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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 

Coincide esta sessão da Assembleia Municipal com a turbulência deste início de ano letivo, um ano letivo atípico num 

tempo diferente e que exige ainda maior atenção, pelas mudanças necessárias e pela preocupação que a pandemia 

nos traz. Cuidados redobrados impõem-se, assim, e muitas são as medidas que estamos a tomar para evitar a 

propagação da doença, assim como por criar as condições para, caso seja necessário, a qualquer momento tudo ter 

de ser mudado.      

As aulas recomeçaram com um conjunto de medidas adicionais e, também, com a promessa do Governo de 

contratação de assistentes operacionais e de aquisição de equipamentos digitais, sendo que, até à data em que 

escrevo, pouco mais se saiba, nomeadamente sobre o que pode ser melhorado nas estratégias de distanciamento 

social, computadores para todos os alunos para garantir o ensino não presencial ou nas soluções em caso de 

encerramento de escolas, garantindo estratégias de igualdade de oportunidades. 

Da nossa parte e dentro daquilo que nos compete, indo até um pouco mais além, desde março passado, com o 

encerramento das escolas, que temos dado a maior atenção à situação, nomeadamente facilitando um conjunto de 

ações e de intervenções no âmbito das necessidades decorrentes da pandemia. Com o retomar das aulas presenciais, 

o município fez reparações e limpezas dos espaços da sua responsabilidade, promoveu ações de formação às auxiliares 

de ação educativa no âmbito das medidas de prevenção, adquiriu vários nebulizadores de desinfeção para colocação 

em todas as escolas do concelho em que a autarquia tem responsabilidade, com ações de demonstração do respetivo 

uso, entregou equipamentos de proteção individual a todos os auxiliares contratados pelo município e ainda um kit 

para as áreas de isolamento de todas as escolas do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo. O Município esteve ainda 

disponível para auxiliar os agrupamentos de escolas a elaborarem os seus planos de contingência.  

Na gestão dos transportes escolares, estamos a acompanhar exaustivamente a situação, garantindo eficazmente os 

circuitos camarários e encontrando a resposta possível aos pedidos de desdobramento de muitas carreiras, 

assegurando também o respetivo pagamento.   

Quanto aos restantes apoios, voltámos a oferecer os cadernos de atividades a todos os alunos do 1.º ciclo das escolas 

do concelho, uma medida que beneficia 410 alunos, sendo a respetiva aquisição feita no comércio local. No âmbito 

da ação social escolar, continuamos também a apoiar os alunos com escalão A e B em material escolar para todo o 

ano letivo, bem como nas refeições. Foi também já aprovado em reunião de Câmara Municipal de 2 de setembro, a 

verba para a aquisição de material didático e pedagógico destinado ao funcionamento das escolas básicas de 1.º ciclo 

e dos jardins-de-infância. A tudo isto, junta-se a contratação de 23 auxiliares de ação educativa, os transportes 

escolares assegurados pela autarquia e os melhoramentos nos equipamentos escolares. Ou seja, a soma de tudo isto 

representa um montante total de cerca de 1. 000.000 euros. 

Tudo isto tem sido feito em estreita articulação com as direções das escolas, sendo de referir também a reunião do 

Conselho Municipal de Educação de 11 de setembro, onde para além de ter sido feito o balanço do ano letivo 2019-

2010, foram abordadas varias questões sobre este novo ano, reunião muito marcada também pelo impacto da Covid 

19. Refere-se também as reuniões agendadas agora em todas as localidades para um melhor esclarecimento da 

população sobre o início do ano letivo. 
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Por fim, impõe-se deixar umas palavras finais para a situação da Escola Secundária de Serpa, assunto que tem estado 

em cima da mesa e sobre o qual muito se tem dito, falado e comentado. Como se sabe, temos demonstrado sempre 

a nossa disponibilidade para colaborar, dentro daquilo que são competências da Câmara Municipal, para resolver este 

assunto. Como se sabe, também o que agora está em causa é a questão da candidatura a fundos comunitários, sobre 

a qual já dissemos que podemos ser a entidade promotora, assumindo os encargos com os meios necessários, 

nomeadamente com os recursos humanos, num valor que ronda os 100 mil euros. E até para uma eventual solução 

de compromisso, do género “balanço zero”, tal como foi já sugerido. Mas, como também se deveria já saber, tem de 

ser o Ministério da Educação, a quem cabe a responsabilidade dos equipamentos do ensino secundário, a assumir 

todas as despesas da obra de requalificação da escola, nomeadamente as que decorrem da contrapartida pública 

nacional, os tais 15% de um valor que não se sabe bem qual será. Não estamos a dificultar a obra, não estamos a 

impedir que esta se faça. Estamos, pelo contrário, a querer que tudo se resolva, com todos os intervenientes em 

estreita colaboração, mas assumindo cada uma das partes as suas responsabilidades no processo. Por isso, desde que 

não nos imputem responsabilidades que não são nossas, mantemos a disponibilidade para ser parte da solução, tal 

como sempre temos vindo a fazer. É tão simples quanto isto.   

  

Tomé Pires 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 
AÇÃO SOCIAL 

Projeto Serpa (+) Cidadão, Ser, Participar e Construir Identidades 

 - Mediação preventiva dirigida a pais e mães ciganos/as:  

- Em parceria com a CMS, acompanhamento do mediador no abastecimento de água em Vila Nova de São Bento e limpeza do 

terreno do Bairro da Canada; 

- Ações de sensibilização e esclarecimento sobre a pandemia e entrega de máscaras, em parceria com CMS, no bairro da 

comunidade cigana em Vila Nova S. Bento; 

- Reunião entre Mediador, moradores do Bairro de São Francisco e representantes da Câmara Municipal de Serpa sobre a 

Requalificação do Bairro de São Francisco; 

- Contacto de família de Brinches, sobre as suas necessidades habitacionais e Mediação entre a família e a Segurança Social; 

- Elaboração e execução do 1º ciclo de Parentalidade Positiva e do 1º ciclo de Conversas de Saúde e bem-estar com as famílias do 

Bairro de são Francisco, em parceria com várias entidades (CMS, UCC – Serpa, Liga Portuguesa contra o cancro, CFisio – Dra. 

Catarina Gaspar). 

 

- Programa de Educação para a tolerância e comunicação entre culturas:   

- Preparação de sessões para as Oficinas de Verão no Concelho com crianças da educação pré-escolar e 1º ciclo – Educar para a 

Tolerância e Diversidade.  

 

 - Mediação intercultural socioeducativa orientada para capacitação das crianças/jovens, escola e família 

Mediação escolar com os dois agrupamentos de escolas do concelho: 

   - Estabelecer a ponte entre as comunidades, nas várias freguesias, e a escola para responsabilização de um elemento, de cada 

comunidade na recolha e entrega das tarefas/trabalhos escolares; 

- Mediação entre entidades (CM Serpa, Segurança social, Escolas do Concelho) e Famílias que apresentavam dificuldades nas 

matrículas e escalão escolar; 

- Mediação entre a Escola Básica Abade Correia da Serra e crianças/jovens alunos da escola, no fornecimento de almoços; 

- Mediação entre PIEF de Pias e famílias dos bairros da Canada e do Telheiro para recolha de livros escolares. 

 

- Mediação intercultural em serviços públicos orientada para os imigrantes;  

 - Atendimento presencial no CLAIM de Pias. juntamente com o técnico do CLAIM. duas vezes por semana; 

 - Em colaboração com outro projeto, da Rota do Guadiana, continuar a realizar o Guia de Acolhimento ao Imigrante.        

