuito, foi para o Alentejo, mais 
especificamente para Mértola, no final da década de 80, apetrechado apenas de máquina fotográfica e 
uma licenciatura em História da Arte. Daí à especialização académica em Conservação do Património 
foi um percurso evidente, motivado pelo envolvimento no desenvolvimento local. A investigação 
tornava-se um processo de gestão dos recursos locais, e uma metodologia para a abordagem aos 
territórios, com destaque para o Baixo Alentejo e, mais concretamente, a margem esquerda do 
Guadiana. A abertura da palestra, que contou com 20 participantes, esteve a cargo da Sra. Vereadora 
Isabel Estevens. 
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Designação   
VISITAS – SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO  
Período de execução  
Dias 11 e 20 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visitas de 28 alunos do Curso de Apoio Familiar e à Comunidade (12.º ano), do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional de Beja, a funcionar na Escola Secundária de Serpa. 
 
 
Designação 
“DESASSOSSEGO” – EXPOSIÇÃO RETROSPETIVA DE PINTURA DE AUGUSTO THASSIO 
Período de execução  
De 29 de outubro a 26 de novembro 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  
Augusto Thassio – Augusto Anastasio Santana nasceu em 1950 na Isla Cristina (Huelva). 
Vive na Serra de Huelva, onde desenvolve em simultâneo a atividade de docente e a direção da casa 
da cultura Miguel Hernández de Rosal de la Frontera, bem como a sua obra literária e pictórica 
Desde muito jovem colaborou em vários jornais e revistas, sendo atualmente colaborador regular do 
"Informações de Huelva", onde escreve artigos de índole social.  
A sua pintura sofreu influências do surrealismo de Dali e Picasso, passando pelo Impressionismo, 
sendo atualmente influenciado pelo vanguardismo. 
Thassio é um artista versátil e inquieto que cultiva o jornalismo, o teatro, a pesquisa, a pintura e a 
poesia. 
A inauguração da exposição foi feita pela Sra. Vereadora Isabel Estevens e contou com um 
apontamento musical do grupo “Os Alentejanos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 
GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 
Dia 22 
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. 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 
CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  
Dia 15 
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. 

 
 

Designação 
PALAVRAS ANDARILHAS – ESTAFETA DE CONTOS   
Promotor(es)  
Biblioteca Municipal de Beja 
Período de execução  
Dias 25 e 26 
Local 
Biblioteca Municipal de Serpa e Biblioteca Municipal de Mértola  
Desenvolvimento  
A Estafeta de Contos “Palavras Andarilhas” é promovida desde 1999 pela Biblioteca Municipal de Beja 
- José Saramago. Este ano, mais de sessenta instituições deram voz aos Contos. Todas elas receberam 
e enviaram contadores. A Biblioteca Municipal de Serpa recebeu no dia 25 as contadoras Paula Calado 
e Benvinda Reis, da Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo. No dia seguinte, a Biblioteca 
Municipal de Serpa enviou os contadores Romão Janeiro e Nuno Bentes à Biblioteca Municipal de 
Mértola.  
 

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

 

OUTUBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio  16 

DVD-Vídeo  132 

Monografias  299 
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Total  447 

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  31 

7-9 anos  69 

10-12 anos  18 

13-16 anos  33 

17-20 anos  29 

21-35 anos  69 

36-50 anos  88 

51-65 anos  76 

> 66 anos  34 

Total  447 

 
Total de novos utilizadores inscritos  6 

 
Total de empréstimos através do EIB   5 

 
 

Total de sessões nos computadores  176 
 

 
 

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

 
Designação  
CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 BAAL 17 (produção da peça de teatro “Tráfico”) | Cineteatro de Serpa, de 1 a 23 
 

 SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA (concerto musical sobre temas de filmes) |Cineteatro de Serpa, 
dia 8 

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

 
 
 

 OUTRAS INICIATIVAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Designação   
AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO CONCELHIO 
 
Período de execução  
Dias 3, 21 e 31 
Local 
Serpa 
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Desenvolvimento 
Ações de formação organizadas pelo Município de Serpa com o apoio da Confederação Portuguesa das 
Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, destinadas a dirigentes associativos e técnicos das 
autarquias do concelho de Serpa. Os módulos de formação tiveram como objetivo principal formar e 
qualificar os dirigentes associativos e técnicos, através de comunicações úteis para o desempenho das 
funções. 
O primeiro módulo, SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO POPULAR, contou 
com 18 participantes 
Os assuntos tratados foram: 
O que prossupõe a sustentabilidade financeira l Estrutura de receitas e despesas l Planificação e 
monotorização l Modelo de gestão l Incorporação do trabalho voluntário l Papel do Conselho Fiscal l 
Estatística nacional de associados 
O segundo módulo, INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE E FISCALIDADE ASSOCIATIVA, contou com 14 
participantes.  
Os assuntos tratados foram: 
IRC l IVA l Donativos l Segurança Social 
O terceiro módulo, PRODUÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS, contou com 13 participantes.  
Neste módulo falou-se sobre o planeamento e a organização de um evento desportivo. 
 
   
 
 

 
 
           
    
 
   

 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.  
A hidroginástica retomou a sua atividade no dia 24 de outubro. 
Até à presente data entraram 331 inscrições distribuídas do seguinte modo: 

 

Participantes Feminino Masculino 

Média 
Idade 

Só Ginástica 43 41 3 

Só Hidroginástica 91 70 21 

Ginástica + Hidroginástica 197 176 21 

Total 331 287 45 66 

Por Localidade 

Serpa 104 78 26 65 

Brinches 23 19 4 73 

Ficalho 39 35 4 78 

Vila Nova 38 37 1 69 

Vale de Vargo 22 22 0 46 
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A-do-Pinto 11 10 1 73 

Santa Iria 17 16 1 66 

Vales Mortos 42 38 4 57 

Pias 36 32 4 69 

 

GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA 

LOCALIDADE GINÁSTICA 
N.º 

participantes 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Serpa 112 4 28 49 3 16 

Vila Nova de S. 
Bento 

43 3 14 27 2 14 

Brinches 64 4 16 20 1 20 

Vila Verde de 
Ficalho 

70 4 18 18 1 18 

Pias 84 5 17 17 1 17 

Vale de Vargo 34 3 11 10 1 10 

Vales Mortos 83 3 28 36 2 18 

A-do-Pinto 24 4 6 5 1 5 

Santa-Iria 36 3 12 13 2 7 

Total 550 33 17 195 14 14 

 
BOCCIA 

Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

8 60 9 

 
 

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

 
Número de utilizações: 

 

EQUIPAMENTO OUTUBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 

1727 

Parque Desportivo de Serpa 2240 

Piscina Coberta de Serpa 1298 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação   
ANIVERSÁRIO DA REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS 
Promotor(es)  
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
Período de execução  
Dia 14 
 
Local 
Vidigueira 
Desenvolvimento 
A Câmara Municipal de Serpa participou no programa das comemorações do 19.º aniversário da 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que se realizou na Vidigueira, com um grupo de 20 
elementos das turmas de Ginástica de Vila Nova de S. Bento e de Vale de Vargo do programa 
“Gente em Movimento”. 
Atividade organizada em colaboração com o Gabinete de Ação Social Educação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Designação   
CAMINHADA PELA IGUALDADE 
Promotor(es)  
Câmara Municipal de Serpa e Associação ANIMAR 
Período de execução  
Dia 24 
 
Local 
Brinches 
Desenvolvimento 
No dia 24 a Câmara de Serpa assinalou o Dia Municipal pela Igualdade com uma caminhada pelas 
ruas de Brinches. Participaram cerca de 30 elementos da turma de Ginástica de Brinches, do 
programa “Gente em Movimento”, e utentes do Lar de Brinches.  
Atividade organizada em colaboração com o Gabinete de Ação Social Educação. 
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CASA DO CANTE 
 
● continuação da documentação do movimento coral do Município de Serpa através de uma etnografia que 
combina o audiovisual com uma revisão crítica do conhecimento sobre o Canto a Vozes e a sua construção 
formal através de ranchos/grupos organizados.  
 
● deu-se continuidade à documentação do movimento coral em geral.  
 
● o Centro de Documentação Manuel Dias Nunes continua a organizar informação para disponibilizar quer 
presencialmente quer na web. Vai-se atualizando com regularidade a informação sobre Canto na plataforma 
digital Paisagem Id. 
 
● com o INET-MD/Universidade Nova de Lisboa, está a proceder a um levantamento exaustivo do património 
fonográfico do Canto Alentejano. 
 
● a Casa do Cante será parceira na edição comemorativa dos dois anos de inscrição pela UNESCO que está a ser 
levada a cabo pelo Jornal Público em parceria com a Bela e o Monstro e da qual serão autores Salwa Castelo-
Branco e Paulo Lima. 
 
● em diálogo com o movimento coral do Município de Serpa criou-se um roteiro para experienciação do Cante, 
que pode ser associada a outros elementos do património. Este roteiro combina a oferta ao trabalho de 
empoderamento dos detentores, dando-lhes ferramentas de sustentabilidade. 
 
● foi organizada a exposição de Margarida de Araújo: “Do Corpo Terreno”, uma mostra que reúne um conjunto 
de trabalhos em escultura, pintura e desenho. 
 

  

MUSIBÉRIA 

 1 outubro · 15h00   
Oficina de Kora com o músico gambiano Mbye Ebrima. 

 1 outubro · 18h30   
Concerto de Música com  Mbye Ebrima. 

 3 a 6 outubro 
Apresentação do projeto Musibéria nos agrupamentos de escolas do concelho, com mostra de instrumentos 
musicais e práticas de dança aos alunos de 5.º e 6.º anos. 

 22 outubro · 15h30   
Lançamento de Livro: Piano Works I 

 22 outubro · 16h   
Oficina de Piano com o músico brasileiro Pablo Lapidusas. 

 22 outubro · 18h30   
Concerto de Música com o pianista brasileiro Pablo Lapidusas. 

 A residência de artistas Musibéria recebeu, entre 1 e 4 de outubro, o músico gambiano Mbye Ebrima. 
 
ESTÚDIO MUSIBÉRIA 

  Dias Serviço 

OUTUBRO    

Trigo Roxo 21 a 25 Gravação 
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Quadro de receitas e custos de OUTUBRO 

RECEITAS euros OUTUBRO 2016 

Financiamento  

- Câmara Municipal de Serpa  0€ 

Outras Próprias    

- Formação Geral em Música e Dança 955,75€ 

- Loja do Cante  185,87€ 

Total  1.141,62€ 

CUSTOS euros OUTUBRO 2016 

Pessoal  

- Remunerações, Impostos e Seguros 13.379,85€ 

Funcionamento   

- Manutenção, Serviços  223,68€ 

Total  13.603,53€ 

 

RESULTADO euros                         OUTUBRO 2016 

Total -12.461,91€ 

 
 
 
 

 
 

AÇÃO SOCIAL 
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARHCS) 
Foram analisados e acompanhados os processos em curso ao longo de mês.  
 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis 
O município de Serpa marcou presença na comemoração do 19.º aniversário da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, que se realizou na Vidigueira, a 14 de outubro, marcando também presença no VI Fórum da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis, realizado a 27 de outubro em Setúbal. 
 
