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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Vivemos agora um tempo novo, um tempo diferente, preocupante e de grande exigência, para o qual 

ninguém estava preparado. Um tempo de aprendizagem permanente, mas onde a serenidade e o bom 

senso devem ser preponderantes.  

Desde o primeiro momento que o município de Serpa tem vindo a acompanhar de perto a questão da 

pandemia COVID 19 e várias foram as medidas de contenção decididas e aplicadas, sempre numa lógica 

de prevenção e antecipação de consequências. Neste contexto, importa começar por deixar aqui um 

agradecimento a todas as entidades e a todas as pessoas que têm colaborado e contribuído para dar a 

resposta que se impõe às diferentes situações, neste esforço coletivo que todos estamos a fazer, 

particularmente às Juntas e Uniões de Freguesia, à Assembleia Municipal de Serpa, às entidades e 

profissionais da saúde, IPSS, Bombeiros, GNR, bem como aos trabalhadores do município e das freguesias, 

que com empenho e dedicação têm demonstrado que este é um problema de todos e nos quais todos 

temos responsabilidades.  

A situação de pandemia obrigou-nos a alterar substancialmente o nosso trabalho e a nossa planificação 

habitual. Logo no início de março começaram os contactos com as autoridades regionais e locais de saúde, 

criando-se uma rede de proximidade e de estreita articulação com todas as entidades diretamente 

envolvidas e também no âmbito da CIMBAL. Foi, de imediato, concretizado o Plano de Contingência e 

foram tomadas medidas excecionais de ordem preventiva para evitar a transmissão da doença na 

comunidade, medidas que entraram em vigor a partir de 14 de março, com cancelamento de todas as 

atividades da responsabilidade do município e iniciativas apoiadas (cedência de equipamentos 

municipais, transportes, licenciamentos, outras situações) ou realizadas em parceria, do mercado mensal 

e do serviço do autocarro Serpentina. Foram encerradas os equipamentos municipais (piscinas, pavilhões, 

museus, etc). Ficaram apenas em funcionamento, embora condicionado, os serviços de atendimento 

presencial ao público, com a recomendação expressa de que deveriam ser preferencialmente utilizados 

apenas em situações inadiáveis. Foram igualmente tomadas as medidas para que os serviços do município 

funcionassem, sempre que possível, em regime de teletrabalho, mantendo-se presencialmente os 

serviços considerados essenciais, com atenção redobrada aos serviços imprescindíveis de higiene e 

limpeza, recolha de resíduos e saneamento e obras municipais.  Foi, também, feito o encerramento da 

EM 520 que liga São Marcos e Paymogo desde 16 de março, medida decidida depois de acordada com o 

Ayuntamiento de Paymogo.  

Temos vindo a trabalhar no sentido de ter disponíveis equipamentos e recursos em todas as freguesias. 

Foram contactadas todas as IPSS e associações de âmbito social do concelho, e com elas tem sido 

articulado o apoio que necessitam e que tem sido possível dar, com contactos diários e fazendo chegar a 

todas materiais fundamentais, nomeadamente máscaras,  luvas, gel desinfetante e viseiras de proteção 

Em resultado de um trabalho conjunto com as juntas e uniões de freguesia, comercio local e farmácias, 

foi criada uma rede de apoio de âmbito social para suporte às necessidades da população idosa, doentes 

crónicos ou outras situações que dela necessitem, com serviço de entrega de bens de primeira 

necessidade e, desde o dia 23 de março, que damos também apoio através de duas linhas telefónicas 

especificas. Foi também aprovado pela Câmara Municipal a 15 de abril, a comparticipação de 50%  das 

despesas  efetuadas a partir de março  mediante subsidio a atribuir a cada uma das instituições. 

Preparámos duas salas no Pavilhão Carlos Pinhão para funcionar, caso necessário, como centro de apoio, 

com camas, cedidas pelo Exército. Com capacidade para cerca de vinte pessoas, este centro permite que 

uma das salas possa ser ocupada por pessoas com Covid 19, ficando a segunda, para situações de 
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emergência social. Em colaboração com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) foi também 

criada neste equipamento municipal uma ADC – Comunidade, estrutura de apoio para a garantir a 

prestação de cuidados de saúde e a implementação das medidas de saúde pública adequadas no âmbito 

da Covid 19 e que é destinada apenas a atendimento de utentes com suspeitas de infeção pelo novo 

coronavírus, encaminhados pela Linha SNS 24 ou triados nos Centros de Saúde. 

Além das salas do Pavilhão Carlos Pinhão, também a Residência de Estudantes, está pronta para qualquer 

eventualidade, assim como outras possibilidades, como é o caso de unidades de alojamento turístico. A 

Câmara Municipal de Serpa cedeu, a título de empréstimo temporário, à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Serpa, uma casa com capacidade para oito pessoas. 

Foram feitas em março, logo que houve essa indicação por parte das autoridades de saúde, as primeiras 

ações de higienização e desinfeção de espaços e equipamentos públicos, que continuam a ser efetuadas 

regularmente, em articulação com as juntas e uniões de freguesia, bombeiros e com o apoio de 

agricultores e outras entidades. No mesmo sentido e aproveitando a versatilidade da máquina de 

deservagem, está a ser efetuada a higienização a quente dos contentores de resíduos, quer subterrâneos, 

quer de superfície, e também das ilhas de ecopontos em todo o concelho. 

A 3 de abril  foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa por parte da Comissão 

Municipal de Proteção Civil, com o objetivo de se criar uma articulação ainda mais rápida entre as 

entidades locais e uma melhor a resposta à situação de emergência.  

Muitas outras ações foram e estão a ser desenvolvidas, conforme tem vindo a ser divulgado nos nossos 

canais de comunicação e informação, sejam as atividades desportivas on-line ou o apoio ao tecido 

empresarial local, nomeadamente através da divulgação de informação relevante e o novo plano de 

pagamentos com o objetivo de diminuir o prazo de pagamento por parte do município.  

Estamos a acompanhar a situação diariamente, hora a hora, por vezes minuto a minuto, obrigando-nos 

a uma adaptação diária e permanente face aos desenvolvimentos da situação e tendo em conta aquilo 

que se vai sabendo sobre a doença. Sempre em estreita articulação com as outras entidades e 

sobretudo seguindo as indicações das autoridades de saúde.  

É com satisfação que podemos dizer que, até ao momento, no concelho de Serpa, a situação está a ser 

controlada. A população está a seguir as recomendações e manter o confinamento. Da nossa parte 

continuaremos a fazer o nosso trabalho e a preparar um regresso à normalidade possível, quando for 

possível. 

 

Serpa, 23 de abril de 2020 

O presidente da Câmara 

    

      Tomé Pires  
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 
SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Instalação da infraestrutura de base para a nova versão do Balcão Único e nova Gestão documental 
(Mydoc) a implementar em março; 

- Migração Mynet - Parametrização de servidor com vista a atualização dos serviços online; 

- Mydoc - formação de administradores, parametrizações do novo Sistema de Gestão Documental; 

- Wifi municipal e wifi4EU – continuação da montagem de pontos de acesso;  

- Wifi - Instalação e configuração da controladora de acessos wifi; 

- Portal Autárquico e Portal do Munícipe - apoio SICI na configuração e interligação com a empresa 
fornecedora; 

- Reforço da infraestrutura nomeadamente na melhoria de equipamento versus posto de trabalho;   

- Candidatura da Modernização Administrativa  - Acompanhamento e gestão na abertura de 
procedimentos, na implementação de componentes e na interligação com o serviço do município 
responsável pela gestão das candidaturas ( a decorrer aquisição Sistema de Gestão de Filas de 
Espera); 

- Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo; 

- Gestão do parque de comunicações do Município; 

- Gestão do Parque informático do Município; 

- Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços 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 – Atualizações para correções de erros;  

- Acompanhamento e gestão de backups do Município. 
 
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

- Gestão dos processos relativos às ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

- Gestão do Espaço CADES  

- Continuação do processo da Campanha de Natal “O Melhor do natal vem do concelho de Serpa – 
Feliz natal com o Comercio Local”  

- Ação de Promoção da Feira do Queijo na Casa do Alentejo em Lisboa, com mostra e provas de 
produtos do concelho de Serpa e atuação dos grupos Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São 
Bento e os Alentejanos de Serpa, dia 8 de fevereiro;  

- Realização da 19ª Feira do Queijo do Alentejo ( 28 de fevereiro a 1 de março; 

- Realização da 6ª Semana Gastronómica do Queijo, de 21 de fevereiro a 1 de março ( 70 aderentes) 

- Realização do 6º Concurso “Melhor Queijo da Feira do Queijo do Alentejo” 

- Realização do workshop “Bio-regiões uma estratégia integrada de desenvolvimento dos territórios 
rurais”, no Musiberia a 26 de fevereiro 

- Acompanhamento do processo do Mercado Municipal de Serpa : reuniões com os comerciantes 

- Preparação de filmagens no âmbito do projeto “Os territórios do Lince”, 1 de março 

- Participação em reunião dia 14 de fevereiro sobre o Plano de Comunicação da Estratégia + Alqueva, 
na seda da ATLA em Reguengos de Monsaraz 

- Equipamentos Turismo/Estatísticas mensais:  
Parque de Campismo: (portugueses 58; estrangeiros 210) total: 268 
Posto de Turismo: (portugueses 136; estrangeiros 261) total: 397 

 
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: Planos, Projetos e Candidaturas 

- Submissão de candidaturas ao PRID 2020  

- Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão e regularização de pedidos de pagamentos; 
publicitação de candidaturas, etc.; 

- Envio de elementos relativo à candidatura FORTours; Planos Integrados e inovadores de Combate ao Insucesso 
Escolar II; Programa de Requalificação das infraestruturas Educativas fase I; Serpa- Mercados em Rede;  

- Submissão de questionário de avaliação e monitorização PO SEUR, medida 5.1 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

GENTE EM MOVIMENTO 
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, Vales Mortos, Santa Iria e Hortinha nas aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica e 
boccia sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 332 pessoas inscritas, 50 do género masculino e 282 do género 
feminino. A média de idades é de 58,76 anos. 
 
O número de inscrições por localidade é o seguinte: 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 109 82 27 
Brinches 26 21 5 
Vila Verde de Ficalho 40 36 4 
Vila Nova de S. Bento 48 44 4 
Vale de Vargo 20 19 1 
A-do-Pinto 9 9 0 
Santa Iria 13 13 0 
Vales Mortos 30 26 4 
Pias 31 28 3 
Hortinha 6 4 2 
TOTAL 332 282 50 

 
O número de participantes por modalidade é o seguinte: 

Ginástica 286 

Hidro 295 

Boccia 123 

 
          Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de fevereiro: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 
107 3 35,666667 191 16 12 

Vila Nova S. Bento 
67 3 22,333333 79 7 11 

Brinches 
59 4 14,75 53 4 13 

V. V. Ficalho 
89 4 22,25 46 3 15 

Pias 
63 4 15,75 77 4 19 

Vale de Vargo 
28 3 9,3333333 34 4 9 

Vales Mortos 
59 4 14,75 50 4 13 

A-do-Pinto 
24 4 6 9 3 3 
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Santa-Iria 
40 4 10 17 3 6 

Hortinha 
14 3 4,6666667     #DIV/0! 

Total 
536 30 16,242424 556 48 12 

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades 
na abordagem a realizar) 21 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 1 
- Brinches – 1 
- Serpa – 4 
- Vales Mortos – 3 
- VV Ficalho – 5 
- Vila Nova S Bento – 4 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de fevereiro: 
 

Localidade N.º aulas Nº de participantes Média 
frequência 

Serpa 7 49 7 

Vila Nova S. Bento 3 30 10 

Brinches 4 24 6 

V. V. Ficalho 3 33 11 

Vale de Vargo 4 22 6 

Vales Mortos 4 41 10 

Santa-Iria 4 17 4 

Total 29 216 7 

 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (AAAF) 

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 6.ª feira, Vila Nova 
de S. Bento e Pias) 
 
Local 
Freguesias do concelho 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) para alunos do pré-escolar de Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, 
Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho.  

 

Localidade 
Participantes 

Aulas 
Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 256 176 4 44 68,80% 

Serpa AMA -- -- -- -- -- 

Vale de Vargo -- -- -- -- -- 

Pias 124 67 4 16,75 54% 

V. V. Ficalho 58 35 3 11,6 60% 

Vales Mortos 14 14 2 7 100% 

V. N. S. Bento 152 80 4 20 52,60% 

Total 604 372 17 21,88235 61,59% 
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ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

  “Encontro FitSénior, em Serpa” 
No dia 28 de fevereiro, realizou-se o 3º Encontro FitSénior desta época e o município de Serpa, foi o 
anfitrião. O município de Serpa participou com 160 munícipes, participantes do programa Gente em 
Movimento de todo o concelho, num total de 400. 
Participantes oriundos dos municípios de Barrancos, Cuba, Moura, Mourão, Reguengos de Monsaráz, 
Serpa e Vidigueira. 
 