 - Formação Inicial Teórica e casos práticos para novo Técnico da rede CLAIM – ACM 

 - Acesso de cidadãos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde - ACM 

  

 - Sessões de Informação e Sensibilização 

- Elaboração de folheto informativo e preparação da campanha de Sensibilização na Prevenção do Cancro da Pele; 

- Execução “in loco” da campanha de Sensibilização na prevenção do cancro da pele, junto das comunidades migrantes   

   - “Campanha do Calor”. 

-Preparação de proposta para as Oficinas de Verão nas áreas: 

- Cidadania e desenvolvimento;  

-Pequenos empreendedores (educação pré-escolar e 1º ciclo),  

- Brinquedos e brincadeiras (1º ciclo), pequenos aprendizes (educação pré-escolar) 

- Preparação dos materiais e recursos 
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Comissão de Proteção do Idoso 

Acompanhamento dos processos em curso  

- 1 Processo de Vale Mortos 

- 1 Processo de Serpa 

- 1 Processo de Pias 

- 3 Processos de Vale de Vargo 

 

Programa Teleassistência Domiciliária “Em Casa não Estou Só…” 

LUGAR/FREGUESIA Número de 

aparelhos ativos 

A-do-Pinto 1 

Serpa 4 

Vales Mortos 1 

Vila Nova de S. Bento 5 

V.V. Ficalho 2 

Vale de Vargo 8 

Brinches 1 

TOTAL 21 

 

Loja Social 

- Restruturação da loja social com organização dos espaços e dos bens doados. 

 

 

Academia Sénior 

Apesar do ano letivo 2019/2020 ter terminado no mês de março, as atividades na Academia não cessaram, os funcionários afetos 

ao serviço permaneceram em teletrabalho, tendo sido disponibilizados conteúdos pedagógicos das disciplinas teóricas on line, na 

página de facebook da Academia Sénior. 

 

A partir de abril, a Academia Sénior envolveu-se diretamente no projeto de confeção e distribuição das máscaras de proteção 

facial (comunitárias), com a colaboração de um grupo de alunas que se voluntariaram para o efeito. 

 

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 467 refeições a alunos do 1º ciclo, integrados no escalão A do abono de família, com um custo de 784,56€ para 

a Autarquia. 

 

Educação Pré-Escolar 

Aos alunos do Pré-Escolar de Serpa foram servidas 403 refeições e 77 às crianças de Vales Mortos, respetivamente no valor de 

677,04€ e 129,36€. 

 

Transportes Escolares 

Neste mês, os custos com transporte escolar foram os seguintes: 

- Rodoviária: 1.996,90€ 

- Circuitos especiais: 272,65€ 

                                          



 

Relatório de Atividades | 2020 

Junho, julho e agosto  
 

 

8 

 
AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

Durante o mês de junho, foram executadas as seguintes ordens de serviços: 

A pedido de munícipes (122): 

Contadores: 

Torneira de segurança –7 

Mudança de local - 5 

Substituição – 3 

Desobstrução – 4 

Levantamen5o - 1 

Ligação – 3 

 
Roturas: 62 

 
Fornecimento de água: 

Restabelecimento – 5 

Desobstrução de ramal de água – 1 

Anulação de ramal de água – 2 

 
Saneamento: 

Desentupimentos – 15 

Limpeza de fossas – 8 

Execução de ramal pluvial – 2 

Execução de ramal residual - 1 

Colocação de portinhola – 1 

 

De pedidos internos: 

Serpa 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Verificação e ligação de sistemas de rega 

 

Obras Concluídas 

 Execução de ramais pluviais na Rua Dr. Adolfo Palma Santos 

 Execução de trabalhos no Parque de Campismo 

 Reparação de aspersores no complexo desportivo 

 Reparação de sistema de rega na piscina descoberta  

 

 

Vale de Vargo 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

Obras Concluídas 

 Verificação e ligação de sistemas de rega 
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Vila Nova de São Bento 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Verificação e ligação dos sistemas de rega 

Obras Concluídas 

 Reparação dos aspersores no campo relvado 

 

Vila Verde de Ficalho 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 

Pias 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Verificação e ligação dos sistemas de rega 

Obras Concluídas 

 Reparação de aspersores no Complexo Desportivo 

 

Brinches 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 
 Empreitadas: 

No mês de junho foram abertos os seguintes procedimento de Empreitadas de Obras Públicas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
5/2020 

Empreitada de 
reparação e 

manutenção de 
pavimento em calçada 

existente - 
arruamentos, passeios, 
largos e outros espaços 

da rede viária do 
Concelho 

  Aguarda Proposta 
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Consulta 
Prévia 
1/2020 

Empreitada de 
Execução de Rede ITED 

e Infraestruturas 
Elétricas no Edifício do 
Centro Social de Serpa 

  Aguarda Proposta 

 
 

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

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

34/2020 

Aquisição de Materiais 
para a Remodelação da 
Rede Predial de Água 

Fria da Piscina 
Descoberta de Serpa 

  Aguarda propostas 

Ajuste 
Direto 

33/2020 

Aquisição de Serviços de 
Manutenção de 
Softwares AIRC 

  Aguarda Proposta 

Ajuste 
Direto 

32/2020 

Aquisição de Ponte 
Pedonal para Percurso 

Pedestre PR3 SRP 
Ficalho 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

31/2020 

Aquisição de Serviços 
Fitossanitários em 

Árvores e Arbustos no 
Concelho de Serpa 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

30/2020 

Aquisição de Luminárias 
Fotovoltaicas 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

29/2020 

Aquisição de Sistema 
GPS para Viaturas 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

28/2020 

Aquisição de Vasos de 
Plantas para 

Ornamentação de 
Espaços Públicos 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

27/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

26/2020 

Aquisição de Serviços de 
Produção e 

Agenciamento do 17.º 
Encontro de Culturas 

05-06-2020 - 
Sons em 
Trânsito - 

Espetáculos 
Culturais, 

Unipessoal, 
Ldª 

17.000,00€ Concluído 

Consulta 
Prévia 

25/2020 

Manutenção do 
Elevador da Casa do 

Cante 

19-06-2020 - 
Otis 

Elevadores, 
Ldª 

2.638,80€ Em habilitação 
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Consulta 
Prévia 

24/2020 
Reparação do D6H   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 

23/2020 

Aquisição de Suporte de 
Software de 

Virtualização e Consola 
de Atendimento 

22-05-2020 - 
Sharetech - 
Consulting, 
Unipessoal 

Ldª 

10.305,73€ 
Aguarda assinatura de 

contrato 

Ajuste 
Direto 

22/2020 

Aquisição de Vedação 
para Limitar a Área de 

1600m do Futuro Parque 
Ambiental 

25-06-2020 - 
Cardopec - 

Comércio de 
Produtos 

Agro-
pecuários, 

Unipessoal, 
Ldª 

13.200,00€ Em habilitação 

Consulta 
Prévia 

21/2020 

Aquisição de Betume 
Asfáltico 

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

28.368,00€ 
Contrato nº 5/2020, assinado a 

03-06-2020 

Ajuste 
Direto 

20/2020 

Aquisição de Serviços 
para a 

Reparação/Manutenção 
dos Balneários do 

Campo de Futebol de 
Relva Natural, em Serpa 

04-06-2020 - 
RCInox, de 

Raúl António 
dos Santos 

Rijo Cofones 

8.660,00€ Aguarda compromisso 

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

  Aguarda Proposta 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  
Está com o Sr. Presidente para 

assinar a abertura do 
procedimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

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

Cante 

  
Está com o Sr. Presidente para 

assinar a abertura do 
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 

 
 

 
 



 

Relatório de Atividades | 2020 

Junho, julho e agosto  
 

 

19 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS ON-LINE  

 Dias 4, 18 e 25 

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: Milhões de gatos 

de Wanda Gág, O menino de cor de il. Ale+Ale, O maluquinho da bola, Luísa Ducla Soares. 