Comissão de Proteção do Idoso 
Reuniões para identificação dos representantes (juntas de freguesias e ipss´s com valência 3ª idade) 
 
Dia Municipal pela Igualdade, 24 de Outubro 
Desde 2010 que centenas de organizações de todo o país e autarquias locais assinalam a data 24 de Outubro, DIA 
MUNICIPAL PARA A IGUALDADE,  promovendo iniciativas diversas no âmbito da igualdade. 
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 Este ano, considerou-se para assinalar a referida data no concelho de Serpa, a dinamização de uma campanha 
municipal de sensibilização "Um passo em frente na Igualdade...", com a realização de uma caminhada e 
distribuição de cartazes pelas escolas do concelho.  
 
SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA 
Durante o mês de outubro, foram realizadas duas instalações novas do serviço e foram realizadas visitas 
domiciliárias de avaliação e acompanhamento. Foi pedida a substituição de um dos aparelhos e foram 
elaborados os respetivos relatórios de avaliação individual.   
 
SEMINÁRIO SÉNIORES EM SEGURANÇA 
No dia 31 de outubro, pelas 10h, no Cineteatro Municipal de Serpa (sala da Abóbada) foi realizado no âmbito do 
Programa Municipal de Envelhecimento a ação “Séniores em Segurança” organizada pela Guarda Nacional 
Republicana, Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo - Centro de Saúde de Serpa, em parceria com a Câmara 
Municipal de Serpa. A ação contou com a presença total de 55 participantes (alguns dos quais eram utentes da 
Santa Casa da Misericórdia e Centro Social e Paroquial de Brinches) e foram abordadas as seguintes temáticas: 
(1) “Cuidado com as burlas” – Secção de Programas Especiais: Núcleo Idosos em Segurança (GNR) 
(2) “A segurança em primeiro lugar: Cuide-se” – Unidade Local de Saúde do baixo Alentejo (ULSBA) – Centro de 
Saúde de Serpa 
(3) Violência no Idoso” – Núcleo de Investigação e Apoio de Vítimas Específicas (NIAVE) 
 
ACADEMIA SÉNIOR 

08 de outubro 
Atuação do Grupo Coral da Academia Sénior no Lançamento do Livro “ Contos e Poesia da Serra Grande de 
Serpa” de Ana Maria Salta, na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, pelas 15h00. Obra apresentada por 
Mário Contumélias.  
20 de outubro 
Realizou-se uma visita de estudo no âmbito da disciplina de História a Beja. A chegada deu-se pelas 10h30, tendo 
início a visita no Museu Regional de Beja seguido do Núcleo Museológico da Rua do Sembrano. Da parte da 
tarde, realizou-se uma visita guiada ao Castelo com subida à torre e esta atividade contou com a participação de 
37 pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita de uma turma do ensino secundário à Academia Sénior  
No âmbito dos desafios intergeracionais realizou-se em outubro a primeira de duas sessões de costura com os 
alunos da Escola Secundaria de Serpa e os alunos da Escola Secundária. 
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REUNIÃO GERAL DE PROFESSORES E ALUNOS 
Com o objetivo de fechar o plano de atividades de 2016-2017, realizou-se dia 24 de Outubro, reunião geral de 
alunos e professoras onde se discutiram as propostas para o próximo ano letivo e onde se apresentou a proposta 
dos polos nas freguesias. 
 
LOJA SOCIAL DE SERPA 
Neste mês foram registados 30 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 1278Kg 830,70Kg 383,40Kg 63,90Kg 

Calçado 170,40Kg 110,76Kg 56,23Kg 3,41Kg 

Brinquedos 68,16Kg 59,30Kg 6,82Kg 2,04Kg 

Livros 51,12Kg 7,67Kg 43,45Kg - 

Outros* 136,32Kg 88,61Kg 40.90Kg 6,82Kg 

Total 1704Kg 1097,04Kg 530,80Kg 76,17Kg 

 
 
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 

41 crianças 11 crianças 12 
crianças 

13 crianças 6 crianças 

Prolongamento 
Horário 

45 crianças 10 crianças 10 
crianças 

12 crianças 6 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.598,96 € 
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* 

1.317,12 € 332,64 € 403,20 € 431,76 € 114,24 € 

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

 
 
Para a execução destas duas valências estão envolvidas 8 funcionárias, (6 em regime de contrato de trabalho, 1 
efetiva e 1 POC). Na valência Prolongamento de Horário as crianças usufruem de um conjunto de atividades 
lúdicas e pedagógicas: Projeto “Lidos e Contados” (CAF’s Serpa; Vale de Vargo; Pias; Vila Nova S. Bento; Vales 
Mortos e JI de Brinches); Projeto “Contarelos” (CAF de Serpa); Adaptação ao Meio Aquático (CAF Serpa) e 
Expressão Motora (CAF Serpa). 
 
 
AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1-º Ciclo 
No mês de Outubro 2016 a autarquia atribuiu os seguintes Auxílios Económicos:  
Em outubro, face aos pedidos formulados pelos encarregados de educação à Autarquia, foram atribuídos os 
seguintes auxílios económicos: 

 Serpa – 3 alunos com Escalão A 

 Serpa – 1 aluno com Escalão B 

 Pias – 3 alunos com Escalão A 

 Vila Nova São Bento – 3 alunos com Escalão A 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 13,00€ para material escolar - ano 



 

43 
 

Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 6.50€ para material escolar - ano  
 
 
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 outubro, a autarquia teve um custo de 2.238,25 € distribuído da seguinte forma: 
 
 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Brinches* Vila Nova S. Bento 

2249,90 € 246,79 € 1.321,55 
€ 

33,60 € 846.18 € 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social e Paroquial de Brinches 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 345 alunos, e a 67 alunos nos circuitos especiais 
(transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 30; e de aluguer - 37), com um 
custo de: 

 Rodoviária: 21.092,45€ 
 Viaturas de aluguer: 8.129,28€ 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES 
 
SESSÃO DE BOAS VINDAS À COMUNIDADES EDUCATIVA – 22 outubro 
No dia 22 de outubro a Câmara Municipal de Serpa realizou a habitual Sessão de Boas Vindas à Comunidade 
Educativa para o ano letivo 2016-2017. Após a sessão de Boas Vindas, que se realizou no espaço do Castelo, os 
convidados puderam usufruir de um passeio pelo Centro Histórico da cidade de Serpa e uma visita ao espaço 
Casa do Cante onde foram recebidos com um lanche convívio. O dia terminou no Musibéria onde se realizou uma 
visita guiada ao espaço e assistir ao concerto PIANO WORKS de Pablo Lapidusas. No total participaram 40 
docentes. 
 
PROJETO “CANTE NAS ESCOLAS” 
Neste mês a Câmara Municipal de Serpa iniciou as aulas do projeto “Cante nas Escolas” com a duração até ao 
final de Agosto/17 e será desenvolvido pela empresa Viola Campaniça – Pedro Mestre, definindo como principais 
objetivos/atividades: 
 
1- Ensino do Cante Alentejano aos alunos que frequentam o 3º e 4º ano 1º Ciclo do Ensino Básico, do concelho 
de Serpa - com o objetivo de preservar e incentivar à continuidade do cante alentejano, quer através das sua 
polifonias ou através do instrumento de eleição que o acompanha, a viola campaniça. Neste âmbito, serão 
exploradas modas do cancioneiro tradicional alentejano, respeitando as festividades cíclicas que caraterizam a 
região e o concelho. E procura-se igualmente explorar a expressão vocal e corporal associadas ao cante.  
A par das aulas, estão programadas outras atividades, acrescendo em horas semanais através de encontro 
intergeracionais, com o objetivo de envolver a comunidade escolar e a comunidade local, a saber: recolha de 
modas tradicionais do concelho de Serpa bem como a etnografia que lhe está associada, por parte dos alunos, 
pais, avós, professores, entre outros agentes locais; apresentação em público do trabalho desenvolvido. 
 
No presente ano letivo estão abrangidos por este projeto 278 alunos: 
- 108 de Serpa; 
- 14 de Vales Mortos; 
- 33 de Brinches 
- 21 de Vale de Vargo 
- 49 de Pias 
- 28 de Vila Nova de S. bento 
- 17 de Vila Verde de Ficalho 
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8- 8 de A-do-Pinto 
 
2- Ensino da disciplina de Cante Alentejano na Academia Sénior de Serpa, onde a História Oral e a Memória 
Coletiva assumem um papel de relevo. Neste âmbito surge o Grupo Coral Feminino Etnográfico da Academia 
Sénior de Serpa, criado em Fevereiro de 2010, composto atualmente por 21 elementos, entre os quais alunos da 
Academia Sénior e outras pessoas naturais de Serpa. O Grupo Coral tem apresentado o seu trabalho através de 
espetáculos, promovidos pela autarquia e outras entidades do concelho.  
O referido grupo participou neste mês no 6º Serão de Cante e Poesia realizado em Almada pelo Grupo Coral “Os 
Amigos do Alentejo”. 
 
3- Dinamização do Grupo de Cante Juvenil de Vila Nova de São Bento constituído por alunos do 2º e 3ºciclo do 
Ensino Básico, que desde sempre manifestaram interesse em continuar a aprendizagem do cante alentejano, 
afirmando-se como parte da resposta às inquietudes sobre o futuro do Cante.  
Composto por 28 elementos (crianças e jovens), com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos. Este grupo é 
já uma promessa, apresentando-se pela primeira vez em público, em 2011 na Festa das Santas Cruzes em Vila 
Nova de São Bento. E desde então tem tido vários espetáculos/apresentações. O repertório apresentado é fruto 
de uma recolha de modas realizada em conjunto com as crianças, seus familiares e demais comunidade local. 
Esse grupo ensaia semanalmente numa sala cedida pela EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento. 
O referido grupo participou neste mês no 6º Serão de Cante e Poesia realizado em Almada pelo Grupo Coral “Os 
Amigos do Alentejo”. 
 
4 – Dinamização de Aulas de Cante no âmbito das Atividades de Tempos Livres, a decorrer durante o mês de 
Julho e Agosto, bem como efetuar o acompanhamento nas deslocações em visitas de intercâmbios com outros 
ATL’s fora do concelho. 
 