 
  “POSTURA CORRETA E MOCHILA EQUILIBRADA” 

Realizaram-se nos dias 4, 11 e 18 de fevereiro, sessões de Educação Postural para alunos do 4º ano do 
ensino básico. As primeiras datas realizaram-se na EB 2,3 Abade Correia da Serra e ultima na Escola Básica 
de Pias. Participaram no total 44 alunos. 
Esta ação foi dinamizada pela ULSBA – UCC de Serpa e o município de Serpa, no âmbito do Plano de 
Educação para a Saúde. 
 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS 
 

Torneio de Mini Andebol de 5  
O torneio de minis realizou no dia 09 de fevereiro, no pavilhão Carlos Pinhão e contou com a 

participação de 40 atletas. A organização foi do Centro de Cultura Popular de Serpa com apoio do 
Município. 
 
              Torneio de Futebol de 5  
             O torneio de traquinas realizou no dia 15 de fevereiro, no pavilhão do parque desportivo de Serpa 
e contou com a participação de 36 atletas. A organização foi do Futebol Cube de Serpa, com apoio do 
Município. 
 
 
             Estágio da Seleção Nacional 
             O estágio da seleção nacional de ultimate e disco realizou-se nos dias 15 e 16 de fevereiro, nos 
campos de futebol do parque desportivo de Serpa, tendo como objetivo a preparação para o campeonato 
do mundo, em julho na Holanda e contou com a participação de 14 atletas. A organização foi da 
Associação de ultimate e disco, com apoio do Município. 
 
              V Trail Ribeira de Limas 
             O V Trail Ribeira de Limas realizou-se no dia 16 de fevereiro, em Santa Iria e contou com a 
participação de 608 pessoas. A organização foi da Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, com 
apoio do Município. 
 
 
ATIVIDADES ORGANIZADAS 

      
Reunião do Conselho Municipal do Movimento Associativo 

A reunião do Conselho Municipal do Movimento Associativo realizou no dia 3 de fevereiro, no cineteatro 
de Serpa e contou com a participação de 40 dirigentes associativos em representação de 34 associações 
e responsáveis do Município de Serpa, Juntas e Uniões de Freguesias. A organização foi do Município de 
Serpa. 
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Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Parque Desportivo Serpa - 2319 
Parque Desportivo de Vila Nova - 1693 
Pavilhão Carlos Pinhão - 1189 
Piscina Coberta - 1727 

 
   

 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DO IDOSO 
Foram efeituadas reuniões com todos os representantes que constituem esta comissão para análise de 
processos e realização de visitas domiciliárias  nas seguintes datas e localidades: 
- Dia 3 de Fevereiro: Vale de Vargo   
- Dia 6 de Fevereiro: Vales Mortos 
- Dia 14 de Fevereiro: Vale de Vargo  
- Dia 20 de Fevereiro: Vales Mortos 
 
ULTRIPLO  - Contentores para recolha de materiais reutilizáveis (têxteis, calçado e brinquedos) 
No dia 5 de fevereiro foi efetuada uma reunião com a empresa, com o objetivo de se implementar uma 
melhor e mais adequada resposta da Loja Social de Serpa e para a definição de estratégias de melhoria 
desta parceria. 
 
TELEASSISTÊNCIA “Em Casa não estou só…” 
No dia 18 de fevereiro foram efetuadas visitas domiciliárias de acompanhamento, em Vales Mortos (1 
beneficiário) e em Brinches (1 beneficiário), para avaliação do serviço prestado. 
No dia 21 de Ffevereiro, visitas domiciliárias de acompanhamento, em V.V Ficalho e em A-do-Pinto. 
 
REDE SOCIAL NLI – Núcleo Local de Inserção 
No dia 11 de fevereiro, realizou-se reunião núcleo executivo para definição de cronograma anual e plano 
de atividades 

 
Outras atividades: 
- Dias 4 e 17 de fevereiro: reunião de trabalho para atualização do regulamento do PMARHCS e da Loja 
Social e elaboração do regulamento da Oficina Solidária; 
- Dia 13 de Ffevereiro: reunião de trabalho para definição da organização da Rede Social. 
 
Atividade da Academia Sénior 

- Dia 07 – Participação no 8º FESTFORUM.  Festival de Teatro Fórum.  
Esta mostra de teatro intergeracional teve este ano a organização do Grupo Anzol Castiço e 
Ditirambus e realizou-se no Centro Cultural Malaposta em Odivelas. 
Estiveram presentes 10 Grupos; Grupo Teatro Sénior J.F. Pontinha; Academia Sénior de Serpa; 
Universidade Sénior da Moita; Grupo Teatro Escolar (En) Cena Esc. Secundária de Serpa; Escola 
Secundária André de Gouveia de Évora; CERCI Lisboa; Escola Secundária Eça de Queiroz Lisboa; 
ART-TAP – Escola Secundária Braaamcamp Freire – Pontinha; Ditirambus-Associação Cultural de 
Pesquisa Teatral; Anzol Castiço-. 
Foram abordados temas relacionados com a solidão, refugiados, emigração, sexualidade, 
violência doméstica, entre outros. 
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A Academia Sénior de Serpa em conjunto com o (En) Cena apresentaram “Que luz estarias a ler? 
e “Clube Mediterrâneo – Doze fotogramas e uma devoração”. O (En) Cena apresentou também 
a peça “Estranha forma de vida”. 
- Dia 14 – Comemoração do Dia São Valentim – Para se assinalar o dia de São Valentim foi 
efetuada uma tertúlia em que o tema base foi o amor em todas as suas formas. 
Antecipadamente, decorreu um concurso de cartas de amor. Este concurso foi lançado na 
disciplina de português, com regulamento e um júri constituído pela professora Maria João, a 
Srª Vereadora Odete Borralho e pelo coordenador Francisco Mira. 
Estiveram a concurso nove cartas, que depois de analisadas pelo júri, foi vencedor aluna Ana 
Rita Esparteiro com o pseudónimo de “O Próprio”. 
Durante a tertúlia foram divulgados os resultados e abordados vários autores e lidos os seus 
poemas. 
Tarde de enorme convívio, enriquecedora e que mais uma vez, e desta vez à volta da poesia, se 
partilhou estares emoções…vidas… 
- Dia 9 – Visita à exposição sobre Anne Frank, na Biblioteca Municipal de Serpa- Numa atividade 
intergeracinal os alunos da Academia e da Escola Secundária e sobe proposta da professora 
Maria João visitaram a exposição atrás mencionada. 
Com uma explicação detalhada e muito precisa de uma aluna do 10º ano, constatou-se uma 
realidade que foi o holocausto. Esta exposição é um testemunho de que devemos estar atentos 
para que nunca mais venha acontecer tamanha barbárie. 
- Dia 21 – Convívio de Carnaval – Atividade integrada no plano de atividades, decorreu o convívio 
de carnaval, com muita diversão, e muita alegria, com o objetivo de promover a autoestima e 
quebrar o isolamento  e a solidão. 
- Dias 28 e 29 - Participação com stand na Feira do Queijo de Serpa. 
 
EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - AAAF 
No mês de fevereiro beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Refeições 62 crianças 
935 refeições 

7 crianças 
115 refeições 

36 crianças 
613 refeições 

32 crianças 
485 refeições 

17 crianças 
203 refeições 

Prolongamento 
Horário 

59 crianças 7 crianças 32 crianças 35  crianças 17 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 
4.067,42€ 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* 

1570,80€ 193,20€ 1029,84€ 814,80€ 458,78€ 

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

 

A Câmara Municipal de Serpa tem colocadas no Pré-Escolar 26 assistentes operacionais para apoio em 
sala de aula e às Atividades de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (apoio nos almoços e 
prolongamento de horário). 
 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 1.º Ciclo 
No âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1.º Ciclo durante 
o mês de janeiro, a autarquia teve um custo de 3.918,86€ distribuído da seguinte forma: 
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* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 

 
TRANSPORTES ESCOLARES 
Neste mês, o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 323 alunos, e a 60 alunos nos circuitos 
especiais (transporte de alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e viaturas de 
aluguer, com um custo de: 

 Rodoviária: 19,763,69€ 
 Viaturas de aluguer: 5.587,11€ 

 
IV Jornadas Municipais da Educação 
De 3 a 8 de fevereiro realizam-se no concelho de Serpa as IV Jornadas Municipais da Educação, 
promovidas pelo Município em parceria com os agrupamentos e escolas do concelho. 
Realizadas em torno dos 75 anos do fim do Holocausto: “Relembrar para refletir…”, tiveram como objetivo 
principal sensibilizar a comunidade educativa para as novas dinâmicas sociais, internacionais, nacionais e 
locais, nomeadamente a questão dos migrantes que cada vez mais integram as nossas escolas, e 
simultaneamente promover a educação para a paz, para a cooperação e tolerância. 
Integraram a programação atividades com as escolas, palestras, exposição e teatro com a criação de 
espaços para a abordagem e debate destas temáticas com a comunidade, e em especial, com os jovens 
do primeiro ciclo. 
As referidas Jornadas tiveram o seguinte programa: 
 
3 fevereiro 
Sessões de Autoconhecimento e Mindfulness, por Maria de Guadalupe Paraíba Canhita 

9:30-10:15 - 1º Ciclo Brinches  
10:30-11:15 - 1º Ciclo A-do-Pinto  
14:15- 15:00 - 1º Ciclo Vales Mortos  

21h – MUSIBÉRIA - Receção aos participantes e enquadramento da Iniciativa 
Em alusão aos 75 anos do Holocausto é imperativa a necessidade de fazer relembrar, para refletir… 
21h30 -- MUSIBERIA - Peça de Teatro " Querida Anne Frank", pelo (En)Cena, numa encenação de João 
Duarte Costa 
 
4 fevereiro 
Visitas guiadas à exposição de Anne Frank, direcionadas a turmas de 3º ciclo e secundário  
21h00 - MUSIBERIA - Peça de Teatro " Querida Anne Frank", pelo (En)Cena, numa encenação de João 
Duarte Costa 
 
5 fevereiro e 6 fevereiro 
Peça de teatro infantil “O Holocausto Trocado por Miúdos”, de João Duarte Costa  
Espetáculos dirigidos aos alunos de 1ºciclo do concelho, nos quais se conta a história da segunda guerra 
mundial e a de Anne Frank. Os espetáculos tomam a forma de conversas dramatizadas e ilustradas por 
atores.  
5 fevereiro 
9h30 – EB1 Pias 
14h – Centro Escolar de Serpa 
15h30 - Centro Escolar de Serpa 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento Vila Verde Ficalho* 

1651,41€ 
2048 refeições 
666- escalão A 
313 – Escalão B 

1069 – sem escalão 

271,20€ 
224 refeições 
112- escalão A 
80 – Escalão B 

32 – sem escalão 

1126,49€ 
976 refeições 
568- escalão A 
113 – Escalão B 

295 – sem escalão 

754,50€ 
702 refeições 
334- escalão A 
154 – Escalão B 

214 – sem escalão 

115,26€ 
51 – sem escalão 
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6 fevereiro 
9h30 – EB1 Vila Verde Ficalho 
11h00 – EB1 Vila nova S. Bento 
14h30 – EB1 Vale Vargo 
 
7 fevereiro 
Visitas guiadas à exposição de Anne Frank direcionadas a turmas de 3º ciclo e secundário 
  
8 fevereiro 
Palestra “Os judeus em Portugal no período da II Guerra Mundial” - 15h- Biblioteca Municipal Abade 
Correia da Serra 
Mediadora: Odete Borralho, Vereadora Câmara Municipal Serpa. 
Painéis: 
Os refugiados judeus em Lisboa, durante a II Guerra Mundial, Paula Coelho (docente no Agrupamento 
de Escolas nº1) 
A comunidade judaica de Belmonte, António Martinho (docente no Agrupamento de Escolas nº2) 
 
Outras atividades educativas 
A Autarquia realizou durante este mês um conjunto de reuniões no âmbito do Diploma de transferência 
de competências na área da educação para as Autarquias, 
 de transferência de dele, nomeadamente: 
- Dia 12 - Reunião com pessoal não docente da EBI de Pias; 
- Dia 14 - Reunião com a Delegada Regional de Educação do Alentejo; 
- Dia 17- Reunião com pessoal não docente da Escola Básica de Vila Nova de S. Bento e Escolas 
Secundária de Serpa; 
 
 
Apoio às visitas de Estudo – cedência de autocarro camarário 
De acordo com a deliberação de câmara de 23/01/2020 com a atribuição de plafond de quilómetros para realização 
de visitas de estudo até ao final do ano civil 2020, pelas turmas dos agrupamentos de escolas 1 e 2 e Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Serpa, foram realizadas as seguintes visitas de estudo com o autocarro camarário, 
conforme pedidos efetuados pelas escolas e disponibilidade da viatura: 
 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa: 
- Dia 11/02 – Alunos do 9º ano de Serpa – visita à Zona Industrial de Serpa; 
- Dia 21/02 – Alunos do 7º ano de Pias e Serpa – visita ao Centro de Ciência Viva, em DEstremoz; 
- Dia 28/02 – Visita à Feira do Queijo:  
 - Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vale de Vargo; 
 - 1º Ciclo de Pias; 
- 1º Ciclo de Serpa. 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa: 
- Dia 05/02 – Alunos do 10ºA, 10ºB e 10ºC – visita à Assembleia da República e Baixa Pombalina, em Lisboa; 
- Dia 06/02 – Alunos do 8º e 9º ano de Vila Nova S. Bento – visita à Exposição Anne Frank, na Biblioteca Municipal de 
Serpa; 
- Dia 19/02 – Alunos do 12ºB e 12º C – visita ao Cinema S. Jorge, em Lisboa; 
- Dia 28/02 – Visita à Feira do Queijo:  
- 1º Ciclo de Vila Verde Ficalho; 
- 1º Ciclo de Vila Nova de S. Bento 
 
Projeto Cante nas Escolas 
Dia 28/02 – Participação na Sessão de Abertura da Feira do Queijo, dos alunos do 1º de Serpa, Pias, Vila Nova de S. 
Bento e Vila Verde de Ficalhlo. 
 