Realizaram-se 3 sessões. 

 

● MÃOS NA MASSA 

As oficinas “Mãos na Massa” são oficinas criativas, centradas no FAZER de forma intuitiva, no DESCOBRIR, no INVENTAR, no 

EXPERIMENTAR. Não se pretende ensinar técnicas, mas sim despertar sensibilidades e estimular a constituição de diferentes 

pontos de vista sobre uma determinada proposta de trabalho. São orientadas e subordinadas a diferentes métodos de 

abordagem. Pretende-se desenvolver a criatividade, dando espaço, liberdade, sem condicionar, criando e estabelecendo 

RELAÇÕES entre o que se conhece. (atenção para não se criarem os habituais equívocos com aulas de trabalhos manuais) 

São colocados à disposição diversos materiais (papéis, cartolinas, caixas de cartão, linhas, guaches, lápis de cor, canetas de 

feltro, revistas para recortar, colas, etc.) que os participantes têm oportunidade de explorar e desenvolver, individual ou 

coletivamente. 

Por forma a dar continuidade à atividade Oficina de expressão plástica que por motivos da pandemia atual foi cancelada no 

formato presencial, realizou-se a mesma em formato online. 

 

Puzzle de caras 

«Para fazeres em família!!!! 

Podes também fazer sozinho, mas em grupo é mais engraçado. 

Todos temos jornais e revistas velhas em casa. Encontra CARAS e corta fazendo tiras para as testas com cabelo, olhos, narizes, 

bocas e pescoços. Faz pequenos montes com o que separaste e depois constrói novas CARAS. Vais ver que somos todos 

diferentes, mas todos iguais.   

Este projeto vai ser divertido e estimular a vossa criatividade! Aceitam o desafio? 

Se puderes fotografa com o teu telemóvel o trabalho final e envia para o endereço (*).que nós publicamos.» 

 

 

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

 

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    0 

DVD-Vídeo    26 

Monografias  57 

Total  83 

Total de empréstimos por escalões etários 
0-6 anos     4 

7-9 anos     6 
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MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 

● JORNADAS EUROPEIAS DA ARQUEOLOGIA  

A Câmara Municipal de Serpa aderiu às Jornadas Europeias da Arqueologia (JEA), uma iniciativa do Inrap - Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives (França), que se celebra desde há 9 anos, mas que este ano foi aberto a todos os países 

membros do Conselho da Europa. 

O objetivo das JEA passa por mobilizar diferentes atores da área da arqueologia para dar a conhecer ao público o património e o 

trabalho desta disciplina. Face às condicionantes impostas pela pandemia Covid 19, a organização das JEA apostou numa 

participação em formato digital, privilegiando atividades virtuais desde jogos, visitas, conferências e outras.  

As JEA tiveram lugar nos dias 19, 20 e 21 de junho e as atividades organizadas pelo Município de Serpa centraram-se no dia 19 de 

junho.  

A Câmara Municipal de Serpa foi ao encontro das propostas da organização e organizou uma iniciativa destinada a dar a conhecer 

alguns trabalhos arqueológicos recentes que têm sido desenvolvidos no concelho de Serpa, como forma de aproximar a 

investigação e o público, de acordo com a aposta que tem vindo a ser efetuado nos últimos anos na promoção e salvaguarda do 

património arqueológico. 

Realizou-se assim uma sessão de conferências online, com recurso à plataforma Zoom e com emissão em direto na página de 

facebook da Serpa Terra Forte, sob o título “Estudos do Museu”, iniciativa que esteve inicialmente programada para março, no 

âmbito das comemorações da reabertura do Museu Municipal de Arqueologia, que teve de ser cancelada devido à declaração do 

Estado de Emergência.  

A atividade contou com comunicações de três investigadores convidados, que têm desenvolvidos diferentes trabalhos de 

investigação arqueológica no concelho de Serpa e com apoio da câmara, nomeadamente Frederico Agosto, mestrando na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Marco Andrade e Rui Soares, ambos doutorandos na mesma Universidade e 

investigadores da Uniarq – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Também houve lugar a uma apresentação por parte 

do arqueólogo municipal, Miguel Serra, sobre algumas atividades do Museu Municipal de Arqueologia, a que se seguiu um debate 

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

10-12 anos      2 

13-16 anos     5 

17-20 anos     0 

21-35 anos     26 

36-50 anos  9  

51-65 anos  9  

> 66 anos  22   

Total    83 

Total de novos utilizadores inscritos  0 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB1  0 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   0 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas               0 

Total de sessões nos computadores                                                                                   0 
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online. Posteriormente disponibilizou-se o vídeo da atividade nas plataformas do município, efetuando-se igualmente toda a 

divulgação nos meios de comunicação próprios e da organização do Inrap.  

No total das JEA realizaram-se mais de 1000 iniciativas em 28 países.  

 

 

● DADOS ESTATÍSTICOS - CASTELO E MMA 

 

CASTELO 

Portugueses 903 

Estrangeiros 112 

Total 1015 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

 

 

Portugueses 204 

Estrangeiros 14 

Total 218 

 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

●MUSIBÉRIA – 17º ENCONTRO DE CULTURAS 

Nos dias 6 e 7 de junho decorreu o Encontro de Culturas 2020, tendo como cenários, e pela primeira vez, as freguesias do concelho 

de Serpa, num modelo de concertos adaptado às medidas de contingência emanadas pela Direção Geral de Saúde para a pandemia 

do COVID 19.  

Assim, tendo como artistas a fadista Cuca Roseta (dia 6) e o grupo Monda (dia 7), um camião “Trio Elétrico” sempre em 

andamento, percorreu as ruas de Serpa, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho, tendo sido 

recebido por bastantes pessoas nas janelas, varandas, às portas de sua casa ou em esplanadas. 

Paralelamente, decorreu o encontro virtual de poesia “Ecos de uma Península”, com a participação de nove poetas portugueses 

e espanhóis. 

 

● INICIATIVAS CULTURAIS ONLINE 

Recolha de informações a partir da oralidade sobre o Culto das Tradições e Memórias, para elaboração de Artigos relacionados 

com a Etnografia do Concelho de Serpa, a exemplo o uso do Xaile preto, sobre a Ceifeira Marçana, ou artigo “Peça do mês” como 

a Balança Decimal. Estes artigos têm como objetivo divulgar o nosso Património (I) material, e como resultado esperado, procurar 

estimular, despertar a memória da comunidade e do lugar, assim como as práticas culturais das nossas gentes. 

 

● CANDIDATURA “PATRIMÓNIO CULTURAL EM REDE 

Elaboração da memória descritiva e justificativa que integrou o dossiê de candidatura da operação "Património Cultural em Rede" 

ao PORA, aviso ALT20-14-2019-28 - Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património cultural e natural - 

CIMBAL 

 

 

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 

 

GMAC ( Galeria Municipal de Arte 

Contemporânea) 

Portugueses 105 

Estrangeiros 19 

Total 124 
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CASA DO CANTE 

Rota do Cante 

Como medida de contenção no âmbito da pandemia Covid 19 todos os ensaios, que 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 aberta ao público, com as restrições previamente definidas para o espaço, tendo sido visitada 

durante o mês de junho por 57 pessoas. 