Programa “Escolas Solidárias da Fundação EDP” 
Participação na sessão de apresentação do referido programa, realizada no dia 11 de outubro na Escola 
Secundária de Moura. 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
No mês de Outubro foram registados 198 utilizadores no Espaço Internet de Serpa: 
       176 visitantes Portugueses, 
        6 visitantes Italianos, 
        4 visitantes Espanhóis , 
        6 visitantes Franceses, 
        4 visitantes Belgas, 
        2 visitantes Ingleses 
 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
-  Aulas de Informática aos alunos da Academia Sénior 
  Turma 1 ( Nível Iniciação/Médio): 10:30- 12:30 – Segunda-feira ; 
  Turma 2 (Nível Avançado): 10:30- 12:30– Sexta-feira ; 
  Nº de Participantes – Turmas de 8 a 13 alunos 
 
Aulas dadas em Outubro: 
     3/10 - 8 Formandos 
     7/10 - 10 Formandos 
   10/10 - 7 Formandos 
   14/10 - 12 Formandos 
   17/10 - 9 Formandos 
   21/10 - 13 Formandos 
   24/10 – 8 Formandos 
   28/10 - 12 Formandos 
   31/10 - 8 Formandos 
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- Apoio  na elaboração de curriculum vitae / cartas de apresentação /cartas de motivação 
Pedidos de apoio : 11 
- Procurar emprego/ Formação através da Internet 
Pedidos de apoio: 8 
- Prova Escolar (Abono de Família para Crianças e Jovens e Bolsa de Estudo) 
Pedidos de apoio : 4 
 
- Validação das faturas no Portal das Finanças 
Pedidos de apoio: 8 
- IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Pedidos de apoio : 2 
- Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Pedidos de apoio : 7 
- Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Pedidos de apoio: 3 
 
 

 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 

 Instalação de novos equipamentos informáticos nas Escolas de 1º ciclo e jardim-de-infância do 
município; 

 Gestão parque informático;  

 Gestão do parque de comunicações do município; 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

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

 Manutenção das aplicações ERP AIRC; 

 Apresentação de proposta para novo portal autárquico e atualização do Portal do Munícipe; 

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

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

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

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

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Preparação da 16ª edição da Feira do Queijo 2017 e do Concurso “Melhor Queijo da Feira do Queijo do 
Alentejo 2017 

 Gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa. 

 Gestão e monotorização do Espaço CADES. 

 Apoio à constituição do novo Conselho Cinegético Municipal de Serpa. 

 Preparação da Ação de Natal “Feliz Natal com o Comércio Local” - normas e ficha de inscrição. 

 Trabalhos preparatórios para a criação do Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos 
Produtos no Modo de Produção Biológico (CCBio); 

 Trabalhos no âmbito do 1º Encontro de Produtores de Agricultura Biológica da Margem Esquerda do 
Guadiana – envio das conclusões e da ficha de diagnóstico do setor da Agricultura Biológica. 

 Gestão dos processos das empresas sediadas no CADES e de novas candidaturas ao Espaço. 

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos. 

 
Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Apoio à elaboração das Opções do Plano/Plano de Atividades para 2017 

 Encerramento da candidatura “Salão Polivalente de A-do-Pinto” executada no QREN e apresentada ao 
INALENTEJO; 

 Apresentação ao Alentejo 2020 da candidatura “Programa de Requalificação das Infraestruturas 
Escolares –fase II” 
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 Trabalhos preparatórios da candidatura “Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal” 

 Trabalhos preparatórios para a elaboração da candidatura “Programa de Promoção de Eficiência e das 
Energias Renováveis na Iluminação Pública e nos Edifícios e Equipamentos Públicos do Município de 
Serpa” 
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FINANCIAMENTO NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 
 

QRER 
 

INALENTEJO 

Projecto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Actual 

Recebido Por Receber 

Centro Escolar Vila Nova 185.960,67 130.716,05 111.108,65 128.229,00 98,10% 94.716,75 6.742,12 

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.997.143,97 2.282.033,68 97,13% 1.777.461,19 124.441,92 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.384.347,82 0,00 

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 

463.892,97 407.708,37 346.552,11 

95.742,71 

100,00% 

62.391,74 0,00 

Castro 136.952,68 136.952,68 107.527,71 0,00 

Cuba 25.447,84 24.612,88 20.920,95 0,00 

Mértola 60.249,16 59.236,52 45.098,04 0,00 

Santiago 42.957,00 26.621,00 7.995,57 0,00 

esp. 67.747,18 67.747,18 57.585,10 0,00 

Serpa  - co-prod. 17.500,00 17.500,00 14.875,00 0,00 

com. 35.480,00 35.480,00 30.158,00 0,00 

Espaço Internet Ficalho 282.039,77 70.486,95 59.913,91 65.141,85 92,42% 56.097,21 0,00 

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% 101.839,43 0,00 

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 396.008,89 367.723,02 312.564,57 370.248,06 100,69% 312.564,57 0,00 

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% 21.250,00 0,00 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 152.757,97 0,00 

Total 13.981.463,79 11.924.945,47 10.136.203,65 11.724.313,09 98,32% 9.094.776,60 191.280,10 
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          POCTEP 

Acrónimo Projeto Inv. Elegível FEDER CMS Despesa Recebido Por Receber 
 PEGLA Feira Histórica 2010+Guias+ barco 114.722,50 86.041,88 28.680,63 130.793,47 94.182,28 3.912,82 
 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€   
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 Galeria Municipal de Arte Contemporânea 
Proposta de abertura de concurso (tipologia: convite a três empresas no âmbito da museografia) para 
implementação e execução do projeto da empresa Letras Encantadas. 
 
 Museu de Etnografia 
Concurso em curso.  
Entrega dos projetos final de dezembro. 
 
 Alojamentos Turísticos e restauração e plataforma turística em Serpa 
Reunião 07 de outubro.  
Envolvimento de todos os alojamentos locais e restauração do Concelho bem como à plataforma de turismo 
local. 
Reforço da apresentação de disponibilidade de apoio (logístico e técnico) da CMS para apoiar o 
desenvolvimento da Associação de Alojamento Local. 
 
 Parque de Campismo  
Preparação de obras de beneficiação com base no levantamento efetuado pelo GTP em junho de 2015 e 
atualizado em julho de 2016. 
Acompanhamento do início das obras de melhoramento. 
 
 Concurso de Arqueologia 
Acompanhamento (12 de outubro o júri reunido analisou as candidaturas). 
 
 Sinalética da cidade de Serpa 
Participação na reunião (11 de outubro).  
   
 Campanha de dinamização do Comércio Local pelo Natal 
Reuniões de trabalho com o GADES. 
Participação no Regulamento e acompanhamento do processo. 
  
 
 
 

 
 

                                                                                          
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
 
TRABALHOS EM CURSO 
- Pavilhão Multiusos – Requalificação- 1.ª Fase (Vila Nova de S. Bento) 
- Infraestruturas da Zona Industrial de Serpa 
- Parque desportivo de Pias - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto 
- 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 
- Requalificação do Parque de Campismo de Serpa 
 
TRABALHOS CONCLUÍDOS 
- Beneficiação de gabinetes no CADES 
- Reparação do caneiro de Brinches 
- Remoção do rodapé da piscina coberta de serpa 
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- Pequenas reparações no centro social educativo 
- Execução de maciços de apoio dos balneários alugados BTT em Santa Iria 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 
 

TRABALHOS CONCLUIDOS 
   - Limpeza de entulho na envolvente do Cemitério de Serpa  
   - Limpeza de entulho no Jardim Municipal de Serpa  
   - Limpeza de entulho no Parque de Campismo de Serpa 
   - Limpeza de entulho na envolvente do Cemitério de Vale de Vargo  
   - Limpeza de bermas e valetas, e corte de ervas, na EM 518  
    
TRABALHOS EM CURSO 
   - Trabalhos de terraplanagem nos arruamentos da Zona Industrial de Serpa  
   - Aplicação de asfalto nos arruamentos da Zona Industrial de Serpa  
   - Reparação de caminhos em Vila Verde de Ficalho  
   - Limpeza de bermas e valetas, e corte de ervas, na EM 517  
   - Reposição de asfalto em Pias  
   - Reposição de asfalto em Santa Iria  
   - Reposição de asfalto na EM 519  
   - Trabalhos de terraplanagem no Parque 2  
     
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORARIAMENTE 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) 
   - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo)  
   - Colocação de vedações no Monte Lebre  
   
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

Além do acompanhamento normal das Obras de Empreitada e Administração Direta, as atividades do 
último mês foram: 
- Validação do PSS de Obra da Remodelação dos Balneários e Colocação de Pavimentos no Pavilhão 
Multiusos de Vila Nova de S. Bento; 
- Validação do PSS de obra da Empreitada de Remodelação dos Sistemas de Climatização do Edifício Sede 
do Concelho; 
- Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada do Parque Infantil da Escola Básica Integrada de Pias; 
- Elaboração do PSS projeto e PGR - Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas – Passagem 
Exterior Coberta na EB/JI de Pias; 
- Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Construção de Mini Campo Desportivo na Escola 1º 
Ciclo em Vale de Vargo; 
- Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Construção de Mini Campo Desportivo em A-do-Pinto;  
- Preparação e Entrega de Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) à equipa de Resíduos 
Urbano; 
- Preparação do processo para concurso da aquisição fardamento e EPI’s por oficinas/serviços da Divisão de 
Obras Municipais e Ambiente e da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude; 
- Início de elaboração de Proposta de Regulamento para a utilização de fardamento e EPI’s. 
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PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 

- Aprovação da proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa em sede de 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta  
- Levantamento de danos causados pelo fenómeno meteorológico extremo ocorrido no dia 24 de Outubro  
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
  
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
AMBIENTE E LIMPEZA 
- Estudo prévio e pedido de autorização ao ICNF para desmatação e poda de azinheiras e sobreiros na 
Estrada Municipal 525 (São marcos e Corte Azinha) numa extensão de 4300m; 
- Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido; 
- Pedidos de parecer para arranque de Olival; 
- Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias; 
- Gestão da limpeza de equipamentos Municipais 
- Estudo para aquisição de equipamento com intenção de modernizar o sistema de limpeza nos 
equipamentos municipais; 
- Elaboração do caderno de encargos para aquisição de uma varredoura/ASPIRADORA 
- Gestão da limpeza urbana 
 - Limpeza de sargetas 
 - Colocação de herbicida na Cidade de Serpa; 
 - Corte de infestantes na Zona industrial; 
 - Pinturas no cemitério em Serpa; 
 - Pinturas placas toponímicas; 
 - Pintura de rotundas; 
 - Pintura de mobiliário urbano;  
 - Remoção de pastilhas elásticas na Praça da República; 
- Gestão da recolha de RSU  
 - Elaboração do projeto de alteração de contentores de RSU no parque de campismo; 
 - Elaboração do caderno de encargos para a aquisição da viatura de RSU; 
 - Elaboração do caderno de encargos para manutenção/correção contentores subterrâneos; 

