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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 

 

A atividade municipal nos meses de abril e maio continuou a ser em grande parte determinada pela 

situação de pandemia por que estamos a passar, num processo de adaptação permanente dos serviços 

às diferentes necessidades e exigências. E é assim que quero deixar aqui uma primeira nota especial aos 

trabalhadores do município que, nas diferentes funções e nos diferentes serviços, têm conseguido 

assegurar a resposta rápida e adequada a uma nova realidade, com profissionalismo e dedicação, 

reinventando os projetos habituais, criando novas iniciativas e assegurando a sua concretização em 

condições completamente diferentes, conseguindo manter a ligação à população. Refiro igualmente todo 

o trabalho feito no quadro da reabertura dos equipamentos para criar todas as condições sanitárias de 

segurança exigidas para um retomar da atividade com toda a confiança, seja para o público, seja para os 

próprios trabalhadores dos equipamentos.  

A segunda nota é para a população do concelho, na generalidade, que ao seguir as recomendações das 

autoridades de saúde, contribuiu, sem dúvida, para que e até ao momento em que escrevo, não surgissem 

novos casos no concelho.   

E uma terceira nota para os agentes económicos do concelho: sabendo quão prejudicial foi e continua a 

ser esta pandemia, precisamos agora de manter a esperança e encontrar novas formas de recuperar a 

atividade económica e a confiança dos consumidores. O desconfinamento progressivo iniciado no 

princípio de maio, melhorando algumas situações, ainda não permitiu a retoma e a normalidade que tanto 

é necessária.  

Como já referi noutras situações, desde o início da pandemia que temos vindo a trabalhar no sentido de 

prepararmos o retomar dessa normalidade, à medida que vai sendo possível, exigindo em simultâneo 

uma política nacional adequada e eficaz no quadro da recuperação económica. Este trabalho tem-se 

refletido num conjunto de medidas que já foram concretizadas - como é o caso da redução do prazo de 

pagamentos aos fornecedores do concelho – e outras que ainda estão a ser desenvolvidas. Neste sentido, 

e em articulação com a nossa estratégia de desenvolvimento, estamos a criar um Plano de Revitalização 

Económica para o concelho, que sistematiza as várias atividades e medidas para um período temporal de 

ano e meio, ou seja até dezembro de 2021. 
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Este Plano que pretende, assim, contribuir para atenuar dos efeitos negativos decorrentes da pandemia 

do COVID-19 na economia local, será uma ferramenta de apoio, em permanente monitorização e 

adaptação, tendo em conta o desenvolvimento da situação de pandemia e a necessidade de apoiar o 

tecido empresarial local, dando especial atenção à articulação e proximidade com os vários agentes e em 

complementaridade com as já referidas medidas de âmbito nacional.  

Ao dar sequência à estratégia do município em matéria de desenvolvimento económico e, também, ao 

trabalho feito desde março de 2020 com a declaração do estado de emergência nacional, este Plano 

traduz-se num conjunto de atividades e medidas gerais e setoriais, apoiando direta ou indiretamente os 

agentes económicos, promovendo a produção e o consumo locais, valorizando os recursos patrimoniais 

e incentivando o turismo interno.  

É neste contexto que adianto, entre outras, para além da já referida redução dos prazos de pagamento 

aos fornecedores do concelho, o reforçar o Investimento público no concelho mediante a 

concretização do plano de intervenções do município até ao final de 2021, o incentivo às 

esplanadas mediante a isenção do licenciamento e apoio a projetos, o reforço da promoção de Serpa 

como destino junto do mercado nacional, a realização de uma campanha de incentivo às compras e 

consumo no comércio local durante este verão, promover as produções locais, nomeadamente com a 

realização de pequenos mercados de produtores em todo o concelho, bem como o Protocolo formalizado 

com a CCPME - Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, com o objetivo de 

apoiar as empresas em matéria de informação, sensibilização e formação empresarial, tendo já sido 

realizadas reuniões com os agentes económicos em todas as freguesias, no inicio de junho e serão 

agendadas novas reuniões sectoriais a breve prazo, promovendo a participação o envolvimento de todos 

neste este processo. 

 

Com os melhores cumprimentos 

O presidente da Câmara 

 

Tomé Pires 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 

No SIMQ - Serviço de Informática, Modernização e Qualidade deu-se continuidade aos projetos em 

curso, como é o caso do Sistema de Gestão de Faturação, do apoio à utilização da nova gestão documental 

– MYDOC , reportando pedidos de melhoria à AIRC, , do acompanhamento das ações da candidatura da 

modernização administrativa, do arranque das configurações e estruturação de documentos das águas a 

disponibilizar na aplicação  MyNet  Águas, criação/alteração de permissões de novo utilizadores no ERP 

AIRC, dos  Serviços on line - apoio a munícipes, validação de registos,  análise de novas propostas dos 

serviços municipais  - viabilidade, propostas de alterações, apoio no Portal autárquico e Portal do 

munícipe Acompanhamento e gestão de backups do Município. 

É ainda de salientar o reforço do trabalho no quadro das necessidades decorrentes pela pandemia. Ou 

seja, configuração de acessos a utilizadores em teletrabalho e apoio na adaptação a este novo contexto – 

para além do apoio regular aos trabalhadores em regime presencial -, criação e gestão de reuniões e apoio 

a utilizadores em vídeo conferência ( sessão da Assembleia Municipal, reuniões de Câmara e apoio ao 

executivo, Comissão Municipal de Proteção Civil,  Centro de Coordenação Operacional, reuniões de 

Coordenação, participação em seminários e sessões técnicas dos vários serviços, entre outras situações), 

gestão de equipamentos portáteis para utilização de serviços prioritários em teletrabalho e  configurações 

na central telefonica.  

No CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico, embora o espaço estivesse encerrado no 

mês de abril, foi feito o envio regular e atualizado de informação de apoio ( em contexto COVID 19e outras 

situações) aos agentes económicos do concelho nas diferentes áreas, deu-se continuidade ao processo 

relativo à campanha de Natal ( receção e encaminhamento dos vales), atualização das bases de dados dos 

agentes económicos,  Recolha e sistematização de informação relativa a entregas ao domicílio e vendas 

on-line de produtos agro-alimentares, participação em sessões técnicas por videoconferência).  

No serviço de turismo, foi feito o acompanhamento as obras do Parque de campismo (intervenção 

elétrica nos balneários e cozinha), foram efetuados contactos com os restaurantes e alojamentos para 

atualização dos dados, foi apresentada proposta preliminar para retomar as atividades turísticas no 

Concelho no período pós- coronavírus, e continuaram a ser acompanhados os projetos em curso. Regista-

se também a participação em sessões técnicas por videoconferência em matéria de turismo organizadas 

pela Associação de Promoção Turística do Alentejo, AHRESP (Associação de Hotelaria, Restauração e 

Similares de Portugal) e divulgação da informação aos empresários. Regista-se que o Posto de Turismo e 

o Parque de Campismo permaneceram encerrados neste mês, ficando todavia assegurados pelos 

funcionários o atendimento de chamadas e pedidos de informação por correio eletrónico.   

No que respeita ao serviço Planos, Projetos e Candidaturas, foi feito o acompanhamento das 

candidaturas aprovadas, com a submissão e regularização de pedidos de pagamentos (Programa de 

Requalificação das Infraestruturas Educativas II; Programa Específico de Modernização Administrativa; 

Centro Interpretativo do Cante), o acompanhamento de reprogramação da operação de Reabilitação e 

Modernização do Museu Municipal de Etnografia, a alteração da Adenda ao PEDU- Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano, o Envio de elementos relativos à candidatura do FORTOURS e PRID 2020, à 

reprogramação do Mercado. Preparou-se a candidatura “Casa do Rio” em Brinches e foi feita pesquisa e 

análise de financiamentos e legislação. Toda a informação relativa às candidaturas aprovadas constam no 

quadro seguinte, como é habitual.  
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Aprovadas   

 

 

  

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

  

INVESTIME
NTO 

APROVAD
O 

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 

€  

                                  
63.713,55 

€  

                                  
18.032,78 

€  

                                  
36.123,74 

€  

Casa da Juventude 

                                
183.428,17 

€  

                                
154.447,69 

€  

                                  
28.980,47 

€  

                                     
9.225,00 €  

                                     
6.375,00 €  

                                                 
-   €  

INTER
REG 

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 

€  

                                
280.015,43 

€  

                                
234.104,50 

€  

-                                           
0,02 €  

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 

€  

                                
160.812,40 

€  

                                  
84.203,33 

€  

                                  
51.741,76 

€  

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 

€  

                                                 
-   €  

PNAE
E 

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 

€  

Alent
ejo 

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 

€  

                                                 
-   €  
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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 

€  

Turis
mo 

Portu
gal 

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 €  
                                                 

-   €  

POSE
UR 

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 

€  

                                                 
-   €  

                                  
16.644,10 

€  

                                                 
-   €  

  TOTAL 

9.778.170,
70 € 

8.043.244,
12 € 

1.716.002,
82 € 

2.550.994,
09 € 

                          
1.837.804,

64 €  

                             
205.708,63 

€  

 

 

 
 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

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. 
 