 

                                                      
 

 

https://cms.cm-serpa.pt/upload_files/client_id_2/website_id_3/Noticias/2020/janeiro/flyer%20jornadas%20da%20educa%C3%A7%C3%A3of.pdf#page=1
https://cms.cm-serpa.pt/upload_files/client_id_2/website_id_3/Noticias/2020/janeiro/flyer%20jornadas%20da%20educa%C3%A7%C3%A3of.pdf#page=1
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
Obras a decorrer 

 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  
(loteamento da Hortinha, art.ª 51 secção J- Soiserpa) 

 Empreitada de infraestruturas Elétricas e ITUR do loteamento do moinho de vento  
 
Obras Concluídas 

 Apoio ao Trail realizado em santa Iria  

 Pavilhão Multiusos de Serpa- Reparação de pavimento exterior 
 
Brinches 
Obras a decorrer 

 Reparação da passagem hidráulica no CM 518 
 

Pias 
Obras Concluídas 

 Escola do Ribeirinho (construção civil) 

 Remoção de bebedouros  

 Escola Básica 1º Ciclo- Colocação de revestimento nos canteiros   
 
Vila Nova de São Bento 
Obras Concluídas 
Exposição de munícipe - Rua do sul – Reparação de linha de água 
Exposição de munícipe – reparação de muro de habitação 
Exposição de munícipe- reparação de linha de água em Vale de Rãs 
 
Vale de Vargo 
Obras a decorrer 

 Requalificação da Rua da Liberdade 
 
Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 
Exposição de munícipe –  Reparação de passeio -Rua das Forças armadas 
Obras Concluídas 

 Edifico da Farmácia – Reparação de beirado 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
   - Reposição de asfalto em Pias 
   - Manutenção e Conservação de Caminho de Transportes Escolares | Circuito nº24_TE_19/20 - Zona de 
Vales Mortos 
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 517 
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da CM 1052 
   - Reposição de asfalto em bolsas de estacionamento junto ao Mercado em Serpa 
 
TRABALHOS EM CURSO 
   - Manutenção de caminhos de servidão e passagem na Zona de Serpa 
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   - Manutenção e Conservação de Caminho de Transportes Escolares | Circuito nº6_TE_19/20 - Zona de 
Vales Mortos  
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 520 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
 
Atividades realizadas: 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e Reforço Estrutural do Edifício na Rua dos Quarteis – Centro 
Interpretativo do cante 
- Obra de infraestruturas elétricas e ITUR do Loteamento do Moinho de vento 
- Obra de Requalificação da Rua Jogo dos Paus, em Pias 
- Obra de Reforço da estrutura do Edifício Arquivo Municipal 

 

 Acompanhamento de obras por Administração Direta 
- Reparação da passagem hidráulica da CM 1034 (Estrada dos Marianos) 

 

 Analise de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Procedimentos de Segurança (PS) em obra 
- PS para a substituição de equipamento de iluminação do Parque Desportivo de Pias -  a pedido 
do Piense Sporting Clube 
- PSS para a cobertura multiusos (NEOGET) 
 

 Execução de Planos de Segurança e Saúde (PSS) em projeto 
- Empreitada de Requalificação das Ruas da Bica e Outeiro em Vila Verde de Ficalho 

 Eventos 
- Execução do Plano de Coordenação da XIX Feira do Queijo de Serpa e sua implantação no 
recinto 

 Outros: 
- Acompanhamento da CSO da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo 
- Organização do processo de registos e manutenção de extintores (em conjunto com colega da 
DUOT) 
- Execução de comunicados c/ sinalização rodoviária em planta, para diversas ocupações de via 
publica no concelho 
- Proposta de aquisição de fardamento verão/inverno (em conjunto com o Gabinete de Apoio ao 
Trabalhador) 
- Apoio ao Concurso de admissão de um lugar de Técnicos Superior de Segurança e Higiene no 
trabalho para a Câmara Municipal de Moura (elemento de Júri) 
- Distribuição de luvas tegera por vários serviços operacionais e execução de Teste de Avaliação em 
parceria com a ejendals protecting hands and feet 
- Estudo da orientação nº 006/2020 de 26 de março da DGS sobre a infeção por SARS-CoV.2 (COVID-
19) 

 
LOGÍSTICA 
- Apoio à Feira do Queijo 
- Apoio ao Carnaval da EBI 
- Apoio ao Carnaval da UCI 
- Apoio ao Trial ada Ribeira de Limas 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
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AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Durante o mês de fevereiro, os serviços executaram num total de 136 Ordens de Trabalho, entre elas: 
Serviços efetuados a pedido de munícipes 
Contadores: 
Verificação – 5 
Mudança de local – 5 
Ligação – 9 
Levantamento – 1 
Substituição – 7 
Torneira de segurança – 12 
Desobstrução - 4 
Ramais de água: 
Execução – 2 
Desobstrução - 1 
Roturas: 24 
Fornecimento de água: 
Restabelecimento – 5 
Saneamento: 
Desentupimentos – 17 
Limpeza de fossas – 7 
Colocação de portinhola – 10 
Execução de ramal - 1 
Ensaio de Estanquicidade – 1 
 
De pedidos internos: 
 
Serpa 
 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Reparações de tampas de caixas de visita 
Obras Concluídas 

 Execução de nichos para Bocas de Incêndio 

 Reparação de Sistema de rega da Biblioteca 

 Manutenção do Sistema de Rega do complexo desportivo e da piscina descoberta 

 Reparações de WC do Wasabi, Salão Polivalente, do Mercado mensal, Piscina Coberta e do 
Centro Social e Educativo 

 Reparação de caixa de Visita do emissário  

 Reparação de caixas de visita da rede de drenagem 

 Execução de caixas de inicio de ramal 

 Apoio à Feira do Queijo 
 

Vale de Vargo 
 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Reparações da linha de água na Rua Prof. Joaquim António Caetano 
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 Execução do Sistema de rega da Rua da Liberdade 

 Limpeza do coletor pluvial 

 Substituição de ventosa 

  
Vila Nova de São Bento 
 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Colocação de Portinholas 

 Requalificação da rede residual 
 

Vila Verde de Ficalho 
 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Manutenção da Rede Pluvial 
 
Pias 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Reparações no edifício da Cantina do Piense 
 

A Do Pinto 
Obras a decorrer 

 Instalação do sistema de Rega na Zona Envolvente à Igreja 
 

Santa Iria 
Obras Concluídas 

 Apoio ao Trail – ligação dos balneários 
 

Vales Mortos 
Obras Concluídas 

 Reparação de caixa de inicio de ramal 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
 
● CONTARELOS Itinerância  
Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa, Vila Nova de São Bento l Dias 4, 6, 11, 13, 18, 20 
 Sessões itinerantes de mediação de leitura dirigidas às crianças dos 3 aos 6 anos que frequentam a 
Componente de Apoio à Família (CAF) em cinco localidades do concelho (Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales 
Mortos, Serpa e Vila Nova de São Bento). 
A atividade é desenvolvida por técnicos da Biblioteca Municipal, que se deslocam aos locais, e visa 
fortalecer os laços das crianças com os livros, bem como suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais tarde 
lerem por prazer. A base de trabalho das sessões foram os seguintes livros: O Gato Gui e os monstros de 
Rocío Martínez, Does a kangaroo have a mother, too de Eric Carle, Para fazer o retrato de um pássaro de 
Jacques Prévet, Zoo de Bruno Munari's, O gelado da Inês de Lourdes Custódio, Gatto Nero \ Gatta Bianca 
de Sílvia Borando, Litle Cloud de Eric Carle, Não! De Tracey Corderoy, Draw me a star - Eric Carle, Adivinha 
quanto eu gosto de ti na Primavera de Sam McBratney 
Realizaram-se 7 sessões com um total de 136 participantes.  
 
 
● CÁ DENTRO  
Biblioteca - Sala do conto l Dia 1 
Sessões de mindfulness – meditação, orientadas por Guadalupe Paraíba, dirigidas a crianças dos 5 aos 10 
anos. 
Num mundo em que vivemos para fora, rodeados de cada vez mais estímulos, precisamos de parar, sentir, 
silenciar e observar para podermos contactar com o que temos “Cá Dentro”. Vamos descobrir o que é 
meditar e experimentar alguns exercícios que estimulam a nossa atenção, foco e concentração. 
N.º de participantes: 6 
 
● GOMOS DE TANGERINA 
Biblioteca – Sala do conto l Dia 22 
 Sessão mensal de mediação de leitura para pais e filhos com o objetivo de promover a utilização do livro 
infantil nas famílias. Encontros onde a Biblioteca convida os participantes a se encontrarem com o 
universo criativo da literatura infantil e a serem construtores ativos de novas constelações narrativas. A 
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sessão desenvolveu-se a partir dos seguintes livros: Vat-t’en, grand monstre vert! De Ed Emberley, Este 
livro comeu o meu cão de Richard Byrne, Draw me a star - Eric Carle,  Does a kangaroo have a mother, too 
de Eric Carle. 
 N.º de participantes: 12 
 
 
● VISITAS – serviço de referência e informação  
Biblioteca | Dia 20 
 
 A Biblioteca acolheu a visita do Pré-Escolar de Vila Nova de São Bento, Ficalho e A-do-Pinto. Integrado na 
visita houve sessão de mediação de leitura.  
N.º de participantes: 51 
 
● IV JORNADAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - Apoio Logístico À Atividade Municipal 
 
Biblioteca | Dia 8  
  A Biblioteca deu apoio logístico à Palestra | Debate "Os judeus em Portugal no período da II Guere 
Mundial" 
– Os Refugiados Judeus em Lisboa, durante a II Guerra Mundial – Paula Coelho (docente no Agrupamento 
de Escolas nº 1) 
– A comunidade Judaica de Belmonte – António Martinho (docente no Agrupamento de Escolas nº 2) 
Mediadora: Senhora Vereadora da Cultura Odete Borralho.  
N.º de participantes: 35 
 
● APRESENTAÇÃO DO LIVRO “PALAVRAS VIVAS DE LUÍS VILHENA” - Apoio Logístico À Atividade 
Biblioteca | Dia 29 
A Biblioteca deu apoio logístico à Apresentação do livro “Palavras Vivas “ de Luís Vilhena. A poesia como 
terapia e método criativo. 
N.º de participantes: 12 
 
 
● EXPOSIÇÃO “ANNE FRANK: uma história para hoje”  
Biblioteca - Sala do polivalente e Átrio l De 18 JAN. a 29 FEV. 
 
      A Exposição Anne Frank -uma história para hoje apresenta-se como um instrumento educativo, com o 
objetivo de manter viva a memória de Anne Frank, cujo diário a transformou no símbolo das vítimas de 
todas as formas de discriminação e opressão, e de informar sobre o período no qual o regime nazi esteve 
no poder. Esta exposição foi integrada nas Jornadas Municipais de Educação 2020. A Exposição consta de 
34 painéis legendados pertencente à Anne Frank House onde se apresenta a história do Holocausto 
(passados 75 anos da Libertação dos prisioneiros dos campos de concentração) contada paralelamente à 
própria história de Anne Frank e sua família. anexa à exposição teve lugar formação prévia de alunos e 
professores para guias da exposição.  
     A exposição oferece um conteúdo extremamente atual para reflexão. A história é contada através da 
perspetiva da família Frank e é relacionada com a história do Holocausto a partir do relato de 
sobreviventes. Contém ainda diversos elementos que desafiam a pensar sobre as semelhanças e 
diferenças entre aqueles eventos do passado e acontecimentos no mundo atual, com o objetivo de 
estimular a reflexão sobre a importância de conceitos como a liberdade, respeito mútuo, direitos 
humanos e democracia. Acrescenta-se a importância, para os dias atuais, da consciencialização quanto à 
necessidade de uma cidadania participativa para a preservação da liberdade e dos direitos humanos, 
bases fundamentais para a existência de sociedades plurais e democráticas construídas pelo gérmen da 
diversidade. As palavras de Anne, ainda hoje, inspiram-nos a agir: "Como seria maravilhoso que ninguém 
tivesse que esperar um único momento antes de começar a melhorar o mundo".  
 