- Lavagem de contentores de superfície em todo o Concelho e subterrâneos na cidade de Serpa; 
- Substituição de contentores no Concelho; 
- Gestão de resíduos no Parque de Máquinas;  
- Recolha de resíduos volumosos de particulares;  
- Operação de desbaratização e desratização no Concelho no dia 20 de Outubro; 
- Recolha de resíduos volumosos nas freguesias.  
- Limpeza do recinto da feira.  
- 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), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 
- Colaboração com programa nacional Rede Vigilância de Vetores – REVIVE, tendo em vista a concretização 
dos seguintes objetivos:  
a) Colaborar na investigação sobre os agentes de transmissão denominados de vetores;  
b) Garantir a monitorização e vigilância da atividade dos vetores de transmissão;  
c) Prevenir a propagação dos vetores através de ações de sensibilização e combate para a sua eliminação;  
d) Contribuir para a preparação de planos de contingência que tenham como objetivo minimizar impactos 
negativos decorrentes de eventual introdução e instalação de mosquitos invasores;  
e) Identificar áreas territoriais de risco, definir zonas prioritárias para a vigilância e medidas especiais de 
intervenção;  
f) Articular com entidades públicas e desenvolver parcerias educativas sobre as doenças humanas de 
transmissão vetorial.  
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- Conservação de equipamentos de Deposição de RSU, nomeadamente contentores e papeleiras 
- Reparação dos Mupis da cidade – pedido de orçamento 
- Aquisição de 18 Mupis para colocação junto aos contentores subterrâneos – pedido de orçamento; 
- Aquisição de 20 papeleiras para as ciclovias em Serpa – em curso 
- Pedido de execução à serralharia para elaboração de contentores de cinzas 
 

ÁGUAS E SANEAMENTO 
Durante o mês de outubro, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, tais como 
mudanças de contadores, reparação de ruturas, verificação e reparação de alguns sistemas de rega em 
Serpa e todo o concelho, execução de novos ramais de água e saneamento, desentupimentos na rede 
residual e limpeza das ETAR, foram executados outros serviços como requalificação da rede de 
abastecimento de Vale de Vargo através da execução de novos ramais de água na Rua António Machuco 
Janeiro (fotos). 
                                           
 
                                              
 
 
                            
 
 
                                  
 
 
 
 
APOIO LOGÍSTICO 
- Limpeza de algerozes no Cine-Teatro 
- Pintura de candeeiros em Serpa 
- Apoio na comemoração do Dia dos Finados 
- Reposição de calçadas em Serpa 
- Pintura de passadeiras em Serpa 
- Conservação e manutenção de sinalética 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
 
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, jardim interior da Biblioteca Municipal, Castelo, entre outros canteiros da cidade. 
O sector prestou apoio ao evento da semana mundial do aleitamento materno, e à Junta de freguesia de 
Vila Verde de Ficalho na limpeza de algumas árvores. Procedeu-se ainda à execução de pedidos/exposições 
de Munícipes.  
Deu-se início à limpeza de árvores, nomeadamente na estrada de Vale de Vargo, Rua Capitães de Abril, 
Amoreiras, R. Manuel Moura Manuel e R. Luís de Almeida e Albuquerque. 
Procedeu-se ainda à replantação de árvores na ZAE de Serpa, limpeza e ornamentação do cemitério 
municipal e ao corte dos relvados.  
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SERPA INFORMAÇÃO N.º 142 E AGENDA CULTURAL NOVEMBRO 2016 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz, convite e newsletter da apresentação do livro de Rui Serras, impressão em plotter e registo 
fotográfico 

 Cartaz, convite e newsletter da exposição de pintura de Augusto Thassio, com registo fotográfico  

 Cartaz, convite e newsletter da palestra “Da ‘torre do relógio’ à fortificação abaluartada”  

 Cartaz Gomos de Tangerina   

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 
PARQUE DE MÁQUINAS 

 Sinalética 
 
CASA DO CANTE 

 Imagem roteiro do cante 

 Placas para sinalização das sedes dos grupos corais 

 Paginação do roteiro do cante 
 
CADES – Ciclo de Criatividade e de Inovação: A mesma Terra, diferentes usos, vários produtos  

 Grafismo: convite, Flyer, faixas várias, lettering das tendas e certificados 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Newsletter 

 Distribuição de cartazes 

 Nota de imprensa 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Reportagem fotográfica  
 

AÇÃO SOCIAL 
Academia Sénior  

 Cartaz Palestras de Saúde e Bem-estar 

 Cartaz Seniores em Segurança 
Ação Social 

 Dia Municipal pela Igualdade – impressão de cartazes 
 

COMUNICADOS 

 O Município de Serpa adquiriu recentemente 130 contentores para resíduos sólidos urbanos, que serão 
distribuídos por todas as freguesias do concelho, a partir de dia 4 de outubro.  

 A autarquia promoveu uma sessão de esclarecimentos dirigida a proprietários, cooperativas, 
empresários e a todos a quem o tema possa interessar, é uma parceria do Município de Serpa e do 
Ministério da Administração Interna, no âmbito do Contrato Local de Segurança, e terá a participação 
das Juntas de Freguesia, da Guarda Nacional Republicana, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, da 
Autoridade para as Condições do Trabalho e da Associação para o Planeamento da Família – Alentejo. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, relativamente à intempérie que se abateu sobre o 
concelho de Serpa na noite e madrugada dos dias 24 e 25 de outubro, já solicitou uma reunião (com 
caráter de urgência) com o Ministro da Agricultura. 
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NOTAS DE IMPRENSA 

 A Câmara Municipal de Serpa A Câmara Municipal de Serpa, em reunião realizada no dia 28 de 
setembro deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (PMDFCI) de Serpa.   

 O Município de Serpa adquiriu recentemente 130 contentores para resíduos sólidos urbanos, que serão 
distribuídos por todas as freguesias do concelho, a partir de dia 4 de outubro.  

 A autarquia informa que o Parque de Campismo Municipal de Serpa está a ser alvo de obras de 
beneficiação e de requalificação, com o intuito de proporcionar uma estadia com mais conforto e bem-
estar aos utilizadores deste equipamento.  

 A Câmara Municipal de Serpa informa que vai continuar a reduzir a taxa de Imposto sobre Imóveis (IMI) 
de 0,34% em 2016 para 0,32% em 2017.   

 A Câmara Municipal de Serpa, em reunião realizada no dia 12 de outubro, aprovou a proposta do 
projeto de execução para a requalificação do Mercado Municipal de Serpa, com um custo estimado de 
727.672,37€ (mais IVA) e um prazo previsto de execução de 12 meses. 

 A Câmara Municipal de Serpa, em reunião realizada no dia 12 de outubro deliberou, após concurso 
público, adjudicar a obra de beneficiação do Jardim de Serpa à Visabeiras – Sociedade Comercial de 
Plantas, S. A, no valor de 445.235,84€ (+ IVA). A obra terá um prazo de execução de 6 meses e início 
após visto final do Tribunal de Contas.  

 A Câmara Municipal de Serpa concluiu a entrega e a instalação do equipamento informático nas escolas 
de 1.º ciclo do concelho, designadamente das impressoras, uma ação incluída na candidatura “Programa 
de Requalificação das Infraestruturas Educativas - Fase 1”, no âmbito do Programa Operacional Alentejo 
2020. 

 A Câmara Municipal de Serpa solicitou ao Ministro da Agricultura uma reunião, com caráter de urgência, 
devido à intempérie que se abateu sobre o concelho de Serpa na noite e madrugada dos dias 24 e 25 de 
outubro. 
 

DIVERSOS 

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

 Grafismo: Imagem das Jornadas Municipais da Educação, tratamento de ficheiros de vários Plano de 
Comunicação para as Candidaturas, Cartaz e tela para a mesa de oradores do Contrato Local de 
Segurança, Botão para o website do concurso de fotografia, sinalética do Parque Desportivo de Pias. 

 Reportagem fotográfica: Festa de Santa Iria, Receção dos Professores, Obras no Concelho.  
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 BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

 
 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 
Designação 

CONTARELOS 
Período de execução 

Dias 8, 15, 22 e 29 
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 134 participações. 
 
 
Designação 

“DESASSOSSEGO” – EXPOSIÇÃO RETROSPETIVA DE PINTURA DE AUGUSTO THASSIO 
Período de execução  

De 29 de outubro a 26 de novembro 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  

Augusto Thassio – Augusto Anastasio Santana nasceu em 1950 na Isla Cristina (Huelva). 
A sua pintura sofreu influências do surrealismo de Dali e Picasso, passando pelo Impressionismo, 
sendo atualmente influenciado pelo vanguardismo. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Designação 

PALESTRA “DA ‘TORRE DO RELÓGIO’ À FORTIFICAÇÃO ABALUARTADA” POR ANTÓNIO MARTINS 
QUARESMA 
Período de execução  

Dia 5 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  

António Martins Quaresma é doutorado em História. 
Autor de já extensa pesquisa histórica sobre o Litoral Alentejano realiza atualmente, individualmente e 
em colaboração com José António Falcão e João Carlos Garcia, trabalho da mesma natureza sobre o 
concelho de Serpa. 
Recentemente publicou o livro “Vila Nova de São Bento: Génese de uma povoação fronteiriça (séculos 
XV-XVIII)”. 
A fortificação moderna tem sido uma das áreas em que realizou estudos, integrando-se a presente 
palestra dedicada a Serpa nesta linha de pesquisa. 
A palestra, que contou com 18 participantes, foi aberta pelo Sr. Presidente da Câmara. 
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Designação   

VISITAS – SERVIÇO DE REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO  
Período de execução  

Dias 10 e 17 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Visita de 33 alunos de cursos promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de Beja a 
funcionarem na Escola Secundária de Serpa e nos Bombeiros Voluntários de Serpa. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designação 

OFICINA “MÃOS NA MASSA” 
Período de execução  

Dia 12 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  

Oficina de expressão plástica para maiores de 6 anos.  
Nesta sessão, que contou com a colaboração do fotógrafo Rui Cambraia, foi proposto DESENHAR 
COM LUZ. Partindo do princípio que Fotografia (foto-grafia) significa “escrita da luz”, ou “desenho 
da luz” e que Fotografar é desenhar com a luz refletida nas coisas que nos rodeiam, projetada 
sobre um suporte fotossensível no interior de uma câmara fotográfica. Nesta oficina levou-se mais 
longe este conceito, sendo os próprios participantes a fonte de luz, desenhando com traços 
luminosos através dos gestos e do movimento do corpo. Para tal, os participantes aprenderam 
alguns conceitos básicos e utilizaram vários tipos de lanternas com que desenharam no espaço ao 
sabor da imaginação, sendo orientados e captados pela câmara fotográfica do monitor. 
A sessão contou com 13 participantes. 
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Designação   

TERTÚLIA DE PALAVRAS  
Período de execução  

Dia 16 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento 
Orbitando em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação, as sessões 
bimestrais de “Tertúlia de Palavras” pretendem trazer ao encontro do público sénior as diferentes 
formas de oralidade (contos, lengalengas, trava-línguas, poesia popular, anedotas, histórias de vida). 
Esta sessão contou com 35 participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Designação 

GOMOS DE TANGERINA 
Período de execução 

Dia 26 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolviment 

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 5 participantes. 