Dias Visualizações 

1 3100 

3 5300 

8 1400 

15 1800 

17 3800 

20 2900 

22 1800 

24 2300 

27 2400 

29 992 

 
Nº de sessões – 10 
Nº de visualizações – 25792 * 
 
         *à data de 04/05/2020 
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DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA E DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
Realização de aulas online de aulas de atividade física nos dias 6 e 7 (dia da Atividade Física e da 
Saúde, respetivamente) – várias modalidades (ginástica sénior, alongamentos, treino funcional, 
HIIT, circuito, ginástica laboral, aeróbica e pilates), as aulas foram asseguradas pelos técnicos do 
município e por professores que se disponibilizaram a colaborar, para assinalar a data – 
Professores: Andreia Raposo (Pilates), Hugo Sousa (Funcional), João Piroleira (HIIT) e Marcos 
Borges (Ginástica Laboral). As aulas de ginástica sénior, circuito e aeróbica foram garantidas 
pelos técnicos de desporto do município: António Cachola, Nuno Mósca e João Moquenco 
(estagiário PEPAL) e Rui Jorge. 
 

 

Dias Visualizações Tipo aula 

6 

2200 Ginástica Sénior 

2900 Alongamento 

586 Circuito 

505 Laboral 

562 HIIT 

7 

1300 Pilates 

657 Funcional 

* Aeróbica 

Total 
visualizações 

8710 **  

 
*O vídeo foi retirado após a aula, não é possível ver o nº de visualizações  
** à data de 04/05/2020 

          
Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Equipamentos encerrados desde 18 março. 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL 

Apoios na área social 
 
Teleassistência Domiciliária 

O Município de Serpa ativou o serviço Voz Amiga, junto do Centro de Atendimento da empresa que já 
acompanha o projeto "Em Casa não Estou Só". Trata-se de um complemento à rede de apoio local ativada, 
e no âmbito do projeto de teleassistência domiciliária "Em Casa não Estou Só". 

Este serviço permite, no âmbito da Covid19, reforçar, mediante contatos semanais, o combate ao 
isolamento dos idosos beneficiários deste programa. 

A Câmara Municipal de Serpa desenvolve, há mais de uma década, o projeto “Em casa não estou só”, um 
serviço gratuito de teleassistência domiciliária, que acompanha diariamente alguns idosos do concelho. 

 
Linha de Apoio Psicológico 
Colaboração com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) na criação de linha telefónica de 
apoio psicológico, com o intuito de apoiar os que dele necessitem, durante a pandemia COVID-19, com 
o objetivo de escutar, aconselhar e apoiar psicologicamente a população da área de influência da ULSBA 
e os munícipes do concelho de Serpa. 
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Apoio às IPSS com respostas ERPI e SAD 

Em reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril, foi aprovado a atribuição de um apoio pontual às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Serpa, num total de 9 331,04 euros. 

Tendo em conta que no concelho de Serpa existem seis IPSS, com valências ERPI (Estrutura Residencial 
para Idosos), SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e cuidados continuados, que dão apoio a cerca de 600 
idosos e com cerca de 270 trabalhadores, que neste momento viram “as suas despesas de funcionamento 
acrescidas, nomeadamente no que concerne a materiais e equipamentos de proteção individual, limpeza, 
higienização e desinfeção dos equipamentos, e estando a Câmara Municipal de Serpa, consciente das 
fragilidades financeiras das instituições que dão apoio a muitos idosos do concelho, além do apoio técnico, 
logístico e material já realizado, foi aprovada a comparticipação de cinquenta por cento das despesas 
pelas instituições comunicadas à data e efetuadas a partir de março (mês de ativação do plano de 
emergência nacional, no âmbito da pandemia Covid 19), mediante subsidio a atribuir a cada uma das 
instituições. 

Recordamos que além deste apoio agora aprovado, a Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar 
diariamente as IPSS do concelho, e tem estado a colaborar com estas instituições, tendo feito chegar a 
todas materiais fundamentais neste momento, nomeadamente viseiras de proteção, máscaras, luvas e 
gel desinfetante. 

  
Academia Sénior: Projeto “Máscaras para todos” 
A Oficina Sénior da Academia Sénior em parceria com a Câmara Municipal, as Juntas e Uniões de Freguesia 
e muitos voluntários que se associaram à causa, estão a confecionar máscaras comunitárias para 
distribuição por toda a população do concelho. Inicialmente tiveram como destino a população mais 
vulnerável e numa segunda fase para todo os munícipes. 

 

EDUCAÇÃO 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Apoio à distribuição de refeições e materiais pedagógicos para alunos 

A partir do dia 29 de abril a Câmara Municipal em parceria com os Agrupamentos de Escolas de Serpa nº 
1 e 2 iniciou o apoio com a entrega de refeições e materiais pedagógicos para alunos beneficiários de ação 
social escolar e residentes fora da sede do concelho. 
Assim, procede-se à entrega de refeições a 3 alunos, sendo a sua confeção realizada na cantina da Escola 
Básica Abade Correia da Serra e a mais dois alunos através de parceria com uma IPSS. O custo para o 
fornecimento destas refeições para a câmara foi de 67,20 €.  
Os materiais pedagógicos estão a ser distribuídos a oito alunos, alguns com necessidades educativas 
especiais (NEE). 

 
                                                     

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Atendendo à situação epidemiológica do novo coronavírus covid19 em Portugal, a atividade do sector de 
construção manutenção de equipamentos municipais, por indicação superior foi suspensa, tendo sido 
integrados os funcionários deste sector, quando necessário, nos serviços indispensáveis. Somente no final 
do mês de abril, se iniciaram algumas intervenções, no entanto em locais muito específicos. 
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Serpa 
Obras em curso  
 

 Empreitada de Requalificação das infraestruturas elétricas do parque de campismo de Serpa 

 Estaleiro Municipal- Alpendre 
 

Obras suspensas 

 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 

 Exposição-Leopoldina Cabecinhas- Reparação de anomalias resultantes de rutura de conduta de 
abastecimento de água 

 Exposição -Ana Luisa Cavaco Abegão Romeiro-Reparação de anomalias resultantes das 
infiltrações 

 Centro Histórico de Serpa-Remoção de infraestruturas elétricas - consolas e isolamentos 
cerâmicos 

 Creche Jardim de Nª Sr.ª da Conceição de Serpa- obras de manutenção 
 
Brinches 
 
Obras Suspensas 

 Reparação da passagem hidráulica no CM 518 
 
Vale de Vargo 
 
Obras suspensas 

 Requalificação da Rua da Liberdade 
 
 
Vila Verde de Ficalho 
 
Obras suspensas 

 Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 

 Reclamação Sr. António Abreu Gabriel- Reparação do pavimento  

 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 

   - Manutenção e Conservação de Caminho de Transportes Escolares | Circuito nº6_TE_19/20 - Zona de 

Vales Mortos (coincide com o CM 1095) 

 

TRABALHOS EM CURSO 

   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 519; 
   - OT |Manutenção e Conservação de Caminho CM 1099 (Zona de Vale Covo);  
   - OT | Manutenção de caminhos de servidão e passagem do CM1094 e Zona da Neta. 
 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 

- Suspensa 



 

Relatório de Atividades | 2020 

Abril e maio 

 12 

 
 

 Analise de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Procedimentos de Segurança (PS) em obra 
DECL empreitada de substituição de Janelas na Pré Primária de Ficalho 
DECL empreitada de substituição de Janelas na Pré Primária de Vila Nova 
DECL empreitada de substituição de Janelas na EB2,3 de Ficalho 
DECL empreitada de execução de pavimento da sala de aula na Escola Básica 1º Ciclo de Vila Nova 
de São Bento 
 

 Execução de Planos de Segurança e Saúde (PSS) em projeto 
(Nada a referir) 
 

 Eventos 
(Nada a referir) 
 

 COVID-19 
- Propostas de aquisição de EPI’s para as funcionárias da limpeza – para risco elevado e risco 
moderado (batas, gorras, cobre sapatos, aventais, etc.), viseiras e máscaras reutilizáveis para todos 
os trabalhadores 
- Organização e distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores da CMS 
e gestão de stock 
- Formações aos trabalhadores da DASU 
- Acompanhamento e implementação das orientações da DGS, através da elaboração de 
procedimentos de trabalho (riscos moderados e riscos elevados) para os vários serviços, executados 
em conjunto com colega da DUOT. 
- Analise e elaboração de orientação para a execução de máscaras reutilizáveis de acordo com a 
orientação técnica do CITEVE. 
- Leitura e pesquisa de todas as orientações/informações sobre a Pandemia por COVID-19 
- Acompanhamento junto dos trabalhadores de todas as questões relacionadas com a segurança 
no trabalho no âmbito da Pandemia. 