 

Os grupos corais do concelho, sem atividades desenvolvidas durante este mês, foram contactados pela Casa do Cante 

telefonicamente como é habitual, no sentido dar algum apoio e uma palavra de conforto aos grupos nestes tempos difíceis e de 

isolamento resultantes da pandemia pela qual estamos a passar.  

 

Receção dos resultados da Candidatura do Cante Alentejano ao programa da RTP “7 Maravilhas da Cultura Popular”, estando à 

data, como finalista regional. Inicio da divulgação do número de telefone disponível para votação (760 207 717) e da informação 

da data do programa em direto, no dia 8 de julho, dia em que a votação será encerrada. A passagem à próxima fase depende dos 

votos recebidos por telefone. 

 

Divulgação na página de facebook da Casa do Cante, de iniciativas ou eventos onde o Cante Alentejano estivesse em evidência, 

num total de 31.987 pessoas alcançadas. 

Durante este período referente ao mês de junho, 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. 

Divulgação de dois vídeos da RTP no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, com a participação do Grupo Coral e 

Etnográfico Os Camponeses de Pias e do Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias. Tendo estas imagens a particularidade da 

apresentação dos grupos, tendo em conta as restrições definidas pela DGS, onde os grupos cantaram com distanciamento entre 

os elementos, mantendo a formação original em filas. 
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DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 

 O SIMQ - Serviço de Informática, Modernização e Qualidade assegurou o trabalho relacionado com o funcionamento regular 

dos serviços do município, designadamente o apoio aos utilizadores do novo sistema de gestão documental, apoio para 

realização e participação em videoconferências e sessões de trabalho em regime remoto, a gestão do parque de comunicações 

e do parque informático do município, a elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna no 

Sistema de Gestão de Qualidade; a manutenção das aplicações ERP AIRC e o acompanhamento e gestão de backups. Deu 

igualmente continuidade aos processos em curso, como é o caso do desenvolvimento e consolidação do Mydoc, com avaliação 

permanente e testes de situações de erros da aplicação e análise em conjunto com a AIRC, prestou o apoio técnico em  

atividades como as Jornadas Europeias de Arqueologia ( videoconferência) , preparou a importação de informação para o 

novo cluster de virtualização , a configuração e acompanhamento do projeto wifi municipal, acompanhamento 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 projetos 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 no 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 (normas de segurança, 

informação e formação aos funcionários), a certificação do Posto de Turismo com o selo Clean & Safe,  o acompanhamento 

de projetos em curso, como é o caso da Rede de Autocaravanismo ( ERT Alentejo e Ribatejo), do   Modelo de Sinalização 

Turística inteligente ( no âmbito da ATLA – Associação Transfronteiriça dos Municípios do Lago Alqueva), do Guia interativo – 

Serpa Tour, bem como  a participação em sessões técnicas  por videoconferência, contactos e resposta a pedidos de 

informação por parte de operadores turísticos. Com a reabertura neste mês, o parque de campismo recebeu 111 campistas ( 

95 portugueses 95 e 16 estrangeiros) e no Posto de Turismo foram atendidos 244 visitantes ( 138 portugueses e 106 

estrangeiros). 

 

 No Serviço de Planos, Projetos e Candidaturas foram elaboradas e submedidas as candidaturas “Património Cultural em 

Rede” e “Programa de Requalificação das Infraestruturas educativas III”, feitos pedidos de pagamentos no quadro das 

candidaturas aprovadas, acompanhadas as varias candidaturas em curso, com um trabalho permanente de pesquisa de 

novas oportunidades de financiamento. O ponto da situação das candidaturas aprovadas segue, como é habitual, no mapa 

seguinte. 
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Aprovadas (junho 2020) 
 

 

  

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

  
INVEST. 

APROVADO 
Fundo CMS 

PP 
Efetuados 

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 €  
                                  

54.156,52 €  
-                                           

0,00 €  

Casa da Juventude 
                                

183.428,17 €  
                                

154.447,69 €  
                                  

28.980,47 €  
                                     

9.225,00 €  
                                     

6.375,00 €  
                                                 

-   €  

INTERREG 

Four 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 €  

Alentejo 
2020 

Passadiços do Pulo do Lobo 
                                

463.221,29 €  
                                

320.259,44 €  
                                

142.961,85 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Expansão da Zona Industrial de Serpa 

2.527.365,02 
€ 

                             
2.148.260,27 

€  

                                
379.104,75 €  

                                  
52.275,00 €  

                                  
44.433,75 €  

                                                 
-   €  

Centro Tecnológico Agro Alimentar do 
Alentejo 

1.998.563,39 
€ 

1.698.778,88 
€ 

                                
299.784,51 €  

                                                 
-   €  

                                  
40.740,53 €  

                                  
18.803,31 €  

Serpa Terra Forte - Promoção 
                                

248.459,40 €  
                                

182.164,23 €  
                                  

60.721,41 €  
                                

244.583,05 €  
                                

121.375,50 €  
                                  

59.230,33 €  

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível - Museu Arqueologia  
                                  

91.400,00 €  
                                  

66.342,50 €  
                                  

11.707,50 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Serpa Acessível - Museu Cante 
                                  

22.600,00 €  
                                  

19.210,00 €  
                                     

3.390,00 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Rede de Infraestruturas para o 
caravanismo do Alentejo e Ribatejo 

                                
130.000,00 €  

                                  
91.000,00 €  

                                  
39.000,00 €  

      

365 Alentejo/Ribatejo Feira do Queijo 
                                     

3.500,00 €  
                                     

3.500,00 €  
                                                 

-   €  
                                     

3.500,00 €  
                                     

3.500,00 €  
                                                 

-   €  

POSEUR 
Serpa- Terra Forte no Ambiente: 
Adaptação 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 € 
                          

1.939.345,21 €  
                             

163.711,91 €  
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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: 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 

 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 julho 

 Edição de artigos; pedido de fotos obras; fotografia; paginação/alterações/revisões; 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 

 Design faixas para camião; ver orçamento faixas; Banner; cartazes com programa por localidade: Serpa, Vale de Vargo, 
Pias, Brinches, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de Ficalho; design cartões de organização; paginação do livreto 
“Ecos Poéticos de uma Península” alterações; impressões em plotter e corte; design e Impressão em plotter de cartaz 
para montras da Casa do Cantee do edifício da Cultura; banner Twiter 

 
Regras a afixar nos Equipamentos Municipais 

 Cartaz genérico “Desinfetar as mãos”; cartazes com regras por equipamento: Mercado, Tenda do Mercado, Biblioteca, 
Vendas Casa do Cante, Edifício da Divisão de Cultura e Património, Cemitério, loja social, centro social; desinfeção das 
mãos – Adaptação do ficheiro às freguesias (Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, Vila Verde de Ficalho, Pias e 
Brinches); mercado mensal – impressões em plotter; parque de Campismo – Alterações folhetos. 

 
 

Flyer 

 Parque de Campismo – Alterações folhetos (tradução das recomendações), Impressão + dobragem  
 

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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Autocolante “Não Utilizar” - Design de autocolante para equipamentos do jardim formato 60*30 cm 
 
Efemérides: 

 Divulgação nas redes socias de datas comemorativas do mês de junho (pesquisa de imagens, banner: facebook, 
instagram e twitter): 

o Dia Mundial dos Oceanos 
o Dia Europeu da Música 
o Dia da Mundial da Criança  
o Dia Mundial do Ambiente 
o Dia Mundial das Bibliotecas  

 
Registo fotográfico (corte de ervas; rodoviária; Musibéria – peça do mês (balança); ova carrinha de transporte escolar; 
reservatórios do Alto da Forca; parque de Campismo; sessões de Revitalização Económica). 
 