A Exposição Anne Frank -uma história para hoje teve como objetivos: Informar os visitantes sobre a 
história do Holocausto a partir da perspetiva de Anne Frank e sua família, apresentando os factos e 
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eventos históricos que condicionaram as vidas dos membros da família Frank, demonstrando desta forma 
os efeitos do regime nazi na vida de uma família de judeus alemães. Mostrar aos visitantes que em todas 
as sociedades existe diversidade entre as pessoas (diversidade cultural, étnica, religiosa, política e outras). 
Porém, em muitas sociedades, existem pessoas que se consideram superiores às outras, e negam-lhes o 
direito a um tratamento igualitário. Mostrar, também, que estas ideias podem conduzir à discriminação, 
à exclusão, à perseguição e, até mesmo, ao extermínio. Incentivar os alunos guias e os seus colegas 
visitantes a analisar os conceitos de diversidade, liberdade, respeito mútuo, direitos humanos, 
democracia, e o que significam para nós e levar os visitantes a pensar que uma sociedade na qual a 
diversidade existente entre as pessoas seja respeitada não surge espontaneamente. Além da necessidade 
da existência das leis, e da sua implementação, é imperativo que cada indivíduo esteja informado, 
comprometido e empenhado neste esforço conjunto. Ações individuais têm, frequentemente, 
repercussões inesperadas. 
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Exposição ANNE FRANK: uma história para hoje - VISITAS GUIADAS N.º Participações 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 5º B 18 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 5º C 18 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 6º A 21 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 6º B 19 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 6º C 18 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 8º A 18 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 8º B 22 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa – 9º B 16 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 7º A 16 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 8º A 18 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 9º A 15 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 9º C 16 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 10º A 20 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 10º C 24 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 11º B 15 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 11º C 21 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 12º A 18 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – 12º B 15 

Agrupamento de Escolas nº 2 -Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 10º A 25 

Agrupamento de Escolas nº 2 - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 10º B 26 

Agrupamento de Escolas nº 2 - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 11º A 27 

Agrupamento de Escolas nº 2 - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 11º B 28 

Agrupamento de Escolas nº 2 - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 11º C 28 

Agrupamento de Escolas nº 2 - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – 12º 18 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa -Curso de Técnico de Gestão Ambiental  12 

Academia Sénior de Serpa 12 

Unidade de Cuidados Continuados de Serpa 14 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento – 8º B e 8.ºC 28 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de S. Bento – 9º B e 9.ºC 28 

Instituto Politécnico de Beja - Curso de Enfermagem 3 

Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja - Escola Mário Beirão de Beja  15 

Museu de Moura 3 

Casa do Povo de Safara 8 

Grupo de Educadoras de Évora e Moura 15 

Curso de Operador de Distribuição  8 

Grupo Familiar 4 

TOTAIS 625 

OUTROS 205 

TOTAIS 830 
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OFICINA MÃOS NA MASSA -  “Radio Waves” 
Biblioteca – 8 de fevereiro I 10:00-13:00 
A 8 de fevereiro desenvolveu-se a Oficina “Radio Waves” – ”- Comemora o dia mundial da Rádio (13 de 
Fevereiro) 
Materiais envolvidos: Papel de cenário, colagens e tintas. 
Divulgação: Cartaz, Agenda Cultural, Correio eletrónico, Facebook. 
N.º participantes: 08 
 
● DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Empréstimo Inter-bibliotecas da RIBBA - Rede Intermunicipal de Bibliotecas dos Baixo-Alentejo 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    12 

DVD-Vídeo    71 

Monografias  259 

Total  342 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     53 

7-9 anos     3 

10-12 anos      50 

13-16 anos     17 

17-20 anos     11 

21-35 anos     32 

36-50 anos  77    

51-65 anos  58   

> 66 anos  41    

Total    342 

Total de novos utilizadores inscritos  2 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB1  2 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   11 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas                212 

Total de sessões nos computadores                                                                               217 
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MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 
 
● TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
Acompanhamento arqueológico no âmbito da obra “Empreitada de reabilitação e reforço estrutural de 
edifícios na Rua dos Quartéis, 30 a 34, em Serpa – Centro Interpretativo do Cante”.  
 
● ARQUEOLOGIA NAS FREGUESIAS: 7 SÍTIOS, 7 HISTÓRIAS 
O projeto “Arqueologia nas Freguesias: 7 sítios, 7 histórias” tem como objetivo a divulgação do património 
arqueológico através da organização de iniciativas descentralizadas, que irão percorrer 7 localidades do 
concelho de Serpa, nomeadamente através de conferências/debates, percursos temáticos e visionamento 
de documentários.  
Em fevereiro teve lugar a 2ª sessão deste projeto, com a realização de uma conferência no dia 13 em Vila 
Nova de São Bento e que foi dirigida aos participantes das Oficinas Sénior e a alunos do 5º ano da Escola 
de Vila Nova de São Bento, sendo ainda aberta a todos os interessados.  
A iniciativa começou com uma apresentação a cargo de Odete Borralho, vereadora da CM Serpa e 
Manuela Pica, presidente da junta da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
seguindo-se o visionamento do filme “Nos Campos em volta” e a conferência “Vila Nova de São Bento: da 
pré-história à época romana”.  
 
● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 

CASTELO 

Portugueses 1402 

Estrangeiros 973 

Total 2375 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

Portugueses 490 

Estrangeiros 366 

Total 856 

 
CULTURA E PATRIMÓNIO 
  

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 
 

GMAC ( Galeria Municipal de Arte 
Contemporânea) 

Portugueses 120 

Estrangeiros 70 

Total 190 

 

 

CASA DO CANTE 
 Contacto com os grupos corais do concelho para elaboração da Rota do Cante referente ao mês 

de Março de 2020. 
Este projeto é integrado pelos Grupos Corais do Concelho que a partir da sua vontade, foi por eles 
disponibilizado um ensaio mensal que decorre na sua sede.  
Estes momentos de Cante são agendados mensalmente e qualquer pessoa que tenha interesse ou 
curiosidade poderá assistir. A Casa do Cante divulga na sua página do Facebook a oferta mensal de cada 
grupo, no primeiro dia de cada mês e reforça a divulgação da iniciativa no próprio dia. 
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 Durante o mês de fevereiro, a Rota do Cante teve as seguintes datas: 
 Grupo Coral Feminino "As Ceifeiras de Pias"  

  Sábado, 1 fevereiro| 17h 
  Pias 

 Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias  
  Quarta-feira, 5 fevereiro| 20h30      
  Pias 

 Rancho Coral Os Camponeses de Vale de Vargo 
  Sexta-feira, 6 fevereiro | 20h  
  Vale de Vargo 

 Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho 
  Sexta-feira, 7 fevereiro| 20h30  
  Vila Verde de Ficalho 

 Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento 
  Sexta-feira, 13 fevereiro| 21h30                              
  Vila Nova de São Bento 

 Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa 
  Quinta-feira, 13 fevereiro| 20h 
  Serpa 

 Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento 
  Sexta-feira, 14 fevereiro| 21h30                              
  Vila Nova de São Bento 

 Grupo Coral Feminino Madrigal 
  Terça-feira, 18 fevereiro| 21h 
  Vila Nova de São Bento 

 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa  
  Terça-feira, 18 fevereiro| 21h30                             
  Serpa 

 Grupo Coral Feminino Flores do Chança 
  Sexta-feira, 21 fevereiro| 19h 
  Vila Verde de Ficalho  

 Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé 
  Vale de Vargo 
  Quarta-feira, 26 fevereiro| 19h                         

 Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa 
  Quinta-feira, 27 fevereiro| 19h 
  Serpa 
 

 Contacto com grupos corais do concelho com a finalidade organizar a sua participação na XIX 
Feira do Queijo do Alentejo. 

 Durante o mês de fevereiro a Casa do Cante entrevistou individualmente vários cantadores dos 
grupos corais dos Concelho de Serpa. 

 Colaboração na promoção da Feira do Queijo do Alentejo na Casa do Alentejo em Lisboa, 
acompanhando o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento e os Alentejanos de Serpa.  

 Divulgação de iniciativas e espetáculos na página de facebook da Casa do Cante, com a 
participação de grupos corais num total de 931 pessoas alcançadas: 

 -  Divulgação da exposição de pintura Thresholds "Umbrais"de Andrew Smith. 
- Divulgação da Rota do Cante referente ao mês de  fevereiro. 
- Divulgação das atividades, agenda dos Grupos Corais do Concelho de Serpa. 
- Divulgação da apresentação do livro Um Ranger na Guerra Colonial – Guiné -Bissau 1973-1974 
do José Saúde na Casa do Alentejo em Lisboa, que contou com a atuação do Rancho de 
Cantadores de Aldeia Nova de São Bento e os Alentejanos. 
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- Divulgação da promoção da Feira do Queijo do Alentejo na Casa do Alentejo que contou com 
momentos de Cante assegurados por o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento e o 
grupo Os Alentejanos. 
- Divulgação do VI aniversário do Grupo Coral Feminino As Cantadeiras de Redondo com a 
participação de quatro grupos Corais. 
- Divulgação do lançamento do livro “ Alembraduras” na casa do Alentejo com atuação de três 
grupos corais. 

 - Divulgação do concerto dos Cantadores de Aldeia Nova em Faro no Teatro Lethes. 
 - Divulgação da promoção da Feira do Queijo do Alentejo com a participação do Rancho Coral 
 Feminino Papoilas do Enxoé dia  no programa Praça da Alegria na RTP1. 
 - Divulgação dos concertos do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova no CCB e na Casa da 
 Música a realizar em Março. 

- Divulgação de tarde de Cante organizado pelo Grupo Coral Amigos do Alentejo do Feijó. 
- Divulgação do XIX Encontro de Coros Femininos Alentejanos no Feijó com a participação de 
cinco grupos corais. 
- Divulgação da iniciativa Noite Cultural Solidária em Figueira de Cavaleiros com a atuação de três 
grupos corais. 
- Divulgação do evento Festa de Cante em Amoreiras Gare com a participação de cinco grupos 
corais. 
 - Divulgação dos diretos da Feira do Queijo do Alentejo dedicados ao Cante Alentejano. 
 

 Sala de Exposições Casa do Cante: 
 -  Exposição de pintura Thresholds "Umbrais"de Andrew Smith, patente até dia 8 de março. 
 

 Visitas à Loja da Casa do Cante: 
 - A Casa do Cante recebeu em fevereiro 202 visitantes. 
 
 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 Fornecimentos/Serviços: 
Foram abertos os seguintes procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

19/2020 

Aquisição de Produtos 
para o tratamento de 

Água - Piscinas do 
Concelho de Serpa 

  Em preparação 

Consulta 
Prévia 

18/2020 

Aquisição de Gás 
Propano e Butano para 

vários Equipamentos 
  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

  Em preparação 

Ajuste 
Direto 

16/2020 

Aquisição de Software 
MyNet Serviços Online 

Águas, e MyNet 
Atendimento Águas e 
Solução de Integração 

28-02-2020 - 
AIRC - 

Associação 
Informática 
da Região 

Centro 

21.730,00€ 
Aguarda documentos de 

habilitação e assinatura do 
contrato 
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do Processo de Despesa 
com o MyDoc 

Consulta 
Prévia 

15/2020 

Aquisição de Sistema de 
Gestão de Filas de 

Espera 
  Em Análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

14/2020 

Aquisição de Serviços 
para o Controlo 

Qualidade da Água no 
Concelho de Serpa - 

2020 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

13/2020 

Aquisição de Vedação 
para Limitar a Área de 

1600m do Futuro Parque 
Ambiental 

  Deserto 

Consulta 
Prévia 

12/2020 

Aquisição de Gasolina 95 
e 98 para Máquinas e 

Viaturas 

20-02-2020 - 
Interserpa - 

Supermercad
os, Ldª 

5.261,00€ Concluído 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  Aguarda Cabimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

Aquisição de Elementos 
Físicos de acessibilidade 
para o Museu Municipal 
de arqueologia e Casa do 

Cante 

  Aguarda Cabimento 

Ajuste 
Direto 
9/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Segurança e 

Vigilância na Feira do 
Queijo 2020 

11-02-2020 - 
IGPS Protek, 

Ldª 
6.630,00€ Concluído 

Ajuste 
Direto 
8/2020 

Aquisição de Serviços de 
Nadador-Salvador para 
as Piscinas Municipais 

11-02-2020 - 
Rui Filipe 
Morais 
Ramos 

9.600,00€ Concluído 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
7/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Filmes e Audiovisuais 
dos Eventos Autárquicos 

19-02-2020 - 
Videoplanos - 

Produções 
Audiovisuais, 

Ldª 

9.950,00€ Concluído 

Consulta 
Prévia 
6/2020 

Aquisição de Serviços de 
Coordenação, Gestão e 
Avaliação da Operação 

07-02-2020 - 
PeopleUP - 

Consultoria e 
Formação em 

24.480,00€ 
Contrato nº 3/2020, assinado a 

14-02-2020 
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no âmbito do PMCIE no 
Concelho de Serpa 