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

 
 
LOGÍSTICA 
 
- Colocação de sinalização vertical no Concelho 
- Pintura de passadeiras e estacionamentos no Concelho 
- Apoio ao Cortejo Histórico e 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 
- Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil. 
- Ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa (PMEPCS), no âmbito da 
pandemia da COVID-19. 
-Ativação do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), no âmbito da ativação do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção civil. 
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AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Devido à situação de pandemia, a oficina de Águas e Saneamento encontrava-se apenas a efetuar serviço 
de piquete, aumentando o volume de serviço gradualmente, ao longo do mês. 
 
Serviços efetuados: 
Contadores: 
Torneira de segurança –2 
Levantamento - 1 
Verificação - 2 
Desobstrução -1 
Roturas: 34 
Saneamento: 
Desentupimentos – 19 
Limpeza de fossas – 7 
 
De pedidos internos: 
Serpa 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Desmantelamento da rede predial de água fria da piscina descoberta 

 Trabalhos no Parque de Campismo 

 Reparações nas Eco-Hortas 

 Limpeza do Espelho de Água 

 Trabalhos no Pavilhão Carlos Pinhão 

 Trabalhos na Residência de Estudantes 
 

Vale de Vargo 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
 

Vila Nova de São Bento 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
 
Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Pias 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Brinches 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Ajustes no sistema de rega do jardim 
 
Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 
● CONTARELOS ON-LINE  
SERPA TERRA FORTE | Dias 2, 9, 16, 23 e 30 
 
Sessões 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. As sessões 
apresentaram os seguintes livros: The carrot seed de Ruth Krauss; O rosto da avó de Simona Ciraolo;  Um 
livro para todos os dias de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso e  The birthday present de Bruno 
Munari;  Os barrigas e os magriços de Álvaro Cunhal e Susana Matos e Desenha-me uma estrela de Eric 
Carle;  
Realizaram-se 6 sessões  

 
● 25 de ABRIL SEMPRE  
SERPA TERRA FORTE l Dia 25   
Esta sessão teve como objetivo explicar as razões e a natureza dos acontecimentos na revolução de 25 de 
Abril de 1974. Foram produzidos e apresentados dois suportes vídeos. O primeiro com um conto de Álvaro 
Cunhal e ilustrações de Susana Matos intitulado “Os barrigas e os magriços”. O segundo foi uma criação 
da biblioteca desenvolvida a partir das ilustrações de Susa Monteiro, das reportagens radiofónicas da 
Praça do Carmo, dos arquivos da RTP das mensagens de natal enviadas pelos soldados na guerra colonial 
e a libertação dos presos políticos.  

Realizaram-se: 2 sessões  
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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. Em abril desenvolveu-se uma 
atividade que consistiu num desafio inspirado na história do Castelo de Serpa, destinado a pais e filhos, 
sendo os contributos posteriormente publicados no facebook da Câmara Municipal de Serpa.  
Outra atividade online consistiu na republicação da rubrica “Peça do Mês”, referente ao ano de 2018, 
para desafiar o público a escolher a da sua preferência e comentar a escolha. Em abril foram publicadas 
as peças referentes ao Museu Municipal de Arqueologia e em maio as do Museu Municipal de Etnografia.  
Foi ainda elaborado um texto, para publicação online no facebook da Câmara Municipal de Serpa, 
dedicado a aspetos históricos relevantes da história local, como o Cerco de Portalegre onde se registou 
uma participação destacada a milícia de Besteiros do Conto de Serpa, publicado a 27 de abril no 721º 
aniversário deste episódio.  
 
● DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2020 era subordinado ao tema “Património Partilhado – 
Culturas partilhadas, património partilhado, responsabilidade partilhada”. Não sendo possível 
desenvolver a atividade presencial que estava programada e que consistia na abertura ao público da Torre 
do Relógio para realização de visitas guiadas, optou-se pela publicação online de um texto sobre esta 
temática.  
 
● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 
Equipamentos encerrados como medida de prevenção ao COVID 19 

 
CULTURA E PATRIMÓNIO 
● INICIATIVAS CULTURAIS ONLINE 
Com o objetivo de divulgar o nosso Património (I) material, foram elaborados Artigos relacionados com a 
Etnografia do Concelho de Serpa, tais como os “canudos dos namorados”, os quais se mantêm como 
memória coletiva. 
 
● CENTRO INTERPRETATIVO DO GUADIANA 

 Análise do processo relativo ao Centro Interpretativo do Guadiana para efeitos de 
possível candidatura à operação "Renovação de Aldeias" da Medida LEADER do PDR 
2020; 
 
● REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA 

Análise do processo relativo à requalificação museográfica do Museu Municipal de 
Etnografia tendo em vista a abertura do procedimento pré-concursal para adjudicação 
do serviço de elaboração e fornecimento do projecto de museografia. 
 
  

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 
Equipamentos encerrados como medida de prevenção ao COVID 19 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Empreitadas: 
No mês de abril não foi aberto qualquer procedimento de Empreitadas de Obras Públicas. 
Relativamente aos já abertos e comunicados anteriormente, informa-se que as mesmas não 
tiveram qualquer desenvolvimento. 
 

 
Fornecimentos/Serviços: 
No mês de abril não foram abertos quaisquer procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços. 
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 

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 

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

  Em preparação 

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 

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 
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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 
 
 

Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Notas de imprensa 

 Comunicados 

 Newsletter 
 

website autárquico 

 Notícias  

 Atualização de agenda 
 

Agenda do website autárquico: www.cm-serpa.pt 

 Proposta para a criação da nova agenda ajustada à nova realidade no site do município. 

 Pesquisa de imagens e conteúdos. 

 Criação do nome #serpaemcasa; 

 Imagem para a miniatura da agenda cultural da atividade “Contarelos”. 

 Imagem para a miniatura da agenda cultural da atividade “Gente em Movimento”. 

 Imagem para a miniatura da agenda cultural da atividade “Museu Municipal de 
Arqueologia – Desafios para pais e filhos”. 

 Cartaz para a agenda cultural da atividade “Contarelos”. 

 Cartaz para a agenda cultural da atividade “Gente em Movimento”. 

 Cartaz para a agenda da agenda cultural da atividade “Museu Municipal de Arqueologia 
– Desafios para pais e filhos”. 

 Atualização da agenda  
 
Biblioteca Municipal 

 Carregamento e divulgação online do Contarelos (site e redes sociais) 
 
Desporto 

 Carregamento e divulgação online dos vídeos (site e redes sociais) do programa 
“Gente em Movimento” 

 Dia Mundial da Atividade Física -  Carregamento de vários vídeos  
 
 

Cortejo Histórico e Etnográfico e Festas de Serpa 

 Banner Facebook 

 Seleção de fotos e vídeos 

 Agendamento e publicação no facebook Serpa Terra Forte de fotos e vídeos de edições 
anteriores 

 Partilha de iniciativas da Comissão de Festas de Serpa 

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
http://www.cm-serpa.pt/
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25 de Abril 

 Propostas de imagem para 2020 

 Banners facebook 

 Banners Instagram 

 Banners Site 

 Mostra de cartazes anos anteriores (2004-2020) 

 Pedido de orçamento para postal convite 

 Pedido de orçamentos faixas 

 Medidas varanda CMS 

 Faixa em perfurado para varanda CMS 

 Cartaz 2020  

 Assinatura e-mail banner 

 Pedido de orçamentos faixas rua 

 Faixas em tecido para ruas do concelho 

 Preparação e envio de ficheiros editáveis por e-mail  

 Preparação de ficheiros das faixas para gráfica e envio 

 Mostra de cartazes anos anteriores (2004-2020) – preparação de GIF animado para a 
net 

 Pedido de orçamento deco vinil veículos 

 Ficheiro deco vinil veículos 

 Cartaz com o programa 

 Imagem com letra da Grândola Vila Morena 

 Alterações à proposta de cartaz com programa 

 banner facebook: Vamos Cantar à liberdade! 

 Banner Instagram: Vamos Cantar à liberdade! 
Bbanner site: Vamos Cantar à liberdade! 