 
 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 

 
Designação 

CLUBE DE LEITURA  
Promotor(es)  
Filomena Alves  
Período de execução  

Dia 12 
Local 

Biblioteca Municipal de Serpa 
Desenvolvimento  

Encontros mensais de discussão e partilha em torno de obras literárias. 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. 
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 
 

NOVEMBRO 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Áudio  8 

DVD-Vídeo  171 

Monografias  301 

Total  480 

 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos  65 

7-9 anos  22 

10-12 anos  23 

13-16 anos  30 

17-20 anos  35 

21-35 anos  95 

36-50 anos  104 

51-65 anos  71 

> 66 anos  35 

Total  480 

 

Total de novos utilizadores inscritos  2 
 

Total de empréstimos através do EIB   5 
 
 

Total de sessões nos computadores  175 
 

 
 
 

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

Designação  

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
Desenvolvimento 

 BAAL 17 (2. Cenas de Novembro) | Cineteatro de Serpa, de 1 a 23 
 

 COMISSÃO CONCELHIA DE SERPA DO PCP (reunião) |Sala da Abóbada – Cineteatro de Serpa, dia 10 
 

 
Apoios concedidos  

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

 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.  
Até à presente data entraram 351 inscrições distribuídas do seguinte modo: 



 

59 
 

 

Participantes Feminino Masculino 

Média 
Idade 

Só Ginástica 48 44 4 

Só Hidroginástica 98 77 21 

Ginástica + Hidroginástica 205 184 21 

Total 351 305 46 66 

Por Localidade 

Serpa 108 82 26 68 

Brinches 25 20 5 66 

Ficalho 40 36 4 67 

Vila Nova 39 38 1 67 

Vale de Vargo 25 25 0 64 

A-do-Pinto 11 10 1 58 

Santa Iria 18 17 1 69 

Vales Mortos 48 44 4 63 

Pias 37 33 4 66 

 
GINÁSTICA E HIDROGINÁSTICA 
LOCALIDADE GINÁSTICA 

N.º participantes 
N.º aulas Média 

frequência 
HIDROGINÁSTICA 
N.º participantes 

N.º aulas Média 
frequência 

Serpa 124 4 31 275 12 23 

Vila Nova de S. Bento 58 4 15 120 9 13 

Brinches 64 5 13 69 5 14 

Vila Verde de Ficalho 70 4 18 76 4 19 

Pias 65 5 13 86 4 22 

Vale de Vargo 47 4 12 50 5 10 

Vales Mortos 130 5 26 88 4 22 

A-do-Pinto 21 4 5 19 4 5 

Santa-Iria 71 5 14 40 4 10 

Total 650 40 16 823 51 16 

 
BOCCIA 

Nº DE SESSÕES Nº DE PARTICPANTES MÉDIA DE FREQUÊNCIA 

9 67 7 

 
 

 
 
Designação 

GENTE EM MOVIMENTO – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E EQUILÍBRIO 
Desenvolvimento 

No âmbito do programa Gente em Movimento realizaram-se avaliações da aptidão física e equilíbrio 
dos utentes do programa, num total de 169 registos. Estas avaliações fizeram-se aos utentes que 
praticam as modalidades de Ginástica e Hidroginástica, em todos os locais onde se desenvolve o 
programa. 
 
 
 
 

 



 

60 
 

 
 
 

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: 

 

EQUIPAMENTOS NOVEMBRO 

Pavilhão dos Desportos Carlos 
Pinhão 

2296 

Parque Desportivo de Serpa 2378 

Piscina Coberta de Serpa 2164 

 
 

Designação   

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Período de execução  

Aulas de atividade física (2.ª feira, Vales Mortos l 3.ª feira, V. V. Ficalho l 4.ª feira, Serpa l 5.ª feira, Vale 
de Vargo e Pias l 6.ª feira, Vila Nova de S. Bento) 
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 aquático (AMA) para alunos do pré-escolar de 
Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos, Vila Verde de Ficalho e, este ano letivo, também 
em Brinches. 
Até à data, as aulas de AF e AMA tiveram início apenas em Serpa. 
 

MÊS TOTAL GERAL ALUNOS TOTAL DE AULAS MÉDIA ALUNOS/AULAS 

NOVEMBRO 311 9 35 

 
ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS  

 
Designação   

CORRIDA SEMPRE MULHER 
Promotor(es)  
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama 
Período de execução  

Dia 6 
Local 

Lisboa 
Desenvolvimento 
Participação em evento solidário organizado pela Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com 
Cancro de Mama. No concelho de Serpa, 215 pessoas solidarizaram-se com a causa, tendo 160 
integrado a caminhada que se realizou em Lisboa. Para essas pessoas, o Município de Serpa, em 
colaboração com a Juntas de Freguesia, disponibilizou transporte. A deslocação foi acompanhada 
por um técnico da Câmara. 
No regresso a Serpa fez-se uma paragem de 1 hora em Grândola para visitar o Festival do 
Chocolate. 
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A receita angariada, no valor de 2.580,00€, foi depositada na conta da Associação Portuguesa de 
Apoio à Mulher com Cancro de Mama. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

CASA DO CANTE 
● continuação da documentação do movimento coral do Município de Serpa através de uma etnografia que 
combina o audiovisual com uma revisão crítica do conhecimento sobre o Canto a Vozes e a sua construção 
formal através de ranchos/grupos organizados.  
● deu-se continuidade à documentação do movimento coral em geral 
● o Centro de Documentação Manuel Dias Nunes continua a organizar informação para disponibilizar quer 
presencialmente quer na web. Vai-se atualizando com regularidade a informação sobre Canto na plataforma 
digital Paisagem Id. 
● com o INET-MD/Universidade Nova de Lisboa, está a proceder a um levantamento exaustivo do património 
fonográfico do Canto Alentejano. 
● em diálogo com o movimento coral do Município de Serpa criou-se um roteiro para experienciação do Cante, 
que pode ser associada a outros elementos do património. Este roteiro combina a oferta ao trabalho de 
empoderamento dos detentores, dando-lhes ferramentas de sustentabilidade. 
● exposição de Margarida de Araújo: “Do Corpo Terreno”, uma mostra que reúne um conjunto de trabalhos em 
escultura, pintura e desenho. 
● organizou-se o Cante Fest, de 24 a 27 de novembro, entre Lisboa e Serpa. 
 

N O T A  D E  I M P R E N S A  
« O Cante Fest’ afirmou-se, pelo segundo ano, como o grande palco do Cante Alentejano. Na sua edição de 2016, 
de novo a realizou-se entre Lisboa e Serpa, deu-se o primeiro passo para a implementação de uma Feira do 
Património Cultural Imaterial e do Cante Alentejano, procurando que estivessem representados os ranchos e 
grupos corais, as entidades ligadas às dinâmicas do movimento coral, os promotores turísticos e os produtores 
de vinho do concelho. 
O Cante Fest’2016 abriu, no dia 24 em Lisboa, na Casa do Alentejo, com a apresentação do projeto-piloto: 
Roteiro do Cante, em implementação no município de Serpa desde junho, uma exposição de fotografia, uma 
publicação sobre o Cante no Feminino, e no dia 25, pelas 17h, um desfile de grupos corais nas Portas de S. Antão. 
No dia 26, sábado, o Cante Fest’ veio para Serpa e o seu palco foi o Pavilhão de Feiras, que em três espaços 
continuou a festejar a história, o presente e o futuro do Cante Alentejano. 
No Espaço Expositivo, dedicado à promoção e valorização do património cultural imaterial e vendo este como 
potenciador da criação de uma economia que crie sustentabilidade para o Cante Alentejano, para o movimento 
coral e para o território, estiveram representados duas dezenas de grupos corais, onde cada um pode, 
individualmente, promover-se quer no Cante quer enquanto grupo, as entidades ligadas às dinâmicas do 
movimento coral e promotores turísticos. No Espaço Auditório foram privilegiadas as conversas, a apresentação 
de projetos e passagem de filmes. 
No Espaço Tabernas, a eno-gastronomia associada ao Cante Alentejano foi acompanhada com o Cante 
tradicional, o que associa a si instrumentos musicais, as novas experiências, as fusões e aquele que emerge dos 
projetos desenvolvidos nas escolas. Este espaço teve também uma mostra dos produtores de vinho do concelho. 
O Cante Fest’2016 foi também o momento para exposições de artes plásticas e visuais, apresentação dos 
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projetos de reedição de “O Cancioneiro de Serpa”, e de uma medalha e uma escultura comemorativas do Cante 
Alentejano enquanto património mundial, da autoria do Mestre-Escultor José Teixeira.» 

 
 
MUSIBÉRIA 

 5 novembro · 11h00   
Oficina de Dança: Estratégias para o Diálogo – O Outro e o Tempo, com a bailarina brasileira Natália Fernandes. 

 5 novembro · 16h30   
Conferência: Inventários – Fluxo 2: Utopia 

 5 novembro · 18h30   
Espetáculo de Dança: Absten/ção, da bailarina brasileira, Bárbara Faustimo. 

 12 novembro · 18h30   
Espetáculo de Dança: Estudos para a Anatomia – A Mulher, da bailarina brasileira, Natália Fernandes. 

 12 novembro · 18h50   
Espetáculo de Dança: Anatomia e Estratégia, da bailarina brasileira, Natália Fernandes. 

 A residência de artistas Musibéria recebeu, entre 1 e 13 de novembro, a bailarina brasileira, Natália 
Fernandes  e mais duas bailarinas que participaram nos seus espetáculos.  

 
ESTÚDIO MUSIBÉRIA 

  Dias Serviço 

 
NOVEMBRO    

Grupo Coral Feminino Madrigal 8 a 10 Gravação 

    
 
 

 
 

AÇÃO SOCIAL 
Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa (PMARHCS) 
Foram analisados e acompanhados os processos em curso ao longo de mês.  
 
Rede Social 
Apresentação do livro, pelo próprio autor, Prof. Joaquim Fialho (Universidade de Évora) “Diagnóstico Social – 
Teoria, Metodologia e Casos Práticos”, no dia 3 de novembro - Centro Social de Serpa, com a presença de cerca 
de 18 participantes. 
  