Capital 
Humano e 
Inovação 

Social, Ldª 

Consulta 
Prévia 
4/2020 

Aquisição de Terminais 
de Acesso para Serviços 
Autárquicos e Juntas de 

Freguesias 

18-02-2020 - 
SystemsIT - 

Sistemas 
Informáticos, 

Ldª 

21.206,00€ 
Aguarda Assinatura de 

contrato 

Ajuste 
Direto 
2/2020 

Aquisição de Projeto 
para a Alteração do 

Projeto de 
Autocaravanismo de 

Serpa 

11-02-2020 - 
Proengel - 

Projectos de 
Engenharia e 
Arquitetura, 

Ldª 

16.800,00€ 
Contrato nº 4/2020 assinado a 

14-02-2020 

Consulta 
Prévia 
1/2020 

Aluguer de Stands e 
Mobiliário para a Feira 

do Queijo 2020 

22-01-2020 - 
Electrificador

a H. Diogo, 
Unipessoal, 

Ldª 

37.480,00€ Concluído 

 
 
 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 
Serpa Informação n.º 182 março 2020 

 Conteúdos, paginação, etiquetagem e distribuição  
 
Biblioteca Municipal 

 Cartaz Exposição de Ilustração “Há.bi.to” 

 Mupi março (5) 
 
Agenda Cultural e Desportiva 

 Mupi março (7) 
 
CD Ceifeiros de Serpa 

 Paginação 

 Bolacha 

 Capa 
 
CD Academia Sénior de Serpa 

 Paginação 

 Bolacha  

 capa 
 
Desporto 

 Folhetos Educação Postural – impressão e dobragem de 100 trípticos 
 
Piscina Municipal 

 Fotos e medidas para painel obras 
 

Notas à imprensa 

 Escola Secundária 
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 Semana Gastronómica do Queijo 

 Escola Secundária: Necessidade de obras urgentes 
 
Feira do Queijo 2020 

 Design de publicidades: Diário do Alentejo (2 * ¼ página e 2 paginas), Planície (banner e 
rodapé), O Digital (banner), Pax (banner), Correio da Manhã (Orelha), Gazeta Rural (cartaz) 

 Tríptico c/ programa 

 Sacos 

 Balcão – 1 impressão para programa televisivo Praça da Alegria 

 Díptico planta da feira 

 Díptico programa Academia do Queijo 

 Cartões matrículas (Expositor – A,B e C, Organização, Livre trânsito e Oficinas) 

 Reunião de trabalho CADES 

 Convite abertura 

 Tela Palco 

 Tela Academia do Queijo (1) 

 Telas Sessões técnicas (3) 

 Tela Secretariado (1) 

 Telas Concurso do Queijo (3) 

 Tela Rádio  

 Senhas de Refeição 

 Sinalética direcional cidade 

 Sinalética Estacionamentos Feira 

 Cartões de Expositor 

 Cartões de Organização 

 Mupi c/ programa feira 

 Mupi c/ planta 

 Mupi c/ programa tasquinhas 

 Mupi c/ alinhamento dos ranchos 

 Mupi c/ programa Academia do Queijo 

 Cartazes/mupis copos recicláveis 

 Concurso do Queijo: Selos categorias 

 Concurso do Queijo: Ficha de Inscrição 

 Concurso do Queijo: Certificados 

 Impressão Gestão de Conflitos – Flyer A5 

 Impressão Normas Venda de Bebidas – A4 

 Ementas Tasquinhas 

 Cartaz Rota do Queijo 

 Frontal Rota do Queijo 

 Atualização do micro site da Feira do Queijo 
 
Semana Gastronómica do Queijo 

 Registo fotográfico 

 Tratamento de imagem 

 Paginação brochura 

 Toalhetes restaurantes aderentes 
 
Dia da Mulher 

 Criação do cartaz 

 Elaboração de cartão com bebidas de consumo para funcionárias da CMS 

 Convite  
 
Cortejo Histórico e Etnográfico 
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 Cartaz apelo/inscrições  

 Ficha de inscrição 

 Mupis - impressão 
 
Jornadas Municipais da Educação 

 Tela para a mesa oradores (Biblioteca Municipal) 

 Cartaz A0 para porta da Biblioteca Municipal 
 
BTL 

 Criação de Tela 

 Criação de Imagem para balcão 
 
 
Revista Balanço 

 Pesquisa de imagens 

 Paginação 
 
Arqueologia nas Freguesias – 7 histórias, 7 sítios 

 Expobanner 
 
Oficinas Sénior/Academia Sénior 

 Desdobrável tríptico 

 Expobanner 
 
Relatório 

 Capas novembro, dezembro e janeiro 2020 
 
Forúm Jovem 

 Propostas Cartaz 
 
Encontro de Culturas 

 Proposta Cartaz 
 
Comunicados 

 Executivo na Neta 

 Executivo em Pias  
 
Outros  

 Registo fotográfico: Manifestação Escola Secundária, peça do mês, ementas da Semana 
Gastronómica do Queijo, obras no concelho, várias sessões das jornadas municipais da 
educação, seleção de ultimate em serpa, atividades Musibéréria, acompanhamento da 
delegação municipal ao programa Praça da Alegria no Porto, desfile de carnaval em Serpa, 
workshop Bio regiões, Fit Sénior. 

 Publicidade TuriPortugal (imagem da BTL) 

 Gestão de Stock consumíveis impressoras (SICI e Epson) 

 Recibos da água – ficheiro para impressão pela informática 

 Registo Fotográfico: Promoção Feira do Queijo na Casa do Alentejo em Lisboa 

 Apoio BAAL17 – mapa do concelho com localidades 

 Envio de dados: fotos Padre Carvalho  

 Substituição da informação nos MUPIS 

 Criação de banner relativo ao Cortejo histórico e etnográfico para assinatura de email  

 Atualização do micro site da Feira do Queijo 

 Distribuição de cartaz relativo à Feira do Queijo pelo concelho e outros locais do distrito 
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 Rota do Cante 

 Acompanhamento de reunião em Reguengos, no âmbito da Atla 

 Publicação de várias informações relativas a corte do abastecimento de água e encerramento 
do serviço de atendimento  

 Pesquisa de cartazes antigos do 25 de abril para eventual exposição 
 
Site, facebook e instagram do município: 

 Publicação de eventos 

 Notícias 

 Editais 

 Relatório de avaliação do estatuto de oposição 

 Alteração ao mapa de pessoal 

 Relatório atividade AM  
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 
SIMQ - SERVIÇO DE INFORMÁTICA, MODERNIZAÇÃO E QUALIDADE 

- Mydoc -  novo sistema de gestão documental: formação de utilizadores em sala; migração de dados 
do Sistema de Gestão Documental para o Mydoc ; arranque em produção – 9 de março; formação e 
apoio aos utilizadores em ambiente e posto de trabalho – formação on-job; 

- Teletrabalho: configuração de equipamentos para acesso de utilizadores ao seu ambiente de 
trabalho; apoio aos utilizadores no sentido de os adaptar ao novo contexto de trabalho, 
nomeadamente coma nova aplicação de gestão documental, Mydoc; 

- Vídeos e conferencias - configuração e apoio a utilizadores para realização de vídeos conferências;  

- Criação de infraestrutura de base atualizada aos serviços on-line em ambiente de virtualização; 

- Wifi municipal e wifi4EU – continuação da montagem de pontos de acesso; 

- Portal Autárquico e Portal do Munícipe - Apoio SICI na configuração, definição da estrutura   e 
interligação com a empresa fornecedora; 

- Reforço da infraestrutura nomeadamente na melhoria de equipamento versus posto de trabalho; 

- Candidatura da Modernização Administrativa - Acompanhamento e gestão na abertura de 
procedimentos, na implementação de componentes e na interligação com o serviço do município 
responsável pela gestão das candidaturas ; 

- Registo de Ocorrências – plataforma Infracontrol -  acompanhamento do processo; 

- Gestão do parque de comunicações do Município; 

- Gestão do Parque informático do Município; 

- Apoio e acompanhamento e utilizadores/serviços 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 – Atualizações para correções de erros;  

- Acompanhamento e gestão de backups do Município. 
 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

- Gestão dos processos relativos às ZAE de Vila Nova, Pias e Zona Industrial de Serpa  

- Gestão do Espaço CADES  

- Continuação do processo da Campanha de Natal “O Melhor do natal vem do concelho de Serpa – 
Feliz natal com o Comercio Local”  

- Gestão dos processos relativos à 19ª Feira do Queijo (conclusão) 

- Acompanhamento do processo do Mercado Municipal de Serpa: visita ao mercado novo com os 
comerciantes 

- Acompanhamento de filmagens no âmbito do projeto “Os territórios do Lince”, 1 de março 

- Recolha e sistematização de informação relativa à pandemia COVID 19 e posterior envio aos 
empresários 

- Acompanhamento de Visita Guiada: Grupo de Bancários de Sul e Ilhas, 2 de março, com 23 
participantes; 

- Organização dos serviços no âmbito da pandemia COViD 19 (encerramento de equipamentos, 
adaptação parta teletrabalho e outras situações) 

-  
Estatísticas mensais (até 15 de março):  

- Parque de Campismo: (portugueses 17; estrangeiros 127) total: 144 

- Posto de Turismo: (portugueses 76; estrangeiros 146) total: 222 
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SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO: Planos, Projetos e Candidaturas 

 Submissão de relatório de execução física da operação “Projeto de Mediadores 
Municipais e Interculturais” 

 Pedido de reprogramação temporal da operação “Reabilitação e Refuncionalização do 
Mercado Municipal”. 

 Acompanhamento das candidaturas aprovadas, com a submissão e regularização de 
pedidos de pagamentos e elaboração de ponto de situação das candidaturas; devolução 
de termos de aceitação, decorrente da aprovação das reprogramações das operações 
“Expansão da Zona Industrial de Serpa” e “Reabilitação e Modernização do Museu 
Municipal de Etnografia” 

 Aprovação da candidatura de apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública -
Veículo Elétrico 
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 
Candidaturas Aprovadas 
 

 

 
 

 

  

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

  

INVESTIME
NTO 

APROVADO 
Fundo CMS 

PP 
Efectuados 

Fundo 
Recebido 

Fundo a 
Receber 

PEDU 

Mercado Municipal 
                                

790.829,25 €  
                                

664.955,72 €  
                                

125.873,53 €  
                                

467.005,84 €  
                                

389.705,84 €  
-                                           

0,01 €  

Jardim Municipal 
                                

493.424,42 €  
                                

411.096,94 €  
                                  

82.327,48 €  
                                

493.424,71 €  
                                

391.565,71 €  
                                  

15.966,91 €  

Reabilitação e Modernização do 
Museu Municipal de Etnografia 

                                
164.660,45 €  

                                
139.961,38 €  

                                  
24.699,07 €  

                                
118.098,40 €  

                                
100.383,63 €  

                                             
0,01 €  

Centro Interpretativo do Cante 
                                

155.335,59 €  
                                

132.035,25 €  
                                  

23.300,34 €  
                                  

21.215,04 €  
                                  

18.032,78 €  
                                             

0,00 €  

Casa da Juventude 
                                  

54.360,00 €  
                                  

42.500,00 €  
                                  

11.860,00 €  
                                     

9.225,00 €  
                                     

6.375,00 €  
                                                 

-   €  

INTERREG 

For Tours 
                                

111.294,72 €  
                                  

75.000,00 €  
                                  

36.294,72 €  
                                

111.294,72 €  
                                  

55.004,87 €  
                                  

19.995,13 €  

Life Desert Adapt 
                                  

10.809,00 €  
                                     

8.106,75 €  
                                     

2.702,25 €  
                                                 

-   €  
                                     

1.994,90 €  
                                                 

-   €  

For Tours II 
                                

135.000,00 €  
                                

101.250,00 €  
                                  

33.750,00 €  
  

  
  

UADITURS II 
                                  

93.333,33 €  
                                  

70.000,00 €  
                                  

23.333,33 €  
                                

132.840,33 €  
                                  

69.999,75 €  
                                                 

-   €  

PDCT 

Programa Específico de Modernização 
Administrativa do Município de Serpa 

                                
389.484,83 €  

                                
331.062,11 €  

                                  
58.422,72 €  

                                
206.334,78 €  

                                
171.475,94 €  

-                                           
0,01 €  

Valorização e Qualificação da Rede 
Museológica Municipal 

                                
230.789,82 €  

                                
185.744,54 €  

                                  
45.045,28 €  

                                
163.447,32 €  

                                
120.380,39 €  

                                                 
-   €  

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase I 

                                
146.674,04 €  

                                
118.728,30 €  

                                  
27.945,74 €  

                                
146.674,04 €  

                                
113.886,01 €  

-                                           
0,01 €  

Programa de Requalificação de 
Infraestruturas Educativas Fase II 

                                
160.812,25 €  

                                
135.944,96 €  

                                  
24.867,29 €  

                                
127.054,70 €  

                                  
84.203,33 €  

                                  
19.806,62 €  

Redução do Abandono Escolar - Planos 
Integrados  e Inovadores de Combate 
ao Insucesso Escolar 