 Tratamento de fotos da faixa CMS para publicação na internet 

 Design de faixa  

 Impressão de 3 faixas e colocação CMS 

 Carregamento e divulgação online dos momentos do programa (site e redes sociais) 

 Direto no facebook do lançamento de foguetes com musica “Grândola Vila Morena” 

 Envio de newsletter  
 
Efemérides: 

 Pesquisa de datas comemorativas na internet 
Dia Mundial da Terra 
Dia da Produção Nacional 
Dia do Trabalhador 
Dia Mundial da Dança 
Dia Internacional dos museus 
Dia da Mãe 
Dia da higienização das mãos 
 
Proposta para um passatempo de fotografia  

 Criação do nome #dajanela 

 Texto para a divulgação 

 Proposta gráfica para a divulgação 
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Laço azul 

 Proposta laço azul em formato png e jpg 

 Notícia  

 Publicação nas redes sociais 
 
Feira de Serpa 

 Brainstorming para nomes  

 Aplicação do nome escolhido a vários lettering 

 Pesquisa para imagem/conteúdos 

 Design de propostas para imagem 

 Apresentação de 5 propostas de imagem 
 
Cante nas Escolas 

 Pesquisa de imagens/vídeos para abertura e fecho de gravações 

 Pesquisa de programas de corte de vídeo  

 Criação de gif ou vídeo de abertura 
 
Academia Sénior 

 Cartaz “Máscaras para todos” 

 Flyer “Máscaras para todos” 

 Alteração dos conteúdos de Manual de Criação de Máscaras para voluntários para 
flyer frente e verso 

 Impressão de 100 flyers A5 duplex 4/4 
 
Museu de Arqueologia 

 Desafios Pais e Filhos no facebook (Lenda de Serpa e Castelo) 
 
CADES 

 Publicação de apoios CADES aos empresários 

 Alteração da listagem de restaurantes com take away 
 
COVID-19 

 Design banner “Voluntário” 

 Design banner “Contatos” 

 Design de banner “Tarifa Social” 
 

Campanha de apelo ao comportamento responsável e cívico 

 Criação de texto e 3 Proposta gráficas “Mantenha-se informado”  

 Criação de texto e proposta gráfica “Isolamento social”  

 Criação de texto e proposta gráfica “Distanciamento social”  

 Criação de texto e proposta gráfica “alimentação”  

 Criação de texto e proposta gráfica “Não abandone do seu animal de estimação”  

 Publicação nas redes sociais 
 

Relatório Assembleia 

 relatório mês de março 

 capas para relatório n.º 2 – fevereiro e março 
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Candidaturas Alentejo-Portugal 2020 

 Plano de Comunicação do Arquivo Municipal de Serpa 
 
Registo fotográfico 

 Oferta materiais aos bombeiros 

 Peca do mês de abri: Guilherme – Núcleo museológico do Musibéria/ Museu de 
Etnografia; 

 Peca do mês de maio: Cossoiros – Museu Municipal de Arqueologia; 

 Monda mecânica de ervas em Serpa; 

 Faixa 25 abril na Câmara de Serpa 
 
Pedidos de informação/imagens 

 Recolha de elementos e envio por we transfer de fotografias da iniciativa e materiais 
de divulgação do Cante Fest 2019 para Turismo do Alentejo ERT 
(jose.santos@turismodoalentejo-ert.pt); 

 Resposta a pedido de imagens atuação Olé Triana 2010, Festa N. Sra. Guadalupe 
(MyDoc 3928); 

 Seleção e envio de imagens Rota do Guadiana – Guia de Acolhimento ao Migrante 
(MyDoc 4320) 
 

Produção e edição de informação/notícias  

 “Território de Serpa destacado em livro de arqueologia” – edição do artigo 

 Serpa assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – edição do artigo; 

 Máscaras não cirúrgicas/comunitárias –  produção de texto para flyer; 

 Sete maravilhas, candidaturas património imaterial do concelho aprovadas – produção 
de notícia; 

 Entrega de processos urbanísticos – edição de informação, produção de notícia; 

 Monda mecânica prossegue no Município – produção de notícia; 

 Peça do mês de abril (Guilherme, Museu de Etnografia), e de maio (Cossoiros, Museu 
de Arqueologia) edição de texto para divulgação); 

 Canudos dos Namorados - edição do artigo sobre Etnografia; 

 Efeméride Besteiros do Conto – edição de texto para divulgação; 

 Novos horários Caixa Agrícola 
 

Publicações de informações obrigatórias no site autárquico  
 
Comunicados  

 A Câmara Municipal de Serpa comunicou que, devido aos feriados nacionais, o serviço 
de recolha de resíduos porta-a-porta no Centro Histórico de Serpa, não será efetuado 
nos dias 25 de abril e 1 de maio. 

 Corte de Água em Pias 
Notas de Imprensa  

 O Município de Serpa informou que, o Pavilhão Carlos Pinhão, já está pronto para 
receber cerca de 20 pessoas, antecipando assim as consequências da Covid 19. 

 A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar de perto a questão da pandemia Covid 
19, desde o primeiro momento, já foram tomadas várias medidas de contenção, sempre 
numa lógica de prevenção e antecipação de consequências. 

 As ações de higienização e desinfeção de espaços e equipamentos públicos continuam 
em marcha, por todo o concelho. 

mailto:jose.santos@turismodoalentejo-ert.pt
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 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.  

 A Comissão Municipal de Proteção Civil ativou na passada sexta-feira, dia 3 de abril, o 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa. 

 A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar, no âmbito da pandemia provocada 
pela Covid-19, a situação das IPSS do concelho que sentem algumas dificuldades na 
resposta a encomendas de materiais de proteção. 

 A Comissão Municipal de Proteção Civil com composição reduzida, iniciou o processo de 
ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa, numa reunião 
realizada no passado dia 2 de abril, tendo nessa data, solicitado a opinião de todas as 
entidades envolvidas. 

 A Câmara Municipal de Serpa colabora com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(Ulsba) na criação de uma estrutura de apoio para o combate à Covid-19, que já está a 
ser instalada no Pavilhão Carlos Pinhão.  

 A Câmara Municipal de Serpa, bem como todas as Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho, enviou, no dia 10 de abril, um documento onde é solicitado esclarecimento a 
várias entidades nacionais e locais sobre a reabertura dos postos e extensões de saúde.  

 A autarquia informou que, dia 13 de abril, foi feita a desinfeção das instalações do Lar 
do Centro Social de S. Jorge e S. das Pazes, em Vila Verde de Ficalho.  

 O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 
em todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 
de março e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 

 Sob proposta do Gabinete de Ação Social e Educação da Câmara Municipal de Serpa, foi 
aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril, atribuir um apoio pontual 
às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Serpa, num 
total de 9 331,04 euros. 

 O Município de Serpa está a colaborar com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 
(Ulsba) na criação de linha telefónica de apoio psicológico com o intuito de apoiar os 
que dele necessitem, durante a pandemia Covid-19. 

 O Município de Serpa celebrou este ano o 25 de Abril com recurso às novas tecnologias, 
devido às medidas de prevenção do surto da covid-19 e ao confinamento em que 
vivemos. 

 Câmara Municipal de Serpa avançou com medidas extraordinárias. 

 “Máscara para todos” é um projeto das Oficinas Sénior da Academia Sénior, em parceria 
com a Câmara Municipal e as Juntas e Uniões de Freguesia de Serpa e muitos voluntários 
que se juntaram à causa. 

 A Câmara Municipal de Serpa está a colaborar com os dois Agrupamentos de Escolas do 
concelho no que toca à distribuição de refeições e materiais pedagógicos a alunos 
beneficiários da ação social escolar. 

 A Câmara Municipal de Serpa apoia a Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários 
de Serpa, à semelhança do que já fez com as IPSS do concelho, com a entrega de vários 
materiais necessários para que a corporação possa prestar socorro em segurança. 

 O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 
em todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 de 
março e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 

Diversos 

 Pesquisa de fotos e edição. 

 Revisão de textos da Galeria Municipal de Arte Contemporânea de Serpa. 

 Tratamento de fotografia do Museu de Arqueologia “Cossoiros”. 
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 Tratamento de fotografia “Canudos dos Namorados”. 

 Tratamento de fotografia do Museu de Etnografia “Guilherme” 

 Atualização dos conteúdos genéricos e obrigatórios para o site da Câmara Municipal  

 Atualização da rede social Facebook (Serpa Terra Forte), you tube e Instagram. 

 Publicação de vários vídeos no facebook, com informações dos eleitos 

 Realização de relatórios semanais 

 Clipping da imprensa regional e nacional 

 Partilha nas redes sociais de vídeos promocionais de Serpa 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO  
 
No SIMQ - Serviço de informática, modernização e qualidade, deu-se continuidade aos processos em 

curso, seja os que decorrem do normal funcionamento dos vários serviços e do necessário apoio técnico, 

seja nas respostas adequadas no âmbito das alterações do trabalho e do funcionamento dos serviços em 

contexto de pandemia. Destaca-se ,então , o apoio aos utilizadores do novo sistema de gestão documental 

Mydoc e todos os procedimentos de suporte da aplicação, a configuração e apoio para realização e 

participação em videoconferências e sessões de trabalho em regime remoto, o acompanhamento do 

Projeto Wifi Municipal, nomeadamente na validação de alguns melhoramentos ao BackOffice no sentido 

de garantir que textos e imagens iniciais possam ser editados pelo Município, sempre que tal se justifique,  

o apoio no âmbito da aplicação de Gestão de Pessoal para fazer face às alterações que têm ocorrido, a 

atualização da aplicação da Caixa Geral de Aposentações por via das alterações legais. Refere-se também 

a preparação da infraestrutura de virtualização para aumento da sua capacidade e a colaboração dada à 

CIMBAL no âmbito da atualização do procedimento de Licenciamento Microsoft., para além do 

acompanhamento e apoio no quadro do Portal Autárquico e Portal do Munícipe e da candidatura da 

modernização administrativa.  

O CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico continuou a assegurar o trabalho regular, 

nomeadamente na divulgação e informação aos agentes económicos, com incidência nas medidas e 

apoios nacionais no quadro da COVID 19, no processo da Campanha de Natal, no apoio aos projectos de 

investimento apresentados e pedidos de lotes na ZI e ZAE, na colaboração na candidatura “Casa Do Rio – 

Brinches”, na atualização de base de dados dos agentes económicos, na construção do Plano de 

Revitalização Económica do Concelho De Serpa, para o qual foram preparadas as reuniões com os 

empresários agendadas para o princípio de junho em todas as freguesias.  