Núcleo Executivo 
Realizado a 3 de novembro, com a seguinte ordem de trabalhos: 
1 - Análise de processos sociais  
2 - outros assuntos 
 
I Encontro Nacional Sobre as Politicas Municipais para o Envelhecimento 
Participação de representante da Autarquia no referido encontro realizado a 4 de novembro em Peniche. 
 
Palestras de Saúde e Bem-estar 
No dia 14 de Novembro decorreu na sala polivalente do Centro Social mais uma sessão no âmbito da iniciativa 
Palestras de Saúde e Bem-estar. A referida palestra dinamizada pela enfermeira do Centro de Saúde de Serpa 
contou com a participação de 18 alunos/as. 
 
Academia Sénior de Serpa 
No dia 2 novembro realizou no espaço da Academia Sénior uma aula Intergeracional de Costura com os alunos 
da Escola Secundária de Serpa, onde aprenderam a confeção de babetes. 
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No dia 11 Novembro realizou-se a Atividade de Convívio do Magusto; 
 
No dia 25 de novembro foi inaugurada a Exposição Sombra e Luz A exposição Luz que teve como principal 
objetivo sensibilizar a população para o flagelo da violência sobre as mulheres. A mesma esteve patente até ao 
dia 2 de dezembro. Desta forma, a Câmara Municipal de Serpa através da Academia Sénior de Serpa juntou-se, 
às inúmeras iniciativas nacionais onde as mulheres mais velhas fizeram ouvir a sua voz sensibilizando a 
população para a irradicação da violência sobre as mulheres que são as mães, as filhas e as avós da nossa 
comunidade. 
Os trabalhos têxteis realizados, no âmbito da disciplina de artes plásticas, retrataram a imagem da mulher. Uma 
imagem de LUZ, que representa a força e o brilho que cada mulher encerra e a SOMBRA que revela o lado 
oprimido. As imagens belas, mas vistas com atenção todas revelam o flagelo e a tristeza a que as vítimas são 
sujeitas. Cada aluna trabalhou de forma a melhor conseguir transmitir a sua mensagem de “Sombra e luz”. 
Exposição a repetir-se no âmbito das JORNADAS MUNICIPAIS PELA IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL. 
 

 
 
Loja Social de Serpa 
Neste mês foram registados 34 atendimentos e foram fornecidas 232 peças de roupa e sapatos. 
 
EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-escolar  
No mês de novembro, a Câmara deu início ao serviço de Componente de Apoio à Família no Pré-Escolar de Vale 
de Vargo, com a valência de Prolongamento de Horário. 
 
Neste mês beneficiaram deste apoio: 

Valência / local Serpa Vales 
Mortos 

Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho Vale Vargo 

Fornecimento 
Refeições 

41 crianças 11 crianças 12 
crianças 

13 crianças 6 crianças ---------------
-- 

Prolongamento 
Horário 

45 crianças 10 crianças 10 
crianças 

12 crianças 6 crianças 5 crianças 

 



 

64 
 

O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.810,34 € 
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* 

1.401,12 € 366,24 € 421,68 € 458,34 € 162,96 € 

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

 
Para a execução destas duas valências estão envolvidas 8 funcionárias, (6 em regime de contrato de trabalho, 1 
efetiva e 1 POC). Na valência Prolongamento de Horário as crianças usufruem de um conjunto de atividades 
lúdicas e pedagógicas: Projeto “Lidos e Contados” (CAF’s Serpa; Vale de Vargo; Pias; Vila Nova S. Bento; Vales 
Mortos e JI de Brinches); Projeto “Contarelos” (CAF de Serpa); Adaptação ao Meio Aquático (CAF Serpa) e 
Expressão Motora (CAF Serpa). 
 
Auxílios Económicos aos alunos do 1º Ciclo do ensino básico 
Em Novembro, face aos pedidos formulados pelos encarregados de educação à Autarquia, foram atribuídos os 
seguintes auxílios económicos: 

 Vales Mortos – 1 aluno com Escalão A 

 Vila Nova São Bento – 1 aluno com Escalão A 
Ao escalão A corresponde uma despesa de 1,68€ por refeição e 13,00€ para material escolar - ano 
Ao escalão B corresponde uma despesa de 0.95€ por refeições e 6.50€ para material escolar - ano  
 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições ao 1.º Ciclo do ensino básico 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante o mês 
de Novembro, a autarquia teve um custo de 5.091,27 € distribuído da seguinte forma: 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales 
Mortos 

Pias Brinches* Vila Nova S. Bento 

2.269,60 € 273,32 € 1.524,67 
€ 

35.28 € 988.40 € 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social e Paroquial de Brinches 

Transportes Escolares 

Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 349 alunos, e a 67 alunos nos circuitos especiais 
(transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias – 30; e de aluguer - 37), com um 
custo de: 

 Rodoviária: 21.532,30€ 
 Viaturas de aluguer: 7.973,14€ 

 
 
OUTRAS ATIVIDADES EDUCATIVAS  
 
Jornadas Municipais de Educação – 10 e 11 novembro 
A Câmara Municipal de Serpa realizou nos dias 10 e 11 de novembro as Jornadas Municipais de Educação sob o 
tema Educação Artística. Durante os dois dias foram desenvolvidos os seguintes painéis: Artes Plásticas; Dança e 
Patinagem; Teatro; Cinema; Música e Cante. Em cada um dos painéis, para além da exposição oral de cada 
convidado foram apresentadas demonstrações de cada arte. Participaram no iniciativo cerca de 300 alunos e 
respetivos professores. 
 
Programa Eco-Escolas 
No âmbito deste programa, a Escola EBI/JI de Pias comemorou o dia Eco Escolas com o hastear da bandeira e a 
realização de uma feira Eco, no dia 17 de novembro. Esteve presente na iniciativa um representante do 
Município. 
 
Projeto “Cante nas Escolas” 
O ensino do Cante Alentejano foi cumprido na íntegra durante esse mês, junto dos alunos de 3º e 4º ano de todo 
o concelho, no âmbito deste projeto, beneficiando 278 crianças, assim como o apoio ao Grupo Coral e Juvenil de 
Vila Nova de S. Bento e Grupo Coral da Academia Sénior. 
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Parceria no Programa PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação – na Escola Básica Integrada c/ 
Jardim de Infância de Pias 
O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) é uma medida socioeducativa e formativa de inclusão, de 
caráter temporário e excecional, a aplicar a jovens dos 15 aos 18 anos que se encontram em risco e/ou perigo de 
exclusão escolar e social depois de esgotadas todas as outras medidas de integração escolar.  
Visa favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a promoção social conferindo uma habilitação 
escolar de 2.º e/ ou 3.º ciclo. 
No presente ano letivo, em todo o concelho, funciona uma destas turmas composta por 16 alunos, na Escola 
Básica Integrada de Pias. Para o desenvolvimento curricular e pedagógico deste programa, o mesmo tem que 
contar com parceiros externos locais, sendo a Autarquia uma dessas entidades, dando continuidade à parceria 
existentes nos anos anteriores. 
No dia 23 de novembro realizou a primeira reunião de parceiros na qual esteve presente o representante da 
Câmara. 
 
 
Dia Nacional do Pijama - Dia 21 de novembro - Parceria com a Associação Mundos de Vida 
O Dia Nacional do Pijama realiza-se todos os anos numa data próxima do dia 20 de novembro. Neste dia, as 
crianças nas escolas e instituições que aderirem saem de suas casas vestidas de pijama e passam assim o dia na 
sua escola até regressarem a casa. Com este gesto, as crianças pequenas lembram aos crescidos que uma criança 
deve crescer numa família. A comemoração deste dia permite dar importância e visibilidade do tema dos direitos 
da infância. Assim, à semelhança de edições anteriores, a Câmara associou-se a esta iniciativa divulgando a 
mesma e apelando às creches e escolas do concelho à sua participação. A adesão no concelho de Serpa foi 
grande participando várias turmas do pré-escolar (incluindo creches) e 1º ciclo do ensino básico. 
 
ESPAÇO INTERNET DE SERPA 
 
No mês de Novembro foram registados 204  utilizadores no Espaço Internet de Serpa: 
    187 visitantes Portugueses, 
        2 visitantes Italianos, 
        6 visitantes Espanhóis , 
        6 visitantes Franceses, 
        1 visitantes Belgas, 
        2 visitantes Ingleses 
 
Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
 Aulas de Informática com os alunos da Academia Sénior 
 Turma 1 ( Nível Iniciação/Médio): 10:30- 12:30 – Segunda-feira ; 
 Turma 2 (Nível Avançado): 10:30- 12:30– Sexta-feira ; 
  Nº de Participantes – Turmas de 8 a 13 alunos 
 
Aulas dadas em Outubro: 
     4/11 - 10 Formandos 
     7/11 -   6 Formandos 
   11/11 - 12 Formandos 
   14/11 –  8 Formandos 
   18/11 - 10 Formandos 
   21/11 -   7 Formandos 
   25/11 –11 Formandos 
   28/11 -   8 Formandos 
    
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. 
Pedidos de apoio : 6 
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 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 Ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder , efetuar registo  , 
consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
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 ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
onde pode efetuar registo , consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários entre outros, com o apoio dos 
Técnicos do Espaço. 
Pedidos de apoio : 2 
 
 
 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”.  
Pedidos de apoio: 12 
 
IUC .NET (  Liquidação de Imposto Único de Circulação ) 
Acesso e apoio aos utilizadores IUC. Net (Liquidação do imposto único de Circulação). 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá proceder à liquidação do Imposto Único 
de Circulação, com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Pedidos de apoio : 3 
 
Apoio ao acesso / utilização Sites Institucionais  
Acesso e apoio aos utilizadores a sites institucionais nomeadamente na área da cidadania, estado, politica, 
trabalho, lei e ordem, cultura, ensino, solidariedade, saúde, finanças, etc.. 
Nesta ação, qualquer pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá aceder ao site Portugal Institucional 
(http://www.1000-x-1000.com/) onde pode efetuar registo, consulta,  imprimir comprovativos ou  formulários 
entre outros , com o apoio dos Técnicos do Espaço. 
Pedidos de apoio : 7 
 
Pesquisa / Compras/ Pagamentos  on-line 
Apoio aos utilizadores na utilização de comércio eletrónico, através do qual os consumidores compram bens ou 
mercadorias diretamente de um vendedor na Internet sem um serviço intermediário. Loja online ou Loja 
virtual evoca a analogia física da compra de produtos ou serviços na loja física e virtual. Nesta ação, qualquer 
pessoa, inscrita ou não no Espaço Internet, poderá solicitar apoio dos Técnicos do Espaço para aquisição de 
bilhetes de avião, aquisição de produtos, pagamento de portagens, acompanhar encomendas on-line entre 
outros. 
Pedidos de apoio:  6 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.net-empregos.com/
http://www.indeed.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
http://www.1000-x-1000.com/
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


 

67 
 

 
 
Serviço de Inovação, Qualidade e Informática 

 Instalação e Configuração do Software de Gestão de Postos Públicos – Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra 

 Gestão parque informático;  

 Gestão do parque de comunicações do município 

 Acompanhamento e apoio a utilizadores e munícipes; 

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

 Manutenção das aplicações ERP AIRC  

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

 Sistema de Gestão de Faturação – supervisão e acompanhamento do projecto- levantamento da 
informação (continuação)  

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

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

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

 Preparação da 16ª edição da Feira do Queijo 2017 e do Concurso “Melhor Queijo da Feira do Queijo do 
Alentejo 2017).  