                                
277.308,24 €  

                                
235.712,00 €  

                                  
41.596,24 €  

      

Planos integrados e inovadores de 
combate ao abandono escolar  

                                
300.214,42 €  

                                
239.888,00 €  

                                  
60.326,42 €  

                                  
52.617,07 €  

                                  
35.983,19 €  

                                                 
-   €  

PNAEE 
Eficiência Energética Pavilhão Carlos 
Pinhão 

                                  
28.816,43 €  

                                  
16.801,92 €  

                                  
12.014,51 €  

                                  
28.816,43 €  

                                  
16.801,92 €  

  

PEPAL Estágios  
                                  

76.367,04 €  
                                  

61.475,47 €  
                                  

14.891,57 €  
                                  

22.650,80 €  
                                  

13.429,48 €  
                                  

22.650,80 €  

Alentejo 
2020 

Passadiços do Pulo do Lobo 
                                

463.221,29 €  
                                

320.259,44 €  
                                

142.961,85 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Expansão da Zona Industrial de Serpa 

2.527.365,02 
€ 

                             
2.148.260,27 

€  

                                
379.104,75 €  

                                  
52.275,00 €  

                                  
44.433,75 €  

                                                 
-   €  

Centro Tecnologico Agro Alimentar do 
Alentejo 

1.998.563,39 
€ 

1.698.778,88 
€ 

                                
299.784,51 €  

                                                 
-   €  

                                                 
-   €  

                                                 
-   €  

Serpa Terra Forte - Promoção 
                                

248.459,40 €  
                                

182.164,23 €  
                                  

60.721,41 €  
                                

244.583,05 €  
                                

121.375,50 €  
                                  

59.230,33 €  

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível - Museu Arqueologia  
                                  

91.400,00 €  
                                  

66.342,50 €  
                                  

11.707,50 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Serpa Acessível - Museu Cante 
                                  

22.600,00 €  
                                  

19.210,00 €  
                                     

3.390,00 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Rede de Infraestruturas para o 
caravanismo do Alentejo e Ribatejo 

                                
130.000,00 €  

                                  
91.000,00 €  

                                  
39.000,00 €  

      

365 Alentejo/Ribatejo Feira do Queijo 
                                     

3.500,00 €  
                                     

3.500,00 €  
                                                 

-   €  
                                     

3.500,00 €  
                                     

3.500,00 €  
                                                 

-   €  

POSEUR 
Serpa- Terra Forte no Ambiente: 
Adapatação às Alterações 
Climáticas   

                                
312.899,00 €  

                                
234.674,25 €  

                                  
78.224,75 €  

     

POISE Mediadores Municipais e Interculturais 
                                

231.580,60 €  
                                

196.843,51 €  
                                  

34.737,09 €  
                                                 

-   €  
                                     

7.304,86 €  
                                                 

-   €  

  TOTAL 

9.649.102,53 
€ 

7.931.296,43 
€ 

1.698.882,34 
€ 

2.401.057,23 
€ 

                          
1.765.836,84 

€  

                             
137.649,77 €  
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 
 

GENTE EM MOVIMENTO 
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, Vales Mortos, Santa Iria e Hortinha nas 
aulas gratuitas de hidroginástica, ginástica e boccia sénior. 
De junho a setembro encerram as aulas de hidroginástica. 
À data, o programa conta com 335 pessoas inscritas, 50 do género masculino e 285 do género feminino. A média de 
idades é de 58,23 anos. 
O programa foi suspenso a partir de 16 de março, devido à pandemia COVID 19. 
 
O número de inscrições por localidade é o seguinte: 
 

  Género 

Localidade Total Feminino Masculino 

Serpa 109 82 27 
Brinches 26 21 5 
Vila Verde de Ficalho 40 36 4 
Vila Nova de S. Bento 48 44 4 
Vale de Vargo 20 19 1 
A-do-Pinto 9 9 0 
Santa Iria 13 13 0 
Vales Mortos 30 26 4 
Pias 31 28 3 
Hortinha 6 4 2 
TOTAL 332 282 50 

 
 

O número de participantes por modalidade é o seguinte: 
 

Ginástica 288 

Hidro 298 

Boccia 124 

 
     
 
    Frequência das aulas de Ginástica e Hidroginástica no mês de março: 

Localidade GINÁSTICA 
N.º 
participações 

N.º 
aulas 

Média 
frequência 

Hidroginástica 
Nº de 
participações 

Nº 
aulas 

Média de 
frequência 

Serpa 
69 2 34,5 88 8 11 

Vila Nova S. Bento 
33 2 16,5 54 4 14 

Brinches 
27 2 13,5 19 2 10 

V. V. Ficalho 
35 2 17,5 30 2 15 
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Pias 
29 2 14,5 34 2 17 

Vale de Vargo 
7 1 7 16 2 8 

Vales Mortos 
31 2 15,5 20 2 10 

A-do-Pinto 
11 2 5,5 7 2 4 

Santa-Iria 
20 2 10 9 2 5 

Hortinha 
10 2 5      

Total 
262 17 15,411765 277 26 11 

 
Na ginástica frequentam o projeto ATIVO (projeto para os + seniores e /ou participantes com especificidades na 
abordagem a realizar) 21 inscritos com a seguinte distribuição por localidade: 
- Pias – 1 
- Brinches – 1 
- Serpa – 4 
- Vales Mortos – 3 
- VV Ficalho – 5 
- Vila Nova S Bento – 4 
– Vale de Vargo - 3 

 
Frequência das aulas de Boccia no mês de março: 
 

Localidade N.º 
aulas 

Nº de 
participantes 

Média 
frequência 

Serpa 24 4 6 

Vila Nova S. Bento 16 2 8 

Brinches 14 2 7 

V. V. Ficalho 24 2 12 

Vale de Vargo 8 2 4 

Vales Mortos 18 2 9 

Santa-Iria 10 2 5 

Total 114 16 7 

 
 

 
GENTE EM MOVIMENTO… Não Pára 

Realização de aulas de atividade física através da plataforma Facebook “Serpa Terra Forte”. Ministradas pelos técnicos 
de desporto do município, às segundas, quartas e sextas-feiras às 10 horas. 

 
Dia 27 de Março – 4900 visualizações 
Dia 30 de março – 4300 visualizações 
 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (AAAF)  
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 6.ª feira, Vila Nova de S. Bento e 
Pias) 
 
Local 
Freguesias do concelho 
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Desenvolvimento 
Aulas de atividade física desportiva (AFD) para alunos do pré-escolar de Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales Mortos 
e Vila Verde de Ficalho.  
 
 

Localidade 
Participantes 

Aulas 
Valores participação 

Previstos Efetivos Média % 

Serpa AFD 120 78 2 39 65,00% 

Serpa AMA -- -- -- -- -- 

Vale de Vargo -- -- -- -- -- 

Pias 62 22 2 11 50% 

V. V. Ficalho 40 21 2 10,5 53% 

Vales Mortos 14 12 2 6 85% 

V. N. S. Bento 74 36 2 18 49,00% 

Total 310 169 10 16,9 54,52% 

 
 
 

ATIVIDADES APOIADAS/CO-ORGANIZADAS 
 

  Passeio Guiado de BTT “Rota do Queijo” 
Integrado no programa da Feira do Queijo, realizou-se no domingo, dia 01 de março a VIII Edição do Passeio Guiado de BTT 
“Rota do Queijo”, promovido pela Sociedade Luso União Serpense, BTT-LUSO, em parceria com a Câmara Municipal de Serpa. 
Participaram 61 ciclistas (56 no percurso de 45 Km e 5 no percurso de 25 Km) 

 
  “POSTURA CORRETA E MOCHILA EQUILIBRADA” 

Realizaram-se nos dias 3 e 10 de março, sessões de Educação Postural para alunos do 4º ano do ensino básico. No dia 3 a sessão 
realizou-se na Escola de Vila Nova de S. Bento, para 24 alunos. No dia 10 a sessão realizou-se na EB 2,3 Abade Correia da Serra, 
participando 15 alunos. 
Esta ação foi dinamizada pela ULSBA – UCC de Serpa e o município de Serpa, no âmbito do Plano de Educação para a Saúde. 
 
 
Sector Movimento Associativo 

Encontro Regional de Karaté 
O encontro realizou-se no dia 7 de março, no Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão e contou com a participação de 98 
atletas. A organização foi da Academia de Karaté de Serpa com o apoio do Município.         
 
Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Parque Desportivo Serpa - 696 
Parque Desportivo de Vila Nova - 1053 
Pavilhão Carlos Pinhão - 805 
Piscina Coberta - 701 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL 
Apoios na área social 
 
Rede de apoio local: A Câmara Municipal de Serpa e as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, em articulação com o comércio 
local, criaram uma rede de apoio para informações e entrega domiciliária de produtos de farmácia e de supermercado, para os 
seus munícipes com mais de 65 anos de idade, e para todos os que têm dificuldades de locomoção, doenças crónicas ou 
autoimunes ou impedidos de sair do domicílio por indicação médica.  
As 2 linhas telefónicas, asseguradas pela CMSerpa, permitem a informação e esclarecimentos à população, assim como a 
articulação das respostas locais. 
Adesão ao Projeto Intermunicipal Intervenção à Rede de “Primeiros Cuidados Psicológicos” 
Os municípios, em articulação com a CIMBAL e a Unidade de Cuidados de Saúde Mental, aderiram ao referido projeto, para que 
técnicos da área social de cada concelho possam intervir no seu território, junto dos seus munícipes que, face ao contexto atual, 
e devido a emoções intensas, se encontrem em desespero, ou apresentem sintomas de estado de apatia ou estejam 
potencialmente a desenvolver doença mental. 
O projeto tem como objetivos principais proporcionar aos agentes da intervenção um suporte básico de apoio e informação 
prática para apoio às situações de vulnerabilidade. A intervenção deve-se apoiar essencialmente na empatia com o individuo, no 
respeito e na preocupação com o seu estado, para que os mesmos possam superar as dificuldades. Em situações de maior 
gravidade o munícipe deve ser encaminhado para Unidade de Cuidados de Saúde Mental. 
  
Rede de Apoio às IPSS com respostas ERPI e SAD 
Apoio técnico, informativo e logístico e sob a forma de materiais e equipamentos de proteção individual, nomeadamente 
máscaras, luvas, desinfetantes e viseiras de proteção. 
  
Apoio à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) 
Apoio na criação de uma estrutura de apoio para combate à COVID-19, mediante cedência de instalações (sito no pavilhão dos 
Desportos Carlos Pinhão). 
 
Academia Sénior: 
O Projeto Academia Sénior manteve a sua ligação com os alunos, colaboradores e professores através de atividades on-line, 
através da sua página de facebook e com recurso a ferramentas motivacionais e de estímulo cognitivo, para combate e atenuar 
dos efeitos do isolamento social e  inatividade associados ao período de quarentena. 
Foram também mantidos contactos telefónicos regulares com os alunos. 
 
EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - AAAF 
No mês de março beneficiaram deste programa: 

Valência / local Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. 
Bento 

V. V. Ficalho 

Refeições 62 crianças 
566 refeições 

7 crianças 
70 refeições 

36 crianças 
373 refeições 

32 crianças 
300 refeições 

16 crianças 
135 refeições 

Prolongamento 
Horário 

59 crianças 7 crianças 32 crianças 35  crianças 16 crianças 

 
O custo global mensal da autarquia com o fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar foi de 2.504,22€ 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* 

950,88€ 117,60€ 626,64€ 504,00€ 305,10€ 

* Refeições fornecidas pelo Centro Social de S. Jorge e Nª. Srª. das Pazes – Vila Verde de Ficalho 
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A Câmara Municipal de Serpa tem colocadas no Pré-Escolar, 26 assistentes operacionais para apoio em sala de aula e às Atividades de Animação 
e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (apoio nos almoços e prolongamento de horário). 
 
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 março, a autarquia teve um 
custo de 2.257,35€ distribuído da seguinte forma: 

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

 
TRANSPORTES ESCOLARES 
Neste mês o transporte escolar foi assegurado pela rodoviária a 311 alunos, e a 60 alunos nos circuitos especiais (transporte de 
alunos residentes em montes efetuados por viaturas camarárias e viaturas de aluguer), com um custo de: 

 Rodoviária: 20.258,95€ 
 Viaturas de aluguer: 3.3124,06€ 

 
Apoio às visitas de Estudo – cedência de autocarro camarário 
De acordo com a deliberação de câmara de 23/01/2020 com a atribuição de plafond de quilómetros para realização de visitas de 
estudo até ao final do ano civil 2020, pelas turmas dos agrupamentos de escolas 1 e 2 e Escola Profissional de Desenvolvimento 
Rural de Serpa, foram realizadas as seguintes visitas de estudo com o autocarro camarário, conforme pedidos efetuados pelas 
escolas e disponibilidade da viatura: 
 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa: 
- Dia 03/03 – Alunos do 9º ano de Serpa – visita à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 
- Dia 06/03 – Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo de Vale Vargo – Visita ao Pavilhão do Conhecimento e Politeama. 
 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa: 
- Dia 07/03 – Alunos do 12ºB e 12ºC – transporte aé ao aeroporto de Servilha para visita a Lanzarote; 
- Dia 12/03 – Alunos do 9º ano de Vila Nova S. Bento – visita ao Pavilhão do Conhecimento e Mosteiro dos Jerónimos. 
 