O Serviço de Turismo garantiu os contactos com restaurantes e alojamentos para atualização de dados e 

envio de informação relevante, a gestão dos funcionários dos equipamentos e a preparação para a sua 

reabertura em junho, o acompanhamento de projetos em curso, como é o caso da Rede de 

autocaravanismo ( ERT Alentejo e Ribatejo) ,  a participação em sessões técnicas  por videoconferência, 

contactos e resposta a pedidos de informação por parte de operadores turísticos,  

 
No SERVIÇO Planos, Projetos e Candidaturas, entre outras atividades, regista-se a submissão das 

candidaturas Casa do rio – Brinches ( PDR 2020)  Veiculo Elétrico ( Fundo Ambiental), a reprogramação 

temporal e financeira operação “Programa Específico de Modernização Administrativa”, a  submissão de 

vários pedidos de pagamento no quadro das candidaturas aprovadas e intervenções em curso da 

operação “Centro Tecnológico Agroalimentar Alentejo” e a resposta a pedidos de esclarecimentos de 

candidaturas cujo processo de análise decorre.  O quadro seguinte sintetiza o ponto de situação atual das 

candidaturas aprovadas.  
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Aprovadas 

 

  

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

  

INVESTIMEN
TO 

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 €  
                                  

63.713,55 €  
                                  

18.032,78 €  
                                  

36.123,74 €  

Casa da Juventude 
                                

183.428,17 €  
                                

154.447,69 €  
                                  

28.980,47 €  
                                     

9.225,00 €  
                                     

6.375,00 €  
                                                 

-   €  

INTERR
EG 

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 €  

                                
280.015,43 €  

                                
234.104,50 €  

-                                           
0,02 €  

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 €  

                                
160.812,40 €  

                                
108.879,63 €  

                                  
27.065,46 €  

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 €  

Alentej
o 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 €  

                                                 
-   €  

                                                 
-   €  

                                  
40.740,53 €  

Serpa Terra Forte - Promoção 
                                

248.459,40 €  
                                

182.164,23 €  
                                  

60.721,41 €  
                                

244.583,05 €  
                                

121.375,50 €  
                                  

59.230,33 €  

Turism
o 

Portug
al 

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 €  
                                                 

-   €  

POSEU
R 

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 €  

                                                 
-   €  

                                  
16.644,10 €  

                                                 
-   €  

  TOTAL 

9.778.170,70 
€ 

8.043.244,12 
€ 

1.716.002,82 
€ 

2.550.994,09 
€ 

                          
1.862.480,94 

€  

                             
221.772,86 €  
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

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. 
 

Dias Visualizações 

4 2200 

6 1000 

8 1400 

11 1000 

13 669 

15 1400 

18 2000 

20 695 

22 1100 

25 2600 

27 664 

29 1700 

 
Nº de sessões – 12 
Nº de visualizações – 16.428 
 

         *à data de 02/06/2020 

 

 
Jornadas Sénior 

Realização de aula online de atividade física no dia 26 de maio, a partir do castelo de Serpa. 
Sessão com 6500 visualizações, à data de 2/6/2020. 

     
Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Equipamentos encerrados desde 18 março. 

 
 

AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 
AÇÃO SOCIAL 

Apoios na área social 
 
Teleassistência Domiciliária 
Conforme pedidos que deram entrada na Autarquia, procedeu-se à instalação de 2 equipamentos na freguesia de Vila Nova de 
S. Bento 
 
Linha de Apoio Psicológico durante a pandemia – Serpa Rede Amiga 
A partir do dia 11 de maio, foi ativada a linha telefónica de apoio psicológico, intitulada “Serpa Rede Amiga” para toda a população 
do concelho. Os interessados podem efetuar o contacto através do telefone 967 153 134, se segunda a sexta-feira, entre as 9h-
12h30 e 14h00-17h30. 
O serviço é assegurado por duas técnicas do município com formação em psicologia. 
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PES Educação para a Saúde: Dia Internacional da Higiene Menstrual 
Realização de Infográfico e notícia teve como objetivo dar a conhecer à comunidade o projeto de educação para a saúde 
promovido pelo Município este ano lectivo no mês de Janeiro e que contou com a participação de 74 crianças. O projeto teve 
como principais objetivos sensibilizar para as mudanças decorrentes do processo de puberdade nos meninos e meninas. Contou 
ainda com a participação da Academia Sénior de Serpa na confeção das bolsinhas para os produtos de higiene. 
Este projeto integra, ainda, as ações previstas no âmbito da parceria com a Rede de Cidades Saudáveis. 
 
Projeto Serpa (+) Cidadão, Ser, Participar e Construir Identidades 
- Coordenação, gestão e acompanhamento dos mediadores em regime de teletrabalho; 
- Participação na 4ª reunião do GT Comunidades Ciganas promovida pela ANIMAR dia 15 de Maio; 
- Capacitação da equipa - Formação em sistema elearning: 
  - Educação Emocional com crianças – 6h promovido por Centro de Psicologia e Formação; 
   -Primeiros Socorros – 25h; promovido pela Turisforma; 
- Webinar: Prevenção da Violência Doméstica (Programa Escolhas) – 1h promovido pela APAV; 
Respostas do Projeto à situação Pandémica 
-Levantamento/atualização do número de pessoas da comunidade cigana, por freguesia no concelho para articulação com as 
entidades de saúde locais UCC-ULSBA; 
-Articulação com o agrupamento nº1 no apoio ao estudo dos alunos da comunidade cigana de Serpa com distribuição dos 
trabalhos escolares às crianças sem acesso a computador; articulação com as restantes comunidades e os estabelecimentos 
escolares. 
- Mediação entre entidades (CM Serpa, Segurança social, Banco Alimentar de Beja) e famílias em vulnerabilidade social: apoio 
alimentar; 
- Levantamento de necessidades das comunidades ciganas, em parceria com a CMS e acompanhamento ao fornecimento de água 
em Vila Nova de São Bento e limpeza de terreno em Pias no Bairro da Canada; 
- Participação do mediador Jeremias Barão nas ações de sensibilização e esclarecimento sobre a pandemia, em parceria com 
ULSBA, Segurança Social e GNR, nos bairros da comunidade cigana em Serpa, Vila Nova S. Bento, A-do-Pinto, Brinches e Pias; 
- Criação e disponibilização de atividade para o pré-escolar no âmbito do Programa de Educação para a tolerância e comunicação 
entre culturas, remetido para os dois agrupamentos. 
- Divulgação, nas redes sociais, de informação pertinente e esclarecedora, em várias línguas, acerca do COVID-19. 
- Apoio da técnica da equipa de Emergência Social no atendimento da Linha e Apoio e Informação ao Munícipe; 
- Confeção e distribuição de máscaras sociais que foram posteriormente distribuídas em Pias e Serpa e Vila Nova de São Bento, 
articulação com as Juntas de Freguesia; 
-Criação de folheto informativo para kit de máscaras a distribuir pela comunidade em diferentes idiomas (português, inglês e 
romeno a tradução contou com a colaboração do técnico do CLAIM); 
 
Programa de Educação para a tolerância e comunicação entre culturas:   
 - Manual concluído e remetido para revisão;  
 - Relatório de avaliação final do programa, em execução, 
- Continuidade da elaboração do Guia de Acolhimento ao Imigrante em parceria com a Rota do Guadiana; 
Mediação intercultural em serviços públicos orientada para os imigrantes; 
- Proposta de um folheto informativo de apoio as ações de sensibilização para o frio e para o calor dirigidos aos trabalhadores da 
comunidade rural. 
- Adaptação dos folhetos de sensibilização ao COVID para os diversos idiomas 
 
Participação do Projeto nas XVI edição das Jornadas Sénior 2020 
- Criação de campanha motivacional Juntos, encurtamos a distância com a disponibilização de desenho para impressão e 
divulgação. 
-Elaboração de Infográfico para a população sénior do concelho com sugestões de saúde e bem-estar. 
 