 Gestão dos lotes nas ZAE’S de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa. 

 Gestão e monotorização do Espaço CADES. 

 Preparação e operacionalização da Ação de Natal “Feliz Natal com o Comércio Local”. 

 Colaboração na recolha e sistematização de informação sobre os danos causados na Intempérie de 24 de 
outubro. 

 Trabalhos preparatórios para a criação do Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos 
Produtos no Modo de Produção Biológico (CCBio); 

 Organização da participação do município na Terra Sã – Feira Nacional de Agricultura Biológica, Lisboa, 3 
e 4 dezembro. 

 Gestão dos processos das empresas sediadas no CADES e de novas candidaturas ao Espaço. 

 Gestão dos processos relativos à cedência do Salão Polivalente e Pavilhão Multiusos. 
 

Serviço de Desenvolvimento Estratégico 

 Aprovação da candidatura de Beneficiação do Jardim Municipal de Serpa. 

 Encerramento da candidatura “Salão Polivalente de A-do Pinto” executada no QREN e apresentada ao 
INALENTEJO; 

 Apresentação ao Alentejo 2020 da candidatura “Programa de Requalificação das Infraestruturas 
Escolares –fase II” 

 Esclarecimentos em fase de apreciação das candidaturas “Programa Específico de Modernização 
Administrativa”; “Passadiços do Pulo do Lobo” e “Serpa Terra Forte- Promoção” 

 Preparação da candidatura “Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal” 

 Trabalhos preparatórios para a elaboração da candidatura “Programa de Promoção de Eficiência e das 
Energias Renováveis na Iluminação Pública e nos Edifícios e Equipamentos Públicos do Município de 
Serpa” 
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FINANCIAMENTO NACIONAIS E COMUNITÁRIOS 
QRER 

 
INALENTEJO 

 

Projeto  
Investimento 

Total 
Investimento 

Elegível 
FEDER 

Pedidos de 
pagamento 

Execução 
Actual 

Recebido Por Receber 

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

Regeneração Urbana 2.477.513,30 2.349.581,14 1.997.143,97 2.282.033,68 97,13% 1.777.461,19 93.550,61 

Centro Escolar EB/JI de Serpa 2.563.692,20 2.111.101,22 1.794.436,03 2.023.009,04 95,83% 1.384.347,82 0,00 

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% 56.097,21   

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% 101.839,43 0,00 

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% 312.564,57 0,00 

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% 21.250,00 0,00 

Val. Muralhas de Serpa e do Caminho de Ronda 240.910,87 179.790,39 152.821,83 179.790,39 100,00% 152.757,97 0,00 

Total 14.070.044,57 12.002.036,78 10.177.617,53 11.724.313,09 97,69% 8.971.422,60 284.516,17 
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Total excluindo a parte dos parceiros da 
rede CAL 135.719,79 

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 98.095,10 0,00 
 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€   
      22novembro 2016 
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 Rede de Museu do Baixo Alentejo 
Reuniões conjuntas na CIMBAL para preparação da Candidatura da Rede para Quadro Comunitário de Apoio 
2020.  
Acompanhamento e submissão da Candidatura. 
Aguarda-se aprovação da Candidatura. 
 
 Museu de Etnografia 
Proposta de abertura de concurso para a execução de projetos das especialidades (águas, esgotos, 
eletricidade, segurança contra incêndios, segurança contra intrusão) para posterior abertura de concurso 
para a obra de recuperação do sistema construtivo do museu. 
Acompanhamento da abertura do procedimento. 
Concurso em curso.  
Entrega dos projetos final de dezembro. 
Início das filmagens dos artesãos locais para os conteúdos (29 de novembro). 
 
 Café-bar do Castelo 
Conclusão do processo de aquisição e entrega do equipamento e mobiliário fixo e móvel. 
Versão final do protocolo. 
   
 Campanha de dinamização do Comércio Local pelo Natal 
Reuniões de trabalho com o GADES. 
Participação no Regulamento e acompanhamento do processo. 
 

 
Dados estimados do n.º de visitantes do Castelo, Museu de Arqueologia, Museu de Etnografia e Posto de 
Turismo: 
  

VISITANTES CASTELO 

 
 
 

2015 2016 Diferença 

 
janeiro 871 1092 221 

 
fevereiro 1357 1471 114 

 
março 1902 3473 1571 

 
abril 1484 1992 508 

 
maio 1333 2139 806 

 
junho 888 2053 1165 

 
julho 1317 1849 532 

 
agosto 4931 3751 -1180 

 
setembro 2403 2250 -153 

 
outubro 1550 2629 1079 

 
novembro 1011 1209 198 

 
dezembro 1166     

 

Total 20213 23908 Até nov. + 3695  
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         VISITANTES EXPOSIÇÃO 

 

  2015 2016 Diferença 

 

janeiro 135 291 156 

 

fevereiro 162 453 291 

 

março 304 355 51 

 

abril 330 
 Até março + 498 

 

maio 239   

        Exposição encerrada 

 

junho 114 
 

 

Julho 142   

 

agosto 1417 
 

 

setembro 637   

 

outubro 516 
 

 

novembro 292   

 

dezembro 308 
 

 

Total 4596 1099 498 

 
 
 

                                                
VISITANTES MUSEU DE ARQUEOLOGIA 

2016 

janeiro 

Reabertura do museu em março fevereiro 

março 

abril 1034 

maio 1132 

junho 1143 

julho 1145 

agosto 2170 

setembro 1382 

outubro 1561 

novembro 686 

dezembro 
 

 
Total 

 
10253 
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            VISITANTES MUSEU ETNOGRÁFICO 

 

  2015 2016             Diferença 

 

janeiro 269 230 -39 

 

fevereiro 494 370 -124 

 

março 547 310 -237 

 

abril 289 440 151 

 

maio 341 848 507 

 

junho 309 465 156 

 

julho 272 459 187 

 

agosto 705 911 206 

 

setembro 385 423 38 

 

outubro 282 397 115 

 

novembro 378 182 -196 

 

dezembro 516     

 

Total 4787 5035 Até novembro + 248  

 
 
 

     VISITANTES POSTO DE TURISMO 

 

 
 

2015 2016 Diferença 

 

janeiro 826 729 -97 

 

fevereiro 788 849 61 

 

março 843 1276 433 

 

abril 1172 897 -275 

 

maio 863 1343 480 

 

junho 948 1360 412 

 

julho 1058 1038 -20 

 

agosto 1494 1357 -137 

 

setembro 978 1231 253 

 

outubro 841 1006 165 

 

novembro 701 712 11 

 

dezembro 858     

 

Total 11370 11798 Até novembro + 428   
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          NÚMERO DE PESSOAS PARQUE DE CAMPISMO 

  

 
 

2015 2016 Diferença 

  

janeiro 88 122 34 

  

fevereiro 189 231 42 

  

março 286 488 202 

  

abril 394 393 -1 

  

maio 455 479 24 

  

junho 397 509 112 

  

julho 758 733 -25 

  

agosto 1303 1205 -98 

  

setembro 512 535 23 

  

outubro 294 274 -20 

  

novembro 121 158 37 

  

dezembro 80   
 

  

Total 4877 5127 Até novembro + 250 

 
 

          UTILIZAÇÃO DA CHARRETE (Nº DE PESSOAS) 

  

 
 

2015 2016 Diferença 

  

janeiro       

  

fevereiro 
   

  

março 4 0 -4 

  

abril 
   

  

maio 2 0 -2 

  

junho 
   

  

julho 6 0 -6 

  

agosto 24 16 -8 

  

setembro 3 0 -3 

  

outubro 
   

  

novembro       

  

dezembro 
   

  

Total 39 16 -23 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE  
Mês de Novembro 2016 
 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
 
TRABALHOS EM CURSO 
- Infraestruturas da Zona Industrial de 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 
- Beneficiação do Parque de Campismo de Serpa 
- Demolição do prédio da Rua João Tiago n.º 100, 102, 108 em Pias 
 
TRABALHOS CONCLUÍDOS 
- Parque desportivo de Pias - Reformulação e arranjo paisagístico da entrada principal do recinto 

- Manutenção da casa das máquinas e elevador do edifício das finanças 
- Apoio na biblioteca municipal de Serpa 
- Colocação do fosso da orquestra 
- Limpeza de resíduos do cemitério de Serpa 
 
 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS 
 

  TRABALHOS EM CURSO 
   - Aplicação de asfalto nos arruamentos da Zona Industrial de Serpa [Sem fotos] 
   - Reparação de caminhos em Vila Verde de Ficalho [Sem fotos] 
   - Limpeza de bermas e valetas, e corte de ervas, na EM 514 (até à ribeira de limas) [Sem fotos] 
   - Reposição de asfalto em Serpa [Sem fotos] 
   - Trabalhos de terraplanagem no Parque 2 [Sem fotos] 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
   - Trabalhos de terraplanagem nos arruamentos da Zona Industrial de Serpa [Sem fotos] 
   - Limpeza de bermas e valetas, e corte de ervas, na EM 517 [Sem fotos] 
   - Reposição de asfalto em Santa Iria [Sem fotos] 
   - Reposição de asfalto na EM 519 [Sem fotos] 
 
    
TRABALHOS INICIADOS E TEMPORÁRIAMENTE SUSPENSOS 
   - Reposição de asfalto em Vila Verde de Ficalho [Sem fotos] 
   - Aplicação de tout-venant no acesso ao Lar de Vila Verde de Ficalho [Sem fotos]  
   - Arranjo de caminhos na zona de A. Do Pinto [Sem fotos] 
   - Limpeza de bermas e valetas no CM 522 (entre Vila Verde de Ficalho e a EM 519) [Sem fotos] 
   - Reparação do CM 1093 (caminho de acesso ao Pulo do Lobo) [Sem Fotos] 
   - Colocação de vedações no Monte Lebre [Sem fotos] 
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SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 
Além do acompanhamento normal das Obras de Empreitada e Administração Direta, as atividades do 
último mês foram: 

 Entrega do fardamento e EPI’s à Equipa de Recolha de Resíduos Urbanos;  
 Entrega do processo para concurso da aquisição fardamento e EPI’s por oficinas/serviços da Divisão de 