 

                                                      

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
Obras a decorrer 
- Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  
(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J- Soiserpa) 
- Empreitada de infraestruturas Elétricas e ITUR do loteamento do moinho de vento  
Brinches 
Obras a decorrer 
- Reparação da passagem hidráulica no CM 518 
Pias 
Obras Concluídas 
- Escola do Ribeirinho (construção civil) 
Vila Nova de São Bento 
Obras Concluídas 

Agrupamento nº1 de Serpa Agrupamento nº2 de Serpa 

Serpa Vales Mortos Pias Vila Nova S. Bento Vila Verde Ficalho* 

969,19€ 
1210 refeições 
392- escalão A 
179 – Escalão B 

639 – sem escalão 

165,92€ 
137 refeições 
69- escalão A 
48 – Escalão B 

20 – sem escalão 

590,60€ 
541 refeições 
291- escalão A 
64 – Escalão B 

186 – sem escalão 

463,84€ 
436 refeições 
206- escalão A 
92 – Escalão B 

138 – sem escalão 

67,80€ 
35 – sem escalão 
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- Escola Básica 1º ciclo- Reparação de teto de sala de aula 
Vale de Vargo 
Obras a decorrer 
- Requalificação da Rua da Liberdade 
Obras Concluídas 
- Execução de box para contentor (junto ao edifício da junta) 
Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 
- Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
Obras Concluídas 
Exposição Munícipe -Rua das Forças Armadas- Execução de drenagem 

 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 525 
  - Conservação e Manutenção da Rede Viária em Pias - Reposição de Asfalto | ACESSO A RSU 
  - Manutenção de caminhos de servidão e passagem na Zona de Serpa 
  - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 520 
  - Manutenção e Conservação de Caminho de Transportes Escolares | Circuito nº1_TE_19/20 - Serpa 
 
TRABALHOS EM CURSO 
   - Manutenção e Conservação de Caminho de Transportes Escolares | Circuito nº6_TE_19/20 - Zona de Vales Mortos  
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 519 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Obra de Reabilitação e Reforço Estrutural do Edifício na Rua dos Quarteis – Centro Interpretativo do cante 
- Obra de infraestruturas elétricas e ITUR do Loteamento do Moinho de vento 
- Obra de Requalificação da Rua Jogo dos Paus, em Pias 
- Obra de Reforço da estrutura do Edifício Arquivo Municipal 

 

 Acompanhamento de obras por Administração Direta 
- Reparação da passagem hidráulica da CM 1034 (Estrada dos Marianos) 

 

 COVID-19 
- Propostas de aquisição de EPI’s (máscaras, luvas, viseiras, fatos descartáveis e batas) e de material desinfetante (gel mãos 
e hidro álcool) 
- Analise e preparação de todas as áreas de isolamento do Plano de Contingência da CMSerpa 
- Proposta de aquisição de materiais para os KIT’s das áreas de isolamento da CMS + Juntas de Freguesia + Escolas Pré-
Primária e EB1 
- Organização e distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores da DMOM e DASU e gestão de 
stock 
- Formações aos trabalhadores da DMOM e DASU 
- Acompanhamento e implementação das orientações das DGS, através da elaboração de procedimentos de trabalho (riscos 
moderados e riscos elevados) para os vários serviços, executados em conjunto com colega da DUOT. 
- Criação e implementação do circuito de descontaminação dos trabalhadores dos circuitos de recolha de RU, no Pavilhão 
Carlos Pinhão 

 

 Outros: 
- Acompanhamento da CSO da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo 
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- Execução de comunicados e/ou analise de pedidos de ocupações de via publica c/ indicação da sinalização rodoviária a 
colocar. 

 
LOGÍSTICA 
 
- Feira do Queijo 
-Apoio ao Cortejo Histórico /Etnográfico 

 
PROTEÇÃO CIVIL 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos (site da autarquia) 
- Análise Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
- Apoio no plano de contingência COVID 19 

 
 

 
 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Durante o mês de março, os serviços executaram num total de 152 Ordens de Trabalho, entre elas: 
Serviços efetuados a pedido de munícipes 
Contadores: 
Mudança de local – 3 
Ligação – 7 
Levantamento – 5 
Substituição – 22 
Torneira de segurança – 8 
Desobstrução - 9 
Ramais de água: 
Execução – 3 
Roturas: 24 
Fornecimento de água: 
Restabelecimento – 8 
Interrupção – 15 
Verificação de Interrupção - 3 
Saneamento: 
Desentupimentos – 25 
Limpeza de fossas – 8 
Execução de ramal - 2 
 
De pedidos internos: 
Serpa 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Reparações de tampas de caixas de visita 

 Execução de Caixas de Inicio de ramal residual 

 Colocação de portinholas 
Obras Concluídas 

 Execução de nichos para Bocas de Incêndio 

 Manutenção do Sistema de Rega do relvado sintético 

 Reparações na Casa do Cante e Centro Escolar Serpa 
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 Acompanhamento na instalação das máquinas purificadoras de Água 
Vale de Vargo 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Reparação de linha de Água 

 Reabertura dos sistemas de rega 
Vila Nova de São Bento 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Colocação de Portinholas 
Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Ligação de fossa nas instalações da Fronteira 
 
Pias 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Colocação de loiças sanitárias na Escola do Ribeirinho 
Brinches 
Obras Concluídas 

 Reabertura dos sistemas de Rega 
 
Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
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Outras Atividades: 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 

 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
● CONTARELOS Itinerância  
Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa, Vila Nova de São Bento l Dias 3, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 26, 31 
 Sessões itinerantes de mediação de leitura dirigidas às crianças dos 3 aos 6 anos que frequentam a Componente de Apoio à 
Família (CAF) em cinco localidades do concelho (Pias, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos, Serpa e Vila Nova de São Bento). 
A atividade é desenvolvida por técnicos da Biblioteca Municipal, que se deslocam aos locais, e visa fortalecer os laços das crianças 
com os livros, bem como suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de mais tarde lerem por prazer. A base de trabalho das sessões foram 
os seguintes livros: Não de Tracey Corderoy, Quero a minha chupeta de Tony Ross, Today is Monday de Eric Carle, Inês vai ao 
jardim escola de Lourdes Custódio. 
Realizaram-se 3 sessões com um total de 44 participantes. (restantes Canceladas Plano de Contingência Municipal) 
 
 
● CONTARELOS  
Biblioteca – Sala do conto | Dias 4, 11, 18 e 25 

Animações de leitura que visam fortalecer os laços das crianças com os livros, suscitar-lhes o prazer de ouvirem e de 
mais tarde, lerem por prazer. Para crianças dos 3 aos 6 anos.  
N.º de participações: 2 (restantes Canceladas Plano de Contingência Municipal) 
 
● TERTÚLIA DE PALAVRAS  
Biblioteca – Sala Infantil l Dia 11 
Orbitando sempre em torno da Palavra enquanto forma privilegiada de expressão e comunicação de sentido, a sessão “Tertúlia 
de palavras” pretende trazer ao encontro as diferentes formas da oralidade: conto oral, lenga-lengas, trava-línguas, anedotas, 
poesia popular, histórias de vida. 
N.º de participantes: 1  
 
Restantes atividades canceladas, no âmbito do Plano de Contingência Municipal  
 
 

● DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    9 

DVD-Vídeo    32 

Monografias  164 

Total  205 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     17 

7-9 anos     3 

10-12 anos      40 

13-16 anos     6 

17-20 anos     6 
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MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 
● ATIVIDADES ONLINE 
Desenvolvimento de atividades online para ocupação de tempo durante o período de quarentena com desafios didáticos 
relacionados com o património cultural de Serpa. A primeira atividade consistiu num desafio inspirado na Lenda da Serpente do 
Rio Anas, baseada na recolha de João Cabral (editada nos Arquivos de Serpa), para pais e filhos retratarem em desenho a Lenda 
da Serpis, sendo os contributos posteriormente publicados no facebook da Câmara Municipal de Serpa.  
 
● APOIO À INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA  
A Câmara Municipal de Serpa prestou apoio ao arqueólogo Marco António Andrade (UNIARQ – Centro de Arqueologia de Lisboa), 
no âmbito do programa de Estudos do Museu, no âmbito do qual se pretende promover o estudo de coleções e artefactos do 
Museu Municipal de Arqueologia. O trabalho consistiu numa missão de dois dias ao Museu Municipal de Arqueologia para estudo 
de materiais arqueológicos provenientes do sepulcro do Monte da Velha 2 (Vila Verde de Ficalho) e visita ao sítio arqueológico. O 
resultado deste estudo deveria ser apresentado no dia 21 de março, no âmbito das iniciativas de comemoração da reabertura do 
Museu Municipal de Arqueologia, entretanto canceladas devido às medidas de mitigação em curso, sendo reagendada a sua 
apresentação para ocasião a anunciar assim que estiverem reunidas as devidas condições.  
 
● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 

CASTELO 

Portugueses 637 

Estrangeiros 487 

Total 1124 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

Portugueses 229 

Estrangeiros 126 

Total 355 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Empréstimo Inter-bibliotecas da RIBBA - Rede Intermunicipal de Bibliotecas dos Baixo-Alentejo 

21-35 anos     11 

36-50 anos  64    

51-65 anos  26  

> 66 anos  32    

Total    205 

Total de novos utilizadores inscritos  2 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB2  0 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   8 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas               85 

Total de sessões nos computadores  
                                                                             

105 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 
● COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
Para a assinalar o Dia Internacional da Mulher, no dia 6 de março, sexta-feira, realizou-se pelo segundo ano, a iniciativa Sunset 
Dia da Mulher, desta feita na Alcáçova do Castelo de Serpa, com o apoio da cafetaria A Barbacã.  
Cerca de uma centena de pessoas, a maioria mulheres, confraternizaram em grande animação ao som de Nádia Mira. 
 
Restantes atividades canceladas, no âmbito do Plano de Contingência Municipal. 
 

  

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 
 

GMAC ( Galeria Municipal de Arte 
Contemporânea) 

Portugueses 19 

Estrangeiros 36 

Total 55 

 

 

CASA DO CANTE 
 

 Rota do Cante 
Este projeto é integrado pelos Grupos Corais do Concelho que a partir da sua vontade, foi por eles disponibilizado um ensaio 
mensal que decorre na sua sede.  
 
Como medida de contenção no âmbito da pandemia covid 19 todos os ensaios foram cancelados pelos grupos, por tempo 
indeterminado. 
 Devido à pandemia covid , a Casa do Cante como medida de contenção começou a trabalhar internamente por via telefónica e 
internet. 

 Foi elaborada a candidatura do Cante ao concurso 7 Maravilhas Maravilhas da Cultura Popular, a qual foi aceite e 
validada. 

 A Casa do Cante durante o mês de março manteve contacto com a Organização do ll Congresso do Cante Alentejano com 
o qual está a trabalhar em parceria para a realização do congresso. 
- Divulgação da participação do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento no programa televisivo Cristina 
Ferreira na SIC no dia 4 de Março. 
- Divulgação do lançamento do trabalho discográfico do Grupo Cantadores de Paris que contou com a participação de 
vários grupos do Concelho de Serpa e com o apoio do Município de Serpa Divulgação do Divulgação da participação do 
Rancho Coral Feminino As Papoilas do Enxoé de Vale de Vargo, no programa Olha o Baião na SIC no dia 7 de março. 
- Divulgação do IX Encontro de Coros Femininos Alentejanos no Feijó com a participação de cinco grupos corais. 
Divulgação do cancelamento dos eventos relacionados com o Cante devido à pandemia CoviD 19  
 

 Sala de Exposições Casa do Cante: 
 - Exposição de pintura “Thresholds” (Umbrais), de Andrew Smith, patente até ao dia 8 de março. 
 

 Visitas à Loja da Casa do Cante: 
 - A Casa do Cante recebeu em março 96 visitantes. 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 Fornecimentos/Serviços: 
Foram abertos os seguintes procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

21/2020 

Aquisição de Betume 
Asfáltico 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

20/2020 

Aquisição de Serviços 
para a 

Reparação/Manutenção 
dos Balneários do 

Campo de Futebol de 
Relva Natural, em Serpa 

  Em preparação 

 
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 

19/2020 

Aquisição de Produtos 
para o tratamento de 

Água - Piscinas do 
Concelho de Serpa 

13-03-2020 - 
Cimai - 

Engenharia e 
Química 

Avançada, 
Unipessoal, 

Ldª 

8.359,10€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

18/2020 

Aquisição de Gás 
Propano e Butano para 

vários Equipamentos 

05-03-2020 - 
Rações 

Malveiro & 
Graça 

Mendes, S. A. 