Jornadas Sénior 2020 
Este ano tendo em conta o estado de calamidade foi realizada uma proposta de atividades a dinamizar através das plataformas 
digitais. O programa centrou se na semana de 25 a 31 de maio e contou com a articulação entre os diversos serviços dos quais de 
destacam a Academia Sénior de Serpa, o gabinete do desporto e o gabinete da cultura. 
Das atividades realizadas destacamos:  
As oficinas de culinária dinamizadas pelas alunas da Academia Sénior de Serpa, a divulgação de um infográfico sobre orientações 
de saúde e bem-estar; lançamento de campanha motivacional, divulgação de palestra sobre Psicologia Positiva dinamizada pela 
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Professora Filomena Mourinho (Professora na Academia Sénior de Serpa); Live a partir do Castelo de Serpa com os técnicos do 
desporto e gabinete de ação social, Sessão de culinária vegetariana com Yasmin Cabeto, Tertúlia dinamizada pela biblioteca 
municipal com conto tradicional por Romão janeiro, Concertos com Armando Torrão e Pedro Mestre; Live sobre Medo e Ansiedade 
dinamizada pelo Gabinete de Ação Social do município de Serpa, Momento de poesia dinamizado pelos alunos de disciplina da 
Academia Sénior de Serpa (Diário Poético) e Sessão “Vamos ao Teatro” dinamizado pela Professora Maria João Brasão (Academia 
Sénior de Serpa). 
A abertura das jornadas contou com uma breve comunicação pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa Carlos Alves e 
o encerramento esteve a cargo da Vereadora Odete Borralho 
 
EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Apoio ao fornecimento de refeições e materiais pedagógicos para alunos 
Deu-se continuidade à entrega de refeições e materiais pedagógicos para alunos beneficiários de ação social escolar e residentes 
fora da sede do concelho. 
Foram fornecidas 299 refeições a alunos do 1º ciclo, integrados no escalão A do abono de família, com um custo de 502,32€ para 
a Autarquia. 
Para os alunos do Pré-Escolar foram servidas 93 refeições, de acordo com as necessidades manifestadas pelas famílias, as quais 
tiveram um custo para a Autarquia de 156,24€. 
 
Transportes Escolares 
Com o reinício das aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º ano, a partir do dia 18 de Maio, foram ativadas carreiras da 
Rodoviária para o transporte destes alunos, assim como o transporte em viaturas municipais e de aluguer. 
 
Educação Pré-Escolar 
De 18 a 20 de Maio foram realizada sessões de formação para as Assistentes Operacionais da Autarquia que desempenham 
funções nas salas do Pré-Escolar, nomeadamente no acompanhamento nas salas e as Atividades de Animação e Apoio à Família - 
AAAF, para reforço das medidas de segurança e higienização para prevenção e combate à pandemia COVID-19. 
 
Foram também distribuídos por todas as Assistentes Operacionais materiais de proteção e produtos de desinfeção e limpeza. 
Os materiais de proteção distribuídos foram os seguintes: Máscaras descartáveis; aventais descartáveis; cobre sapatos 
descartáveis; manguitos descartáveis; toucas descartáveis e luvas descartáveis. 
                                                   

 
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS  
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
Serpa 
 
Obras em curso  
 

 Empreitada de Requalificação das infraestruturas elétricas do parque de campismo de Serpa 

 Estaleiro Municipal- Alpendre 

 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  
(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J- Soiserpa) 

 
 

Obras concluídas 

 Creche Jardim de Nª Sr.ª da Conceição de Serpa- obras de manutenção 

 Pintura do edifício da divisão de Património e cultura  

 Exposição Munícipe- Luís Miguel dos Santos Soares- Reparação de pavimento provocado por raiz de árvore 

 Complexo desportivo de Serpa- Reposição de pavimento 
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Vale de Vargo 
 
Obras em curso  

 Requalificação Rua da Liberdade 
 
Vila Nova de são Bento  
Obras em concluídas 
 

 Escola Básica 1º Ciclo- Eliminação dos respiradores e reparação dos bancos exteriores 
 
Brinches 
Obras em curso  

 Reparação de passagem hidráulica no CM 518 
 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 519; 
   - Reparação pontual de arruamentos em Serpa e Estradas Municipais no Concelho com massas asfálticas frias.  
 
 
TRABALHOS EM CURSO 
   - OT |Manutenção e Conservação de Caminho CM 1099 (Zona de Vale Covo);  
   - OT | Manutenção de caminhos de servidão e passagem do CM1094 e Zona da Neta. 
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 514; 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 

- Suspensa 
 

 Analise de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Procedimentos de Segurança (PS) em obra 
- Empreitada de requalificação do parque infantil da Escola Básica Integrada de Vila Nova 
- Empreitada de Intervenção no tanque principal da Piscina Municipal de Serpa 
 

 Execução de Planos de Segurança e Saúde (PSS) em projeto 
- Empreitada de requalificação do Parque infantil e construção de minicampo de jogos na Escola Básica de Vales Mortos 

 

 COVID-19 
- Propostas de aquisição de máscaras reutilizáveis, tapetes desinfetantes, doseadores de pedal e sinalização. 
- Organização e distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores da CMS e gestão de stock. 
- Formações aos trabalhadores dos edifícios da Biblioteca, Museu Arqueológico, Galeria de Arte, Cemitério, Centro de 
Atendimento de A-do-Pinto, Casa do Cante e Posto de Turismo e, também aos motoristas dos transportes escolares e às 
assistentes operacionais da Educação, no âmbito do Plano de Desconfinamento da CMS. 
- Acompanhamento e implementação das orientações das DGS, através da elaboração de regras e procedimentos de 
trabalho para os vários edifícios e equipamentos a desconfinar e preparação dos restantes, incluindo a realização do 
mercado mensal. 
- Leitura e pesquisa de todas as orientações/informações e legislação sobre a Pandemia por COVID-19 
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- Acompanhamento junto dos trabalhadores de todas as questões relacionadas com a segurança no trabalho no âmbito da 
Pandemia. 

 
 
 

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

 
 
LOGÍSTICA 
 
- Colocação de sinalização vertical e horizontal em Vila Verde de Ficalho 
- Pintura de passadeiras e estacionamentos em Serpa 
- Apoio a exames do Covid 19 
- Apoio na montagem de sala para concurso de operacionais administrativos no Salão Polivalente de Serpa 

 
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 
- Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil. 
- Estado ativo do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa (PMEPCS), no âmbito da pandemia da COVID-19. 
-Ativação do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), no âmbito da ativação do Plano Municipal de Emergência 
de Proteção civil. 
 

 

 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Durante o mês de maio foram executadas as seguintes ordens de serviços: 
 
A pedido de munícipes (111): 
Contadores: 
Torneira de segurança –6 
Mudança de calibre – 1 
Mudança de local - 8 
Levantamento - 3 
Verificação - 2 
Desobstrução -3 
Substituição – 2 
Ligação - 3 
Roturas: 44 
Fornecimento de água: 
Restabelecimento – 5 
Desobstrução de ramal de água – 2 
Execução de ramal de água - 2 
Saneamento: 
Desentupimentos – 20 
Limpeza de fossas – 6 
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Reparação de ramal de saneamento – 1 
Execução de ramal pluvial – 1 
Execução de ramal residual - 2 
 
 
 
 
 
De pedidos internos: 
Serpa 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Verificação e ligação de sistemas de rega 

 Execução de ramais pluviais na Rua Dr. Adolfo Palma Santos 
Obras Concluídas 

 Limpeza do Espelho de Água 

 Desmantelamento da rede de água predial da piscina descoberta 

 Execução de rede predial na Creche Nossa Senhora da Conceição 

 Execução de trabalhos no Gabinete do Património 

 Subir Caixas de Inicio de Ramal 

 Trabalhos no Mercado Municipal Provisório 

 Substituição de troço de conduta adutora (obra com um custo de 3578.15 euros) 
 

Vale de Vargo 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Verificação e ligação de sistemas de rega 
Vila Nova de São Bento 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Verificação e ligação dos sistemas de rega 

 Reparações no campo relvado 
Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Verificação e ligação dos sistemas de rega 
Obras Concluídas 

 Trabalhos no Pré-escolar 
Pias 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Verificação e ligação dos sistemas de rega 
Obras Concluídas 

 Substituição de tampas de caixa residual 

 Trabalhos no salão polivalente 
Brinches 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
 
Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS ON-LINE  

 Dias 7, 21 e 28 

Sessões 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. As sessões apresentaram os seguintes livros: Com o tempo de Isabel 
Minhós Martins e Madalena Matoso, Gatto nero, Gatta bianca de Silvia Borando e Magia! De Charo Pita e Madalena Matoso. 
 
Realizaram-se 3 sessões  

 

● FLiS – FESTA DO LIVRO DE SERPA   

SITE MUNICIPAL e SERPA TERRA FORTE | Edição online | Dias 15 |16 |17  

 
A FliS – Festa do Livro de Serpa teve lugar nos dias 15, 16 e 17 de maio, em versão on-line, nas redes sociais do Município de Serpa. 
Uma forma que o Município encontrou de levar alegria e boa disposição aos apaixonados pelo livro. Uma adaptação virtual daquilo 
que a Câmara Municipal de Serpa gostaria de apresentar ao vivo. 
 
Partindo da vontade férrea de fazer do Livro uma Festa, e de levá-la a todos os munícipes e não só, apresentamos um conjunto 
de iniciativas, em que contamos com vários artistas de renome que prenderam aos ecrãs pequenos e graúdos, para, apesar do 
momento desafiante em que vivemos, festejar o livro e a leitura. 
 