Tríptico Alterações Climáticas (pesquisa de fotos a inserir; edição de textos; design de proposta. 
 
COVID-19 - Pesquisa de imagens e design de mupi sobre a Covid 19; impressão em plotter e corte de mupis; proposta gráfica para 
cartaz de confinamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas; criação da #SERPADESCONFINA e #Serparesponsável 

 
7 Maravilhas da Cultura Pupular - Impressão de faixa; Banner para Twitter, Instagrame Facebook; Mupis 

 

Mapa da situação epidemiológica no Concelho de Serpa - Edição de vídeo diário; publicações diárias nas redes sociais: Facebook, 
Twiter e Instagram. 
 
Website autárquico: www.cm-serpa.pt 

o Atualização das agendas de Contarelos, Cante nas Escolas, Gente em Movimento e Mãos na Massa; atualização dos 

conteúdos separador CPCJ e separador Rede Social; evento “Jornadas Europeias da Arqueologia”. 

 
Cultura e Patrimonio “Jornadas Europeias de Arqueologia” - Edição de cartaz; Banner do facebook, instagram e Twiter; miniatura 
para site 

 
Oficinas de Verão - Design de díptico (formato fechado A5); alterações conteúdos 

 
Mãos na Massa – Miniatura e cartaz para o site; Banner Facebook, instagram e twitter; imagem com exemplos da atividade 
 
Produção e edição de informação/notícias (site, Serpa informação e redes sociais) 

o O Município de Serpa assinala, de 1 a 5 de junho, a Semana da Criança 
o distribuição de máscaras comunitárias à população 
o Encontro de Culturas 
o Prorrogação das medidas preventivas até 14 de junho 
o protocolo de cooperação entre o Município de Serpa e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas (CPMME) 
o Interrupções de trânsito na estrada da Pipa (EM 524), em Serpa e em Pias  
o Área Dedicada à Covid 19 (ADC Serpa), instalada no Pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa, passou a ter um novo horário 
o Interrupção no abastecimento de água a Serpa 
o Transito condicionado em Serpa 
o Corte de água na zona da praça da republica 
o Inscrições para Oficinas de Verão 
o Jornadas Europeias de Arqueologia com conferência on-line 
o Prolongamento das medidas preventivas adotadas, para vigorarem até ao dia 28 de junho de 2020 
o Mercado Mensal com novas regras 
o Circulação de trânsito condicionada na EM517 
o Interrupção de água a Pias 
o ação periódica de desinfestação e prevenção de pragas urbanas 
o Protocolo de cedência de espaços a associações 

 

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2200/prorrogacao-das-medidas-preventivas-ate-14-de-junho.aspx
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Candidatura Portugal 2020 
o Plano de comunicação para a candidatura: Património Cultural em Rede 

 
Serpa+Cidadão Projeto de Mediação - Impressão de Flyer em português, inglês e romeno 
 
Publicidade Revista Portugal Social - Proposta gáfica para publicidade e edição de texto e imagem para matéria 
 
Marchas Populares - Alteração ao banner do facebook; banner do instagram e twitter  

 
Publicações de informações obrigatórias no site autárquico  

 Publicação do Edital n.º 18/GAEOM/2020 - Ordem de Trabalhos para a reunião de Câmara de 22 de junho 

 Publicação da Lista de candidatos admitidos e excluídos para assistente operacional – Cantoneiro  

 Publicação da Classificação da avaliação curricular para assistente operacional – Cantoneiro  

 Publicação da Ata n.º 11 da Câmara Municipal de Serpa 

 Publicação do Edito do Monte de Jardais  

 Publicação do Edital n.º 19/GAEOM/2020 - Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal  

 Publicação do Edital n.º 20/GAEOM/2020 - Deliberações da reunião da Câmara Municipal de 22 de junho 

 Publicação do Edital n.º 1/DASU/2020 

 Publicação do Aviso nº2/DAFRHAJ/2020 – Elaboração de Projeto de Regulamento da Comissão Municipal de Trânsito; 

 Publicação do Aviso nº3/DAFRHAJ/2020 – Elaboração de Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude; 

 Publicação do Aviso nº4/DAFRHAJ/2020 – Elaboração de Projeto de Regulamento Municipal do Ambiente 

 Publicação no site autárquico da notícia da alteração das reuniões da CM, devido à situação de pandemia.  
 

Comunicados 

 Corte de água em Pias 
 
Publicações Facebook, you tube, Instagram e twitter  

 Publicação das aulas programa Gente em Movimento 

 Publicação dos Contarelos 

 Publicação das aulas Cante nas Escolas  

 Publicação diária da situação epidemiológica do concelho de Serpa (exceção para youtube) 
 
Publicação de outros vídeos nas redes sociais: 

 Cedência de salas a algumas associações do concelho 

 Carlos Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa sobre Covid 19 

 Carlos Alves sobre reabertura de equipamentos 

 Mercado Municipal de Serpa reabriu 

 Dia Europeu da Música - 21 de junho 

 Conferencia Jornadas Europeias da Arqueologia 

 Covid-19 Por si, por todos! 

 Francisco Godinho sobre a reabertura do Jardim Municipal 

 Encontro de Culturas em direto durante dois dias com espetáculos móveis dos Monda e Cuca Roseta 

 Odete Borralho, vereadora da Câmara Municipal de Serpa fala sobre os Encontros de Cultura 

 Entrevista com Jorge Roque, do grupo Monda 

 Abertura do Encontro de Culturas com convidado especial - Pedro Paixão 

 Vídeo promocional do Encontro de Culturas 

 Comemorações do Dia Mundial do Ambiente com vereador Francisco Godinho 

 Comemorações do Dia da Criança, com vereadora Odete Borralho 

 Vereador Carlos Alves fala sobre dados Covid 
 
VisitSerpa 

 Atualização da lista de produtores de vinho 

 Atualização dos estabelecimentos de restauração e bebidas 

 Alteração percurso Centro Cyclin de Serpa no percurso de BTT nº3 
 

https://www.facebook.com/279595162144/videos/286428759433983/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/279595162144/videos/286428759433983/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Newsletter: 

 Atualização da base de contatos 

 Encontros de Culturas 

 Jornadas Europeias do Patrimonio 

 Exposição de fotografia Alentejo Alma da Paisagem 
Outros: 

 Criação de conta Pod Cast (achor) 
 
 
 

MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Serpa 

Obras em curso  

 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

(loteamento da Hortinha, art.º 51 secção J- Soiserpa); 

 Exposição de munícipe - Reparação de anomalias resultantes de rutura de conduta de abastecimento de água; 

 Exposição de munícipe de Santa Iria - Reparação de anomalias. 