6.519,6€ Concluído  

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

  Em preparação 

Ajuste 
Direto 

16/2020 

Aquisição de Software 
MyNet Serviços Online 

Águas, e MyNet 
Atendimento Águas e 
Solução de Integração 

do Processo de Despesa 
com o MyDoc 

28-02-2020 - 
AIRC - 

Associação 
Informática 
da Região 

Centro 

21.730,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

15/2020 

Aquisição de Sistema de 
Gestão de Filas de 

Espera 

13-03-2020 - 
Algardata - 
Sistemas 

Informáticos, 
S. A. 

4.595,00€ Concluído  

Consulta 
Prévia 

14/2020 

Aquisição de Serviços 
para o Controlo 

Qualidade da Água no 

05-03-2020 - 
LPQ - 

Laboratório 
5.972,50€ Concluído  
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Concelho de Serpa - 
2020 

Pró-
Qualidade, 

Ldª 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  Em fase de cabimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

Aquisição de Elementos 
Físicos de acessibilidade 
para o Museu Municipal 
de arqueologia e Casa do 

Cante 

  Em fase de cabimento 

Consulta 
Prévia 
4/2020 

Aquisição de Terminais 
de Acesso para Serviços 
Autárquicos e Juntas de 

Freguesias 

18-02-2020 - 
SystemsIT - 

Sistemas 
Informáticos, 

Ldª 

21.206,00€ 
Aguarda Assinatura de 

contrato 

 

 
INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM 
 
Suportes online da CMS geridos pelo SICI e atualizados em permanência: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

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

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

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 
 
Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Boletim Municipal: Serpa Informação (mensal) 

 Agenda Cultural e Desportiva (mensal) 

 Mupis da cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação) 

 Comunicados 

 Newsletters 
 
Serpa informação n.º 183 e agenda cultural abril 2020 

 Elaboração de conteúdos e imagens  

 Paginação e preparação para gráfica 

 expedição via CTT e eletrónica  

 Distribuição nos diretórios  

 Conversão de ficheiros para o formato jgp, carregamentos e colocação online  

 Elaboração gráfica e impressão dos MUPIs  

 Envio da informação/nota de imprensa aos Órgãos de Comunicação Social (OCS), Turismo Alentejo, Agenda 
Cultural e mailing  

 Produção e colocação de agenda em MUPIs 

 Newsletter da agenda cultural e desportiva 
 

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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Biblioteca Municipal 

 Várias atividades agendadas 

 Carregamento e divulgação online (site e redes sociais) 

 Envio de Newsletter  
 

CD Ceifeiros de Serpa 

 Paginação 

 Bolacha 

 Capa 
 
CD Academia Sénior de Serpa 

 Paginação 

 Bolacha  

 capa 
 
Dia Mundial da mulher 

 Cartaz 

 Convite – design e impressão 

 Cartões consumo – design e impressão 

 Carregamento e divulgação online (site e redes sociais) 

 Acompanhamento fotográfico 

 Envio de Newsletter  
 

Desporto 

 Cartaz “Vamos conhecer o concelho… a pé” Caminhada pelos Olivais do Enxoé 

 Carregamento e divulgação online (site e redes sociais) 

 Impressões de cartazes 

 Envio de Newsletter  
 
25 de Abril 

 Pesquisa para imagem 2020 

 Propostas de imagem 
 
Feira do Queijo do Alentejo 2020 

 Concurso do Queijo: Certificados 

 Selos para premiados 2020 

 Acompanhamento fotográfico 
 
Academia Senior 

 3 Proposta para cartaz “Chá Poético” 
 
Mercado Municipal 

 Alterações na planta para publicação no Diário da República 
 

Revista Balanço 

 Paginação/revisão conteúdos 
 
COVID-19 

 Colocação de logo do município em vários documentos  
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 Banner site, instagram e facebook 

 Impressão de documentos para distribuição pelos equipamentos municipais e escolas 

 Avisos de encerramento de equipamentos (cemitérios, casas mortuárias, parques infantis, posto de turismo, 
parque de campismo) + impressão em plotter 

 Folheto Apoio a Idosos + impressão 

 Folheto apoio Social + impressão 

 Folheto Quarentena  (converter em flyers) 

 Ficheiro telefones + banner site 

 Folhetos/cartaz proteção civil + impressão 

 Ficheiros juntas web 

 Ficheiros restaurantes/farmácias 

 Avisos corte estrada/fronteira + impressão plotter 

 Carregamento e divulgação online (site e redes sociais) 

 Impressões de cartazes 
 
Outros eventos (registo fotográfico e notícia) 

 Registo fotográfico encontro de Boccia  

 Registo fotográfico sessão no Cades para agricultores 

 Registo fotográfico de obras no concelho 
 

Ação Social 

 Proposta para logo da Comissão de Proteção do Idoso de Serpa 

 Criação de imagem e edição de programas do Fórum Jovem 

 Folheto A5 da Comissão de Proteção do Idoso de Serpa 
 
Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Bento 

 Placa de obra: Remodelação dos parques infantis.  
 
Aniversário da Reabertura do Museu Municipal de Arqueologia  

 Flyer Percursos 

 Flyer visita guiada 

 Fyer Percursos com programa  

 Flyer conferencia  

 Carregamento e divulgação online (site e redes sociais) 

 Impressões de flyers 

 Envio de Newsletter  
 
Dia Mundial do Artesão 

 Cartaz  
 
Website do Turismo Visit Serpa: https://www.visitserpa.pt/ 

 Edição de imagens 

 Atualização da agenda cultural de novembro 

 Carregamento de conteúdos  
 
Website da Câmara Municipal de Serpa: http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx 

 Edição de imagens 

 Pesquisa de conteúdos  

 Carregamento de conteúdos  

https://www.visitserpa.pt/
http://cm-serpa.pt.vf-portal.com/pt/Default.aspx
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Comunicados  

 O Executivo da Câmara Municipal de Serpa esteve em Pias no passado dia 4 de março, para uma reunião com 
a Junta de Freguesia, a que se seguiu uma visita à localidade. 

 A Câmara Municipal de Serpa, atenta à situação que se vive no Pais e no mundo, informou que está a 
acompanhar, com toda a atenção, a evolução do surto da nova estirpe de Coronavírus (COVID-19) no nosso 
País. Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde e mantendo estreita articulação e contacto com 
as autoridades de saúde locais e regionais, decidiu implementar medidas de contenção excecionais.  

 A Câmara Municipal de Serpa informa todos os munícipes que residam no Centro Histórico, abrangidos pelo 
programa de recolha de resíduos porta-a-porta, que poderão utilizar qualquer tipo de saco para colocar os 
resíduos indiferenciados bem como os recicláveis. 

 A Câmara Municipal de Serpa solicita a todos os Munícipes que efetuem o pagamento das faturas da água 
através de Multibanco. 
 

Notas de Imprensa  

 O Município de Serpa informou que foi aprovada uma candidatura no âmbito da adaptação às alterações 
climáticas. 

 O Dia Internacional da Mulher foi assinalado, em Serpa, no dia 6 de março, com uma iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal, destinada a todas as funcionárias da autarquia.  

 Vinte dias depois de a Câmara Municipal de Serpa ter pedido, com caracter de urgência, uma reunião com o 
Ministro da Educação sobre as obras na Escola Secundária de Serpa, não houve qualquer resposta. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que está a acompanhar as recomendações da Direção Geral de Saúde 
(DGS) em relação ao coronavírus (Covid-19), tendo já aprovado um Plano de Contingência. 

 O Município de Serpa está a acompanhar, com a atenção que se impõe, a evolução do surto da nova estirpe 
de Coronavírus (COVID-19) no País, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde e mantendo 
estreita articulação e contacto com as autoridades de saúde locais e regionais. Assim sendo, a autarquia 
decidiu tomar algumas medidas preventivas que vigoram de 14 de março a 15 de abril de 2020. 

 O Município de Serpa continua a acompanhar, com toda a atenção, a evolução do surto da nova estirpe de 
Coronavírus (COVID-19) no nosso País. Seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde e mantendo 
estreita articulação e contacto com as autoridades de saúde locais e regionais, decidiu alargar as medidas de 
contenção, excecionais, já anunciadas. 

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, a Estrada Municipal 520, que liga São Marcos (Serpa) e Paymogo 
(Espanha) vai ser encerrada ao trânsito a partir do dia 16 de março e até 15 de abril, como medida de 
contenção da propagação do Covid 19. 

 Face à declaração de Estado de Emergência em Portugal, devido à pandemia do Covid-19, foi criado um grupo 
de trabalho, no passado dia 16 de março, composto pelo Executivo, elementos da proteção civil municipal e 
pessoal dirigente. 

 O Município de Serpa informou que está preparado para a realizar a pulverização e desinfeção dos espaços 
públicos, assim que seja dada essa orientação por parte das autoridades de saúde regionais. 

 Face ao estado de emergência em vigor, decorrente do SARS COV 2, que provoca a COVID 19, o município de 
Serpa cria Rede de Apoio Social.  

 A Câmara Municipal de Serpa informou que, em colaboração com as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho 
e ainda contando com o apoio de vários agricultores do concelho que se disponibilizaram para ajudar (e a 
quem agradecemos), estamos preparados para dar início às desinfeções em locais públicos do concelho. 

 O Musibéria, projeto promovido pela Câmara Municipal de Serpa, está a reinventar-se, à semelhança de 
muitas outras entidades, e está a promover aulas on-line. 

 A Câmara Municipal de Serpa, em parceria com as Juntas e Uniões de Freguesia e contando com o apoio de 
vários agricultores locais, iniciou no dia 25 de março, a desinfeção de locais públicos de todas as localidades e 
lugares do concelho.  
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 A Câmara Municipal de Serpa, a pensar nos mais novos que neste momento não têm atividades letivas 
presenciais, lançou algumas atividades online do Museu Municipal de Arqueologia.  

 Com o objetivo de contribuir para minimizar o impacto dos efeitos causados pela pandemia Covid 19, o 
Município de Serpa através do Cades - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, tem vindo 
a compilar o conjunto de informação sobre as medidas de apoio disponibilizadas pelo Estado, fazendo a 
respetiva divulgação por e-mail junto dos agentes económicos. 

 A Câmara Municipal de Serpa está a trabalhar para criar um centro de apoio, caso venha a ser necessário. 

 Uma empresa de Serpa já tem on-line um site (www.ficoemcasaserpa.com) onde se podem encontrar os vários 
serviços em funcionamento no concelho de Serpa. 

 Com o objetivo de manter a ligação entre os alunos, os colaboradores e os professores voluntários, o projeto 
Academia Sénior, da Câmara Municipal de Serpa, desenvolve, através da sua página no facebook, ferramentas 
motivacionais e de estímulo cognitivo, combatendo desta forma o isolamento social e a inatividade. 

 
Diversos 

 Pesquisa de fotos e edição. 

 Pesquisa de vídeo das Santas Cruzes em Vila Nova de S. Bento. 

 Apoio à divulgação: cartaz da PSP; Cartaz da Caminhada em Pias; Cartaz da Caminhada em Brinches. 

 Design gráfico: paginação do relatório de atividades; impressão das folhas de presença para as escolas em 
plotter; impressão de capas para documentos (sessão mediadores) para a Ação Social. 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal e atualização da rede 
social Facebook (Serpa Terra Forte), Instagram e VisitSerpa. 

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

 Participação na acção de formação Mydog de todos os elementos do Sici. 

 
 

RECURSOS HIERÁRQUICOS E PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES  
  
  
Processo n.º 246/18.0BEBJA - Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja 
Autor: Sociedade Agrícola da Herdade Maria da Guarda, Lda 
Assunto: Impugna o Despacho de 20/11/2017, que ordenou a demolição das obras executadas sem procedimento de controlo 
prévio 
Situação: Petição Inicial Contestada 
  
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: Audiência de julgamento realizada. Decisão em 1ª Instância favorável ao Município. Decorre prazo para recurso. 
                                     
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: Decisão em 1ª Instância desfavorável ao Município. Interposto Recurso 
   
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: Iniciado processo Executivo 
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Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 746/16.1BEBJA 
Autor: Decoverdi – Plantas e Jardins S.A. 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a nulidade do Despacho que Aprovou o Relatório Final, no âmbito do procedimento de empreitada para 
Reabilitação do Jardim Municipal 
Situação: Petição inicial contestada. 
  
Ação Administrativa - Processo 398/18.4BEBJA 
Autor: Norine da Cruz Brito 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a Impugnação Judicial do Indeferimento da Reclamação do Ato de Homologação da respetiva Avaliação de 
Desempenho (SIADAP 3 - Biénio 2015/2016). 
Situação: Petição inicial contestada. 
  
Processo de Injunção n.º 128929/6 YIPRT 
Autor: Schmitt – Elevadores, Lda 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona o pagamento de faturas vencidas no montante de 1 074,32€ 
Situação: Contestado. 
  
Ação Declarativa de Condenação / Tribunal Judicial da Comarca de Beja 
Autor: Município de Serpa 
Réu: Sociedade Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda 
Assunto: Peticiona-se a restituição da parcela de terreno vendida para construção de Cheche. 
Situação: Apresentada Petição Inicial 
  
  

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, 23 de fevereiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
Tomé Alexandre Martins Pires 

 
 

 