Este evento, organizada pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no 

Concelho de Serpa, é cofinanciada pelo Programa Operacional Alentejo 2020, Portugal 2020 teve o seguinte programa:  

 

A FESTA QUE SEMEIA ESTÓRIAS, LIVROS, ALEGRIA E ENCONTROS 
PROGRAMA 
Dia 15 
 14h00  - ABERTURA , mensagem de boas vindas pelo Executivo 
 14.30h – Clown ENANO, skteches do palhaço que pretende mudar o mundo a rir 
 15.00h – SERAFIM com Histórias para sonhadores sem idade 
 15.30h - À LA MINUTE e a história da Fabulosa Máquina de Fazer parar o Tempo, de João Barrinha 
 16:00h – POEMAS AO MINUTO, leituras pelos jovens atores do Grupo de Teatro (EN)CENA da Escola     
                 Secundária de Serpa 
 17.30h – HISTÓRIAS SOLTAS, exposição, cada ilustração é um fragmento de uma história, de Mariana Filipa 
 Dia 16 
   10.30h – O CLUBE DO SENHOR B, com atividades para toda a família, de João Lizardo 
    11.30h - Clown ENANO, skteches do palhaço que pretende mudar o mundo a rir 
    12.00h – O PODER DA IMAGINAÇÃO, jogos originais de rua, feitos com materiais reciclados, por Guixot de 8 
    12.30h – PÁGINAS SOLTAS leituras do Diário de Anne Frank, pelos jovens atores do Grupo (EN)CENA da  Escola Secundária       
                   de Serpa 
    15.00h - III PRÉMIO INTERNACIONAL DE SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO, apresentação do livro vencedor “NHAM” de   
                    Nuppita Pittman (Núria Pocero) com mensagem da autora, e um membro do júri,  Anna Castagnoli 
    16.00h - O MENINO, O ANEL E O MAR, espetáculo dos Baileia para dançar e cantar com a história, de Clara Bevilaqua e Gui     
                     Calegari 
    21.30h – SERAFIM, com Histórias para todas as angústias 

https://www.cm-serpa.pt/pt/2139/abertura-mensagem-de-boas-vindas-pelo-executivo.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2139/abertura-mensagem-de-boas-vindas-pelo-executivo.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2140/clown-enano-skteches-do-palhaco-que-pretende-mudar-o-mundo-a-rir.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2142/serafim-com-historias-para-sonhadores-sem-idade.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2143/a-la-minute-e-a-historia-da-fabulosa-maquina-de-fazer-parar-o-tempo-de-joao-barrinha.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2144/poemas-ao-minuto-leituras-pelos-jovens-atores-do-grupo-de-teatro-encena-da-escola-secundaria-de-serpa.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2145/historias-soltas-exposicao-cada-ilustracao-e-um-fragmento-de-uma-historia-de-mariana-filipa.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2148/o-clube-do-senhor-b.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2149/clown-enano.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2150/o-poder-da-imaginacao.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2151/paginas-soltas.aspx
https://www.facebook.com/SerpaTerraForte/videos/10158255494127145/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22recent_posts_card%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%7D
https://www.cm-serpa.pt/pt/2152/iii-premio-internacional-de-serpa-para-album-ilustrado.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2152/iii-premio-internacional-de-serpa-para-album-ilustrado.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2153/o-menino-o-anel-e-o-mar.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2154/serafim.aspx
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    22.00h - PEDRO PAIXÃO lê PEDRO PAIXÃO, Uma pancada na água de Pedro Paixão   
 
 Dia 17     
  11.00h – AURORA, espetáculo do Teatro Marionetas de Mandrágora com Clara Ribeiro e Filipa Mesquita 
  12:30h – POEMAS AO MINUTO, leituras pelos jovens atores do Grupo de Teatro (EN)CENA da Escola Secundária de Serpa 
  14.30h – Clown ENANO, skteches do palhaço que pretende mudar o mundo a rir, com calma, paciência e confiança nos tempos melhores hão 
de vir. 

  

 TERTÚLIA DE PALAVRAS  

SERPA TERRA FORTE l Dia 27 

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. Esta sessão foi integrada nas Jornadas Sénior e apresentou o conto “Zé Valente” originalmente 
publicado na Tradição.  
N. de Sessões : 1  
 

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

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    1 

DVD-Vídeo    12 

Monografias  29 

Total  42 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     0 

7-9 anos     0 

10-12 anos      5 

13-16 anos     0 

17-20 anos     0 

21-35 anos     13 

36-50 anos  9   

51-65 anos  10  

> 66 anos  5    

Total    42 

Total de novos utilizadores inscritos  0 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB1  0 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   0 

https://www.cm-serpa.pt/pt/2155/pedro-paixao-le-pedro-paixao.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2155/pedro-paixao-le-pedro-paixao.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2156/aurora.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2157/poemas-ao-minuto.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/2158/clown-enano.aspx
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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. Em maio desenvolveu-se uma atividade que consistiu num desafio inspirado na 
história do Castelo de Serpa, destinado a pais e filhos, sendo os contributos posteriormente publicados no facebook da Câmara 
Municipal de Serpa.  

Outra atividade online, consistiu na republicação da rubrica “Peça do Mês”, referente ao ano de 2018, para desafiar o público a 
escolher a da sua preferência e comentar a escolha. Em abril foram publicadas as peças referentes ao Museu Municipal de 
Arqueologia e em maio as do Museu Municipal de Etnografia.  

Foi ainda elaborado um texto, para publicação online no facebook da Câmara Municipal de Serpa, dedicado a aspetos históricos 
relevantes da história local, como o Cerco de Portalegre onde se registou uma participação destacada a milícia de Besteiros do 
Conto de Serpa, publicado a 27 de abril no 721º aniversário deste episódio.  

● DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 
O Dia Internacional dos Museus 2020 era subordinado ao tema “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”. A atividade 
presencial proposta não se pôde realizar pelo que, em alternativa, se concretizou uma atividade online que constou da gravação 
de uma entrevista/conversa sobre diversos aspetos da história do Museu Municipal de Arqueologia, conduzida por Carlos Carvalho 
e que contou com intervenções da Vereadora Odete Borralho, de João Efigénio Palma, enquanto elemento do Centro de Cultura 
Popular de Serpa, Miguel Serra e Pedro Martins como funcionários afetos ao Museu. A entrevista foi publicada no facebook e na 
página web do município no dia 18 de maio, para assinalar a data comemorativa. Esta iniciativa serviu também para anunciar a 
reabertura do Museu Municipal de Arqueologia que ocorreu no dia 19 de maio.  

 

● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 
Equipamentos encerrados como medida de prevenção ao COVID 19 até dia 18 de maio 

CASTELO 

Portugueses 60 

Estrangeiros 24 

Total 84 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 
 
 

Portugueses 9 

Estrangeiros 6 

Total 15 

 
 
CULTURA E PATRIMÓNIO 

● INICIATIVAS CULTURAIS ONLINE 

Com o objetivo de divulgar o nosso Património (I) material, foram elaborados Artigos relacionados com a Etnografia do Concelho 
de Serpa, tais como os “canudos dos namorados”, os quais se mantêm como memória coletiva. 

 

● CENTRO INTERPRETATIVO DO GUADIANA 
 Análise do processo relativo ao Centro Interpretativo do Guadiana para efeitos de possível candidatura à operação "Renovação 
de Aldeias" da Medida LEADER do PDR 2020; 
 
 
 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas               0 

Total de sessões nos computadores                                                                                   0 
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● REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA 
Análise do processo relativo à requalificação museográfica do Museu Municipal de Etnografia tendo em vista a abertura do 
procedimento pré-concursal para adjudicação do serviço de elaboração e fornecimento do projeto de museografia. 

  
GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 
● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 
Equipamentos encerrados como medida de prevenção ao COVID 19 até dia 18 de maio 
 
 

GMAC (Galeria Municipal de Arte 
Contemporânea) 

Portugueses 12 

Estrangeiros 0 

Total 12 

 

 

CASA DO CANTE 

Como medida de contenção no âmbito da pandemia covid 19, todos os ensaios, os quais fazem parte do projeto Rota do Cante 
foram cancelados pelos grupos, por tempo indeterminado. 

 Devido à pandemia covid 19 a Casa do Cante como medida de contenção e de acordo com o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Serpa, manteve-se a trabalhar internamente por via telefónica e internet  de 01 a 25 de 
maio, reabrindo ao público no dia 26, com as restrições previamente definidas para o espaço, não tendo sido visitada 
durante estes dias. 

 No decorrer do mês manteve-se contacto com a Organização do ll Congresso do Cante Alentejano (IPBeja, Confraria do 
Cante, Casa do Cante e Centro Unesco), com o qual se está trabalhar em parceria para a realização do mesmo. 

 Divulgação na página de facebook da Casa do Cante, de iniciativas ou eventos onde o Cante Alentejano estivesse em 
evidência, num total de 10.283 pessoas alcançadas: 

Durante este período referente ao mês de maio, como não existiram atividades por parte dos grupos corais, foram 
divulgados vídeos de atuações e ensaios, retirados dos arquivos da RTP e alguns momentos de Cante em direto no 
Facebook; 
Divulgação do Projeto Cante nas Escolas, com a partilha de um novo vídeo semanalmente enviado pelo Professor e 
publicado pela página Serpa Terra Forte. 

 
 

APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

 Empreitadas: 
No mês de maio não foi aberto qualquer procedimento de Empreitadas de Obras Públicas. 
 