 
Obras concluídas 

 Mercado Mensal-colocação de papeleiras 

 Rua Brás Carrasco- Montagem de corrimão 

 Jardim Municipal de Serpa- Colocação e fixação de duas estruturas com doseadores 

 Rua Ramon Nonato de la Féria- Execução de caixa para válvula de seccionamento 

 Rua Bela da Rainha- Serviço de águas 

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

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

Brinches 

Obras em curso  

Reparação de tampas de saneamento 

 

Vale de Vargo 

Obras em concluídas 

 Requalificação Rua da Liberdade 

 

Vila Nova de são Bento  

Obras em curso  

 Parque Infantil de A-do-Pinto – Execução de pavimento e arranjos exteriores 

 A-do-Pinto -Colocação de bancos e lancil 
 
Obras em concluídas 

 Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento- Montagem de fixadores para poste de IP 
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Brinches 

Obras em curso  

 Reparação de passagem hidráulica no CM 518 

 Reparação de tampas da rede de saneamento 

 

 

REDE VIÁRIA 

 

TRABALHOS CONCLUIDOS 

   - OT |Manutenção e Conservação de Caminho CM 1099 (Zona de Vale Covo);  

   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 514; 

   - Limpeza de ervas na Zona da Canada em Pias. 

 

TRABALHOS EM CURSO 

   - 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 517; 

   - OT | Manutenção de caminhos de servidão e passagem na zona de Vila Nova de São Bento. 

 

 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 

- Empreitada de Reabilitação e Reforço Estrutural de Edifícios na Rua dos Quarteis - Centro Interpretativo do Cante 

 

 Acompanhamento de obras por Administração Direta 

- Impermeabilização de parede exterior – Apoio a munícipe de Santa iria. 

 

 Analise de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Procedimentos de Segurança (PS) em obra 

- Empreitada de pavimentação de troço de 3.200 m do Caminho Municipal 1040; 

- Empreitada de Reabilitação de relvado sintético; 

- Empreitada de Reparação do pavimento betuminoso na EM519 - Ano 2020 

 

 Execução de Planos de Segurança e Saúde (PSS) em projeto 

- Empreitada de substituição da cobertura - oficinas I – Parque Municipal 

 

 COVID-19 

- Organização da distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores da CMS e gestão de stock. 

- Execução de propostas de aquisição de equipamentos e/ou materiais utilizados na prevenção e combate à doença. 

- Formações aos trabalhadores dos edifícios do CADES, Gabinete da Cultura e Património, Centro Social e Educativo de 

Serpa, Parque de Campismo e professores dos CATL’s, no âmbito do Plano de Desconfinamento da CMS. 

- Acompanhamento e implementação das orientações da DGS, através da elaboração de regras e procedimentos de trabalho 

para os vários edifícios e equipamentos a desconfinar e preparação dos restantes. 

- Formação dos Feirantes e acompanhamento de todo o processo de realização do Mercado Mensal. 

- Acompanhamento junto dos trabalhadores de todas as questões relacionadas com a segurança no trabalho no âmbito da 

Pandemia. 

- Analise de condições e medidas a implementar para o combate à disseminação da COVID-19, nos eventos a realizar pela 

autarquia e por outras entidades, no concelho. 
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 Outros: 
- Acompanhamento da CSO da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo 
- Apoio ao Município de Moura, no Concurso de admissão de um lugar de Técnicos Superior de Segurança e Higiene no 

trabalho (elemento de Júri) 
 
LOGÍSTICA 
- Colocação de sinalização vertical e horizontal em Vila Verde de Ficalho 
- Pintura de passadeiras e estacionamentos em Serpa 
- Pintura de passadeiras em Vila Nova de S. Bento 
- Apoio na montagem de sala para concurso de operacionais administrativos no Salão Polivalente de Serpa 
- Apoio ao Mercado Mensal 
- Apoio ao ATL 
- Sinalização em Pias – Posto Médico 
 

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. 
 

 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Sector de Desporto 
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 

01 3000 

03 576 

06 974 

08 2000 
12 1700 

15 2200 

17 875 

19 
929 

848 

22 1700 

24 1100 

26 1700 

29 1800 

 
Nº de sessões – 12 
Nº de visualizações – 19.362 
         *à data de 02/07/2020 
 

Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Parque Desportivo de Serpa – 175  
Os restantes equipamentos continuam encerrados. 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
AÇÃO SOCIAL 

- Mediação intercultural em serviços públicos orientada para os imigrantes;  

 - Atendimento Presencial no CLAIM de Pias juntamente com o técnico do CLAIM, duas vezes por semana; 

 - Em colaboração com outro projeto, da Rota do Guadiana, continua a realização do Guia de Acolhimento ao Imigrante.  

 

Programa de Educação para a tolerância e comunicação entre culturas:   

Dinamização de sessões - Oficinas de Verão subordinadas às seguintes temáticas: 

- Cidadania e desenvolvimento;  

-Pequenos empreendedores (educação pré-escolar e 1º ciclo),  

- Brinquedos e brincadeiras (1º ciclo), pequenos aprendizes (educação pré-escolar) 

- Dinamização de sessão em Pias sobre igualdade de género 

 

- Contrato Local de Segurança  

- Reunião no dia 24 de julho, com a Rota do Guadiana e Juntas de Freguesia para preparação de reunião de dia 27 com a 

responsável do MAI, Dra. Ana Nunes para fazer ponto de situação do contrato. 

 

Atribuição de subsídio às IPSS’s do concelho, no âmbito das despesas realizadas devido à Covid-19 

No contexto da prevenção e combate à pandemia Covid-19, a Autarquia determinou o apoio sob forma de subsídio, às IPSS’s com 

valências ERPI e SAD, mediante comparticipação das despesas apresentadas, considerando o incremento do esforço financeiro 

das instituições para salvaguarda da segurança e saúde dos seus utentes e trabalhadores, durante os meses de abril e maio/20. 

Este subsídio ascende ao valor de 10.161,16€, de acordo com as despesas apresentadas pelas instituições e, com a seguinte 

distribuição: 

Instituição Despesas efetuadas Proposta de comparticipação do 

município 

Centro Social S. Jorge e Srª. Pazes 4963,63€ 2481,76€ 

Lar S. Bento 4128,80€ 2064,40€ 

 

Centro Social e Paroquial de 

Brinches 

1877,71€ 938,855€ 

Associação Flor do Enxoé 1261,19€ 630,595€ 

 

Santa Casa da Misericórdia Serpa 6363,32€ 3181,66€ 

 

Fundação Viscondes de Messangil 1727,78€ 863,89€ 

 

TOTAL 20322,32€ 10.161,16€ 

 

 

EDUCAÇÃO 

Oficinas de Verão 2020 

Durante os meses de julho e agosto, a Autarquia desenvolve as Oficinas de Verão, com caracter gratuito, nas localidades do 

concelho, onde as famílias manifestaram essa necessidade, mediante a inscrição dos seus educandos, que decorreram entre 15 

de junho a 24 de julho. 

Estas oficinas destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos, com necessidade de ocupar os tempos 

livres, com atividades lúdicas e de recreio, na impossibilidade de permanecerem com a família devido a ocupação profissional dos 

respetivos pais ou encarregados de educação. 
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Atendendo à incapacidade de resposta à totalidade da população integrada neste escalão etário e, considerando as restrições de 

segurança decorrentes da pandemia COVID-19, à limitação do número de crianças por sala, foi apenas utilizado como critério de 

priorização a ordem de entrada das candidaturas com ambos os progenitores a trabalhar. 