Obras Municipais e Ambiente e da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude; 
 Elaboração de Proposta de Regulamento para a utilização de fardamento e EPI’s; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada da Circular Interna de Serpa – Sinalização Horizontal – 

Marcas Rodoviárias Longitudinais e Transversais; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Pavimentação do Troço de 6,250 metros da Estrada 

Municipal 514; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada - Estradas Municipais – EM 514, 517, 518, 519, 520, 

521, 522, 523, 524, e 525; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Execução de Drenagem Superficial e Arranjos 

Exteriores da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada da Rua da Liberdade em A-do-Pinto – Projeto de Rede 

de Distribuição de Água, Rede de Drenagem Pluvial e Rede de Drenagem Residual; 
 Validação/Aprovação do PSS de obra da Empreitada de Reabilitação da Habitação sita na Rua 1º de 

Maio Nº11 em Pias; 
 Validação/Aprovação do PSS de obra da Empreitada de Construção de Parque Infantil na Escola EB/J1 de 

Pias (Escola Básica Integrada de Pias); 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Preparação do sistema de AVAC do Salão Polivalente 

de Serpa; 
 Preparação e Acompanhamento do Processo de Demolição da Habitação sita na Rua João Tiago Coelho 

(Estrada Nacional 255) em Pias (Elaboração de plano de sinalização Temporária e Procedimento de 
Prevenção); 

 Preparação e Acompanhamento do Evento Cante Fest’s 2016; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Construção de Estação de Tratamento de Águas 

Residuais de A-do-Pinto; 
 Elaboração do PSS projeto e PGR da Empreitada de Construção de Estação de Tratamento de Águas 

Residuais Vales Mortos. 
 

 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 

- Aprovação da proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa em sede de 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta  
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
 
 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
AMBIENTE E LIMPEZA 
- Estudo prévio e pedido de autorização ao ICNF para desmatação e poda de azinheiras e sobreiros na Estrada 
Municipal 525 (São marcos e Corte Azinha) numa extensão de 4300m; 
- Pedidos de parecer para emissão de licença Especial de Ruido; 
- Pedidos de parecer para arranque de Olival; 
- Acompanhamento de processos de Ambiente e salubridade em Serpa e nas Freguesias; 
- Gestão da limpeza de equipamentos Municipais 
 - Estudo para aquisição de equipamento com intenção de modernizar o sistema de limpeza nos 
equipamentos municipais; 
- Elaboração do caderno de encargos para aquisição de uma varredoura/ASPIRADORA 
- Gestão da limpeza urbana 
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 - Limpeza de sargetas 
 - Colocação de herbicida na Cidade de Serpa; 
 - Corte de infestantes na Zona industrial; 
- Gestão da recolha de RSU  
 - Elaboração do projeto de alteração de contentores de RSU no parque de campismo; 
 - Início da reparação/manutenção contentores subterrâneos; 
- Substituição de contentores no Concelho; 
- Gestão de resíduos no Parque de Máquinas;  
- Recolha de resíduos volumosos em particulares;  
- Operação de desbaratização e desratização no Concelho no dia 12 e 13 de Dezembro; 
- Recolha de resíduos volumosos nas freguesias.  
- Limpeza do recinto da feira.  
- 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), incluindo o transporte dos resíduos para a Resialentejo. 

- Conservação de equipamentos de Deposição de RSU, nomeadamente contentores e papeleiras 
- Reparação dos Mupis da cidade – pedido de orçamento 
- Aquisição de 18 Mupis para colocação junto aos contentores subterrâneos – pedido de orçamento; 
- Aquisição de 20 papeleiras para as ciclovias em Serpa – em curso 
- Pedido de execução à serralharia para elaboração de contentores de cinzas; 
 
 

ÁGUAS E SANEAMENTO 
Durante o mês de novembro, para além dos acompanhamentos mensais inerentes ao serviço, tais como 
mudanças de contadores, reparação de ruturas, verificação e reparação de alguns sistemas de rega em 
Serpa e todo o concelho, execução de novos ramais de água e saneamento, desentupimentos na rede 
residual e limpeza das ETAR, foram executados outros serviços como continuação da requalificação da rede 
de abastecimento Pias. 

                                    
 
APOIO LOGÍSTICO 
- Reposição de calçadas em Serpa 
- Pintura de candeeiros em Serpa 
- Conservação e manutenção de sinalética 
- Apoio a Cant’Fest 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
 
 
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 corte de relvados.  
Foi ainda assegurada pelo sector de Espaços Verdes a manutenção do Viveiro Municipal, Jardim público 
mesmo encerrado, jardim interior da Biblioteca Municipal, Castelo, entre outros canteiros da cidade. 
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O sector prestou apoio ao evento Cantefest, reunião CIMBAL e ao sector de Ambiente e limpeza na limpeza 
de ramos de árvores que prejudicam recolha de RSU’s. 
Para além dos trabalhos já referidos, procedeu-se ainda à limpeza e corte de arbustos na Residencial dos 
estudantes, limpeza e plantação da R. de S. Luís, limpeza e plantação da floreira junto ao deposito da água 
na Cruz Nova, limpeza da rotunda da Taipa, da rotunda do cante, limpeza e plantação do Telheiro, limpeza 
do canteiro da GARE e junto à casa do Benfica, limpeza e plantação do canteiro do pavilhão de exposições. 
Relativamente à limpeza de árvores, iniciou-se o corte de ramos das árvores no Largo da GNR, Av. capitães 
de Abril, R. das Portas de Beja, Av. da Paz e pimenteira do Castelo. 
Plantação de árvores na R. Francisco do Relógio, Av. Simon Bolivar, Av. N.ª Sr.ª de Guadalupe, estrada das 
Amoreiras e junto ao edifício da creche nova, largo da Corredora e traseiras do campo de futebol de Serpa. 
Terminou-se a plantação de árvores nos arruamentos e transplante das Oliveiras na ZAE de Serpa.  
Abate de árvore no relvado dos bombeiros, e limpeza com roçador dos logradouros da antiga Academia 
Sénio, Polo 1, tribunal e casa dos Magistrados.  

 
 
 
 
 

 
 

 
SERPA INFORMAÇÃO N.º 143 E AGENDA CULTURAL DEZEMBRO 2016 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Mupis agenda + impressão plotter 

 Cartaz e newsletter da apresentação do livro O Livro dos Sonhos Tagarelas 

 Cartaz, convite e newsletter da palestra “Serpa Quinhentista…”, com registo fotográfico  

 Cartaz Gomos de Tangerina, Tertúlia de Palavras, OH! 

 Carregamento e divulgação online (site e rede social) 

 Distribuição de cartazes 
 
JORNADAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 Grafismo 

 Folhas de sala, flyers, cartaz 

 Faixas com impressão em plotter 

 Painel em plotter 

 Carregamento e divulgação online 

 Nota de imprensa 

 Registo fotográfico 
 
ACADEMIA SÉNIOR 

 Cartaz polos nas freguesias 

 Carregamento e divulgação online 

 Nota de Imprensa 
 
CEIFEIRAS DE PIAS - CD 

 Grafismo bolacha e livro/capa 
 

CANTE FEST’2016 

 Plano de divulgação e comunicação 

 Cartaz, programa e convite 

 Design placas sede dos grupos 

 Publicidade / grafismo: Diário do Alentejo, Planície, outdoor e mini-outdoor, banners para site, 
campanha de multibancos, campanha RTP, facebook, mupis 
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 Newsletter 

 Duas notas de imprensa 

 Registos fotográficos 
 
CAMPANHA DE NATAL 

 Produção de imagem 

 Cartaz, autocolantes, cupões, mupis, expositor, banner 

 Carregamento de regulamento e inscrições online 

 Newsletter 

 Divulgação online e distribuição de cartazes 

 Nota de Imprensa 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 Cartaz exposição 

 Convites 

 Certificados 

 Nota de Imprensa 
 
COMUNICADOS 

 Corte de trânsito devido a filmagens 
 

NOTAS DE IMPRENSA 

 A Câmara Municipal de Serpa adquire imóveis para a criação do Centro Interpretativo/Museu do Cante 
(02/11) 

 Executivo visita obras de parques desportivos do concelho (04/11) 

 Novos fardamentos entregues aos colaboradores da Câmara Municipal (04/11)  

 Sessão de esclarecimento sobre a sinalização e prevenção do tráfico de seres humanos em Pias (07/11) 

 Concelho de Serpa representado na Corrida Sempre Mulher com cerca de 160 participantes (07/11) 

 Jornadas Municipais da Educação (08/11) 

 Orçamento e Plano de Atividades 2017 (09/11) 

 Cante Fes’2016 – dois anos de Património Cultural Imaterial da Humanidade (15/11) 

 Campanha Feliz Natal com o Comércio Local (16/11) 

 Academia Sénior nas freguesias (21/11) 

 Reunião na Secretaria de Estado sobre Estradas no Concelho (23/11) 

 Cante Fest’2016 – programação (24/11) 

 Dia para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (24/11) 

 Resultados do Concurso de Fotografia (29/11) 

 Reunião no Ministério da Agricultura sobre as intempéries (30/11) 
 

DIVERSOS 

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

 Grafismo: Expobanner para Contrato Local de Segurança; site: botão Rota do Cante; capa/bolacha CD 
para Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios; Tela mesa oradores CPCJ 
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RECLAMAÇÕES E RECURSOS HIERÁRQUICOS. PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 
 

 
Processo n.º 400/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Luís Miguel Troncão Pacheco Afonso 
Assunto: Peticiona a remoção de um banco da via pública. Pedido de Indemnização por Danos Morais, no 
montante de 5 500,00€ 
Situação: Petição Inicial contestada 
                                     
Processo n.º 317/11.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Gonçalo Filipe Alfaiate Vilas Boas Pinto 
Assunto: Pedido de Indemnização por Danos Materiais sofridos em acidente Automóvel, no montante de 1 
669,76€ 
Pedido de Indeminização por Danos Morais, no montante de 750,00€ 
Situação: Realizada Audiência de julgamento 
   
Processo n.º 422/10.9BEBJA  - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Imobiliária Féria & Horta, Lda. 
Assunto: Peticiona a anulação do ato de indeferimento do pedido de licenciamento de construção na parcela de 
terreno sita na Rua do Rossio de Fora, n.º 8, em Serpa 
Situação: Petição Inicial contestada 
  
Ação Administrativa Especial Processo n.º 306/2010 (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. 
Interposto Recurso para o Supremo.  
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SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES 

 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  

 
Segue informação em anexo, por email.  

 
 
 
 

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

 
         Segue informação em anexo, por email.  
 
 
 
 
 

Serpa, 15 de dezembro de 2016 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

 

 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
 

 

 