 Fornecimentos/Serviços: 
No mês de maio foram abertos os seguintes procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

23/2020 

Aquisição de Suporte de 
Software de 

Virtualização e Consola 
de Atendimento 

  Em análise de propostas 
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Ajuste 
Direto 

22/2020 

Aquisição de Vedação 
para Limitar a Área de 

1600m do Futuro Parque 
Ambiental 

  Em análise de propostas 

 
 
 
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 

21/2020 

Aquisição de Betume 
Asfáltico 

25-05-2020 - 
Petrogal, S. A. 

28.368,00€ Em Habilitação 

Ajuste 
Direto 

20/2020 

Aquisição de Serviços 
para a 

Reparação/Manutenção 
dos Balneários do 

Campo de Futebol de 
Relva Natural, em Serpa 

  Em fase de adjudicação  

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

  Em preparação 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  Em abertura de procedimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

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

Cante 

  Em abertura de procedimento 

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 compromisso para 

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: SerpaTerraForte 

 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 

 Twitter: @SerpaTerraForte 

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
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 Calameo 
 

Edições regulares produzidas pelo SICI: 

 Notas de imprensa 

 Comunicados 

 Newsletter 

 Serpa Informação 
 

website autárquico 

 Notícias  

 Atualização de agenda 

 Destaques 

 Publicações obrigatórias 

 Atualização de conteúdos estáticos 
 
Serpa Informação Junho 

 Edição de artigos  

 Pedido de fotos obras, entrega de máscaras concelho, etc 

 Fotografia 

 Paginação/alterações/revisões 

 Design de Cronograma Covid 19 

 Preparação de ficheiro e envio para gráfica 

 Criação de ficheiros para web 
 
Biblioteca Municipal  

 Atividades agendadas: “Contarelos”, com carregamento de vídeo semanal nas redes sociais e na agenda do site) 
 

Desporto 

 Atividades agendadas “Gente em Movimento”, com carregamento de vídeo semanal nas redes sociais, na agenda do 
site e permissões para mais dois diretos semanais) 

 
ENCONTRO DE CULTURAS 

 
 
Jornadas Sénior 
 
FLIS - Festa do Livro de Serpa 
 
Efemérides: 

 Divulgação nas redes socias de datas comemorativas do mês de junho 
Dia da espiga 
Dia da família 
Dia da criança 
Santos Populares 
Dia do Ambiente 
 
Máscaras CMS 

 paginação de Flyer díptico A5 com regras e instruções de uso e lavagem  

 Autocolante para fecho do saco de papel 

 Impressão de 400 flyers duplex A5 
 
Máscaras Academia Sénior 

 Revisão dos conteúdos 

 Paginação de desdobrável/alterações/revisões 

 impressão e dobragem de 3800 dípticos A4 
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CADES 

 Cartaz genérico sessões temáticas “Revitalização Económica”  

 Flyer para cada localidade 

 Impressão de 450 A5 freguesias e 60 A3 geral 

 Distribuição 
 
Casa do Cante  
- Exposição de fotografia “Alentejo Alma da Paisagem”  

 Revisão de textos para divulgação da exposição  

 edição biografia para folha de sala 

 Cartaz 

 Folha de sala 

 Painel 
- Cante nas Escolas 

 Partilha de vídeos semanais nas redes sociais 
 
COVID-19 
Uso de Máscaras 

 Banner para redes sociais 
 

Lavagem de roupa 

 Proposta gráfica para flyer  

 Divulgação nas redes sociais 
 

Uso de Luvas 

 proposta gráfica para banner  

 Divulgação nas redes sociais 
 

Mapa da situação epidemiológica no Concelho de Serpa  

 Proposta gráfica 

 Alteração de dados 
 
 Fotografia 

 Pintura do edifício da Cultura e Património 

 Deservagem herbicida biológico  

 Museu do Relógio 

 Distribuição das máscaras comunitárias em Serpa 

 Limpeza de bermas na Urbanização da Hortinha 

 Substituição condutas de água junto ao Jardim Municipal 

 Aula de ginástica das Jornadas Sénior Alcáçova do Castelo 
 
Serpa Mais Cidadão 

 Download flyer mascaras para emigrantes 

 impressão de dois flyers formato A5 – 100 exemplares de cada 
 
Museu Municipal de Arqueologia de Serpa 

 Horário de funcionamento mais impressão 

 Passatempos on-line Pais e Filhos 
 
Galeria Municipal de Arte Contemporânea 

 Edição e revisão de textos: Manuel Bentes, Chichorro, Pantoja 

 Download materiais Letras Encantadas 

 Tratamento de fotos, conversão de pdf para jpeg  

 envio de mail à Letras Encantadas, a solicitar catálogo digital da GMAC e fotos com boa qualidade 

 Partilha de texto e foto sobre autor e obras em exposição 
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Dia Internacional dos Museus 

 Criação evento  

 Noticia site e facebook  

 Download de materiais 

 Cartaz Serpa 

 Banner animado Instagram e Facebook 

 Partilha de vídeo nas redes sociais 
 
Abertura de Vídeos do Executivo 

 Vídeo entrada personalizada para presidente e vereadores  

 Propostas gráfica para separadores/perguntas  
 
Linha de Apoio Psicológico 

 Pesquisa de imagens na internet  

 Design e apresentação de propostas gráficas 

 Partilha nas redes sociais 
 
Produção e edição de informação/notícias (site, Serpa informação e redes sociais) 

 Cante, Jordões e Santas Cruzes concorrem a 7 Maravilhas  

 Início da instalação dos Passadiços do Pulo do Lobo 

 Início da requalificação do Parque Ambiental 

 Reciclagem dispara no concelho de Serpa 

 Sessões de revitalização económica no concelho 

 Reabertura do Mercado Municipal de Serpa 

 Limpeza de reservatórios de água 

 Várias interrupções de trânsito e água no concelho 

 Reabertura de serviços e equipamentos 

 Testado produto biológico em Serpa 

 Lavagem de contentores 

 Prolongamento de medidas preventivas (várias edições) 

 Transportes escolares 

 Medidas de desconfinamento 
 
Publicações de informações obrigatórias no site autárquico  

 
Notas de Imprensa 

 NI Medidas preventivas serviços da CM Serpa 

 NI Abertura de Serviços 

 NI FLiS 

 NI Encontro de Culturas 

 NI Jornadas Sénior 
 
 
Publicações Facebook, Instagram e twitter (criada conta este mês) 

 Banner dia do trabalhador 

 Peça do Mês (só facebook) 

 Participações na iniciativa do Dia da Mãe (só facebook) 

 Participações na iniciativa Laço Azul (só facebook) 

 Banner Dia do Bombeiro 

 Banner Dia Mundial de lavar as mãos 

 Passatempo Peça do mês: a sua escolha (só facebook) 

 GMAC – Obras em destaque: Manuel Bentes (só facebook) 

 Serpa Rede Amiga 

 Banner Gente em Movimento 
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 Situação epidemiológica no concelho de Serpa  

 Partilha Prémio Álbum Ilustrado – Planeta Tangerina (só facebook) 

 Dia da Defesa suspenso (só facebook) 

 Borralhos (escavação arqueologica) (só facebook) 

 Evento Peça do Mês: a sua escolha – Museu de Etnografia (só facebook) 

 Anúncio concerto do Pedro Mestre 
 

Publicação de outros vídeos nas redes sociais: 

 Vereador Francisco Godinho sobre ações de deservagem 

 Vereador Carlos Alves sobre situação epidemiológica no concelho 

 Vereadora Odete Borralho sobre FLiS 

 Vereadora Odete Borralho sobre Rede Amiga 

 Vereador Carlos Alves sobre apoio aos bombeiros 
 

Publicações youtube 

 vídeos de acordo com o programa da FLiS 

 vídeo mesa redonda Dia Internacional dos Museus  

 vídeo Vereadora Odete sobre Musibéria Encontro de Culturas  

 vídeos Cante nas Escolas  

 Vídeos Contarelos  

 Vídeos Gente em Movimento 
 

Newsletter: 

 Atualização da base de contatos 

 Jornadas Sénior - Newsletter programa 

 “Revitalização Económica” -  Criação de cabeçalho e rodapé para a newsletter e envio  
 
 
 

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.  
Extinto prazo de recurso, processo concluído. 
                                     
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 
 
Ação de Processo Contencioso Pré-contratual 389/19.8BEVIS 
Autor: Luzboa – Comercialização de Energia, Lda. 
Réu: Município de Serpa 
Assunto: Peticiona a anulação da Deliberação da Câmara Municipal que excluiu a proposta apresentada para fornecimento de 
energia elétrica. 
Situação: Decisão em 1ª Instância favorável ao Município. Decorre prazo de Recurso 
 
 
 

SALDO E ESTADO ATUAL DAS DIVIDAS A FORNECEDORES 
(Artigo 25.º n.º 2 alínea c) e artigo 35.º n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)  
 

Segue informação em anexo, por email.  
 
 
 

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

Serpa, 18 de junho de 2020 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
Tomé Alexandre Martins Pires 