Face às inscrições rececionadas estão em funcionamento 10 salas, nas seguintes localidades: 

Localidade Nº salas Nº crianças 

Serpa – Edifício do Musibéria 4 salas (2 para crianças 
em idade pré-escolar e 
2 para crianças dos 6 

aos 10 anos) 

61 
Idade pré-escolar:25 
6/10 anos: 36 

Vales Mortos –edifico da Descola 
básica 

1 sala  
 

11 
Idade pré-escolar:5 
6/10 anos:6 

Vale de Vargo –edifico da Descola 
Básica 

1 sala  
 

4 
Idade pré-escolar:3 
6/10 anos: 1 

Pias – edifício da Escola Básica 
Integrada de Pias 

1 sala 12 
Idade pré-escolar:9 
6/10 anos: 3 

Vila Nova S. Bento 2 salas  
 

17 
Idade pré-escolar:12 
6/10 anos:5 

Vila Verde de Ficalho 1 sala 10 
Idade pré-escolar:6 
6/10 anos: 4 

 

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Apoio ao fornecimento de refeições e materiais pedagógicos para alunos 

Até ao dia 10 de julho deu-se continuidade à entrega de refeições para alunos beneficiários de ação social escolar integrados no 

escalão A. 

Foram fornecidas 203 refeições a alunos do 1º ciclo, com um custo de 341,04€  e  32 refeições a crianças do Pré-escolar, no valor  

de 53,76€. 

 

 

                                         

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 

Durante o mês de julho foram executadas as seguintes ordens de serviço: 

 

A pedido de munícipes (229): 

Contadores: 

Torneira de segurança –17 

Mudança de local - 3 

Substituição – 2 

Desobstrução – 12 

Levantamento - 5 

Ligação – 4 

Verificação – 2 
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Roturas: 132 

 

Fornecimento de água: 

Restabelecimento – 7 

Verificação de interrupção – 4 

Execução de ramal de Água – 2 

 

Saneamento: 

Desentupimentos – 21 

Limpeza de fossas – 12 

Execução de ramal residual - 2 

Colocação de portinhola – 4 

 

De pedidos internos: 

Serpa 

Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Manutenção de sistemas de rega 

Obras Concluídas 

 Execução de trabalhos no Mercado Provisório 

 Colocação de portinholas e execução de caixas de início de ramal residual 

 Execução de trabalhos no Museu de Arqueologia 

 Limpeza de sumidouros 

 Reparação de aspersores na piscina descoberta 

 Limpeza do Espelho de Água 

 Reparação de sistema das Eco-Hortas  

 

Vale de Vargo 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Manutenção e ligação de sistemas de rega 

 

Vila Nova de São Bento 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Manutenção dos sistemas de rega 

 

Vila Verde de Ficalho 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 

Pias 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Manutenção dos sistemas de rega 

 

Obras Concluídas 

 Reparação de aspersores no Complexo Desportivo 

 Limpeza do emissário 
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Brinches 

Obras a decorrer 

 Reparação de roturas 

 Trabalhos de manutenção e conservação da rede de abastecimento 

 

Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 
Empreitadas: 
No mês de julho não foram abertos quaisquer procedimentos de Empreitadas de Obras Públicas. 
Relativamente aos já abertos e comunicados anteriormente, informa-se que as mesmas não tiveram qualquer 
desenvolvimento: 
 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
5/2020 

Empreitada de 
reparação e 

manutenção de 
pavimento em calçada 

existente - 
arruamentos, passeios, 
largos e outros espaços 

da rede viária do 
Concelho 

  Em análise de Propostas 
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Consulta 
Prévia 
1/2020 

Empreitada de 
Execução de Rede ITED 

e Infraestruturas 
Elétricas no Edifício do 
Centro Social de Serpa 

  Em análise de Propostas 

 
 
 

Fornecimentos/Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

41/2020 

Aquisição de 
Fardamento 

  Aguarda Propostas 

Consulta 
Prévia 

40/2020 

Abertura de 
Procedimento para a 

Aquisição de Serviços de 
Controlo de Pragas no 

Concelho de Serpa 

  Aguarda Propostas 

Concurso 
Público 
39/2020 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XVIII), Ano 

Letivo 2020/2021 

  Aguarda Propostas 

Consulta 
Prévia 

38/2020 

Aquisição de Projeto de 
Conceção e Design de 

Implementação da Loja 
do Queijo 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

37/2020 

Aquisição de Projeto de 
Arquitetura para a 

Execução de Estruturas 
de Sombreamento para 
a Praça da República e 

Ruas do Centro Histórico 
da Cidade de Serpa 

  Aguarda Proposta 

Ajuste 
Direto 

36/2020 

Aquisição de Projeto de 
Execução nas Áreas da 

Arquitetura e 
Especialidades para a 

Criação de Fontes para a 
Praça da República 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

35/2020 

Aquisição de Duas 
Viaturas de Passageiros 

  A aguardar novas indicações 
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Relativamente às aquisições de bens e serviços já abertas e comunicadas anteriormente, registaram-se as seguintes 

alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

34/2020 

Aquisição de Materiais 
para a Remodelação da 
Rede Predial de Água 

Fria da Piscina 
Descoberta de Serpa 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

33/2020 

Aquisição de Serviços de 
Manutenção de 
Softwares AIRC 

07-07-2020 
AIRC - 

Associação 
Informática 
da Região 

Centro 

54.905,00€ 
Aguarda assinatura de 

contrato 

Ajuste 
Direto 

32/2020 

Aquisição de Ponte 
Pedonal para Percurso 

Pedestre PR3 SRP 
Ficalho 

02-07-2020 
Ytravel, Ldª 

19.750,00€ 
Aguarda assinatura de 

contrato 

Consulta 
Prévia 

31/2020 

Aquisição de Serviços 
Fitossanitários em 

Árvores e Arbustos no 
Concelho de Serpa 

03-07-2020 
B.C.V. - 

Produtos de 
Manutenção 
Industrial e 

Serviços, Ldª 

39.433,00€ 
Aguarda assinatura de 

contrato 

Consulta 
Prévia 

30/2020 

Aquisição de Luminárias 
Fotovoltaicas 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

29/2020 

Aquisição de Sistema 
GPS para Viaturas 

07-07-2020 
Municipia - 
Empresa de 

Cartografia e 
Sistemas de 
Informação, 
S. A., E. M. 

18.576,00€ Em habilitação 

Ajuste 
Direto 

28/2020 

Aquisição de Vasos de 
Plantas para 

Ornamentação de 
Espaços Públicos 

27-07-2020 
Planta Livre - 
Produção e 

Comércio de 
Plantas 

Ornamentais, 
Ldª 

6.195,00€ Em habilitação 

Consulta 
Prévia 

27/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 

23-07-2020 
Quaternaire - 
Consultoria 

para o 
desenvolvime

nto, S. A. 

42.500,00€ Em habilitação 

Consulta 
Prévia 

25/2020 

Manutenção do 
Elevador da Casa do 

Cante 

19-06-2020 - 
Otis 

2.638,80€ Concluído 
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Elevadores, 
Ldª 

Consulta 
Prévia 

24/2020 
Reparação do D6H 

09-07-2020 
Sociedade 
Técnica de 

Equipamento
s e Tratores, 

S. A. 

20.735,46€ Em habilitação 

Consulta 
Prévia 

23/2020 

Aquisição de Suporte de 
Software de 

Virtualização e Consola 
de Atendimento 

22-05-2020 - 
Sharetech - 
Consulting, 
Unipessoal 

Ldª 

10.305,73€ Concluído 

Ajuste 
Direto 

22/2020 

Aquisição de Vedação 
para Limitar a Área de 

1600m do Futuro Parque 
Ambiental 

25-06-2020 - 
Cardopec - 

Comércio de 
Produtos 

Agro-
pecuários, 

Unipessoal, 
Ldª 

13.200,00€ Concluído 

Ajuste 
Direto 

20/2020 

Aquisição de Serviços 
para a 

Reparação/Manutenção 
dos Balneários do 

Campo de Futebol de 
Relva Natural, em Serpa 

04-06-2020 - 
RCInox, de 

Raúl António 
dos Santos 

Rijo Cofones 

8.660,00€ Concluído 

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

06-07-2020 
Produções 

Mirabilis, Ldª 
10.500,00€ Em habilitação 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  
Aguarda assinatura de 

abertura do procedimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

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

Cante 

  
Aguarda assinatura de 

abertura do 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€ Concluído 
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CULTURA E PATRIMÓNIO 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS ON-LINE 

Dias 2, 9, 16, 23, 30 

Sessões de animação 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: Les souris à la plage de Kazuo Iwamura, Haruo Yamashita_;O passeio da dona Rosa 

de Pat Hutchins; A baleia de Benji Davies; Not now, Bernard de David McKee; Quando eu nasci de Isabel Minhós Martins e 

Madalena Matoso. 

Realizaram-se 5 sessões com um total de 5270 visualizações 

 

● DESTRAVA LIVROS  

Serpa, Vila Nova de São Bento, Pias, Vale Vargo, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos l Dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 

Programa de dinamização do livro e da leitura para as crianças participantes nas Oficinas de Verão do Município. 

Obras destravadas pelas crianças: O Passeio da Dona Rosa de Pat Hutchins, O Livro Com Medo de Cédric Ramadier, Quando o Sol 

Está a Brilhar de José Fanha, Millones de Gatos de Wanda Gág, Praia Mar de Bernardo Carvalho, O Livro Que Diz Não de Cédric 

Ramadier, O Livro Zangado de Cédric Ramadier, O que estás a fazer? de Olivia Cosneau, A Bruxa Mimi Vai à Praia de Korky Paul e 

Valerie Thomas, Quero ir á praia - Possidónio Cachapa, O mundo ao contrário de ATAK, O Livro com medo de Cédric Ramadier. 

Realizaram-se 10 sessões com um total de 68 participantes.  

 

● MÃOS NA MASSA 

As oficinas “Mãos na Massa” são oficinas criativas, centradas no FAZER de forma intuitiva, no DESCOBRIR, no INVENTAR, no 

EXPERIMENTAR. Não se pretende ensinar técnicas, mas sim despertar sensibilidades e estimular a constituição de diferentes 

pontos de vista sobre uma determinada proposta de trabalho. São orientadas e subordinadas a diferentes métodos de 

abordagem. Pretende-se desenvolver a criatividade, dando espaço, liberdade, sem condicionar, criando e estabelecendo 

RELAÇÕES entre o que se conhece. (atenção para não se criarem os habituais equívocos com aulas de trabalhos manuais) 

 

São colocados à disposição diversos materiais (papéis, cartolinas, caixas de cartão, linhas, guaches, lápis de cor, canetas de 

feltro, revistas para recortar, colas, etc.) que os participantes têm oportunidade de explorar e desenvolver, individual ou 

coletivamente. 

Por forma a dar continuidade à atividade Oficina de expressão plástica que por motivos da pandemia atual, foi cancelada no 

formato presencial, realizou-se a mesma em formato online. 

“POP-UP” 

«Para fazeres em família!!!!  

Podes também fazer sozinho mas em grupo é mais engraçado. 

Com um cartão qualquer dobrado ao meio, vamos fazer saltar personagens. 

Este projeto vai ser divertido e estimular a vossa criatividade! Aceitam o desafio? 

É fácil, podes desenhar e recortar as tuas personagens, podes também recortar personagens de revistas. Repara que é preciso 

tiras de papel (as pontes) para que o teu Pop-up salte da página. 

Se puderes fotografa com o teu telemóvel o trabalho final e envia para o endereço ............que nós publicamos.» 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=david+mckee&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCm3yDXMU-IEsY0qsssLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFypySWZaYo5CZnp6buYGUEAE9QXzxIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjly9WHnePqAhWizIUKHa2nC4kQmxMoATAbegQICRAD
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DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 

● PRODUÇÃO DE RÉPLICAS 

No âmbito das ações de valorização do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, a Câmara Municipal de Serpa procedeu à 

aquisição de serviços para execução de réplicas de peças arqueológicas, nomeadamente de duas lápides funerárias de época 

romana, cujos originais se encontram em exposição na Alcáçova.  

A primeira fase dos trabalhos consistiu na execução de moldes das peças, que decorreram nos dias 16 a 18 de julho, seguindo-se 

a elaboração das réplicas em materiais leves, como resinas e outros, e a sua posterior colocação na área expositiva dedicada à 

epigrafia romana a concretizar durante o mês de setembro.  

 

 

 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    1 

DVD-Vídeo    53 

Monografias  150 

Total  204 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     5 

7-9 anos  0 

10-12 anos      105 

13-16 anos     15 

17-20 anos     3 

21-35 anos     15 

36-50 anos  35  

51-65 anos  13  

> 66 anos  13   

Total    204 

Total de novos utilizadores inscritos  2 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB2  - 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   - 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas               - 

Total de sessões nos computadores                                                                                    - 
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●TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

Deram-se por concluídos os trabalhos de acompanhamento arqueológico no âmbito da obra “Empreitada de reabilitação e reforço 

estrutural de edifícios na Rua dos Quartéis, 30 a 34, em Serpa – Centro Interpretativo do Cante”.  

Os trabalhos permitiram documentar a existência de algumas estruturas arqueológicas de época moderna ou contemporânea, 

nomeadamente um poço escavado na rocha, com bocal conservado, uma talha enterrada e uma conduta de águas pluviais, pré-

existências relacionadas com momentos anteriores à construção do edificado que ainda hoje permanece no local. Os vestígios 

detetados não apresentam relevância patrimonial, tendo sido registados e selados, de modo a não provocar constrangimentos na 

prossecução da obra e foram alvo de ações de selagem, não sofrendo afetações desnecessárias no decurso dos trabalhos da 

empreitada.  

 

● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 

 

CASTELO 

Portugueses 625 

Estrangeiros 333 

Total 958 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

 

 

Portugueses 260 

Estrangeiros 98 

Total 358 

 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

● OFICINAS DE VERÃO 

No âmbito do projeto das Oficinas de Verão, projeto da CMS, foram desenvolvidas atividades com crianças, entre os 3 anos de 

idade e 10 respetivamente. A temática abordada teve como titulo: “Educar (pelo) Património”, cujo objetivo era o de promover 

educar e consciencializar as gerações mais novas, para o conhecimento e preservação do património que envolve o nosso 

território. 

As ações tiveram lugar no espaço museológico de Artes e Ofícios Tradicionais (acervo do Museu etnográfico), instalado na antiga 

fábrica de moagem no (Musibéria), local que se apresenta como um instrumento útil para promover ações educativas, que 

facilitam a relação do individuo criança/ adulto, com o Património Cultural. 

As atividades desenvolveram-se em torno do Cancioneiro de Serpa, pela diversidade e riqueza cultural que este livro encerra. A 

narrativa das histórias ilustrativas, os momentos associados aos jogos populares, e as visitas conduzidas ao espaço museológico, 

traduziram-se em dinâmicas socias e culturais enriquecedoras para o público-alvo e monitores, que acolheram a temática como 

uma fonte para o conhecimento, apropriação e valorização da nossa herança cultural.  

 

 

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 

 

 

GMAC ( Galeria Municipal de Arte 

Contemporânea) 

Portugueses 45 

Estrangeiros 15 

Total 60 
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CASA DO CANTE 

 Rota do Cante  

Como medida de contenção no âmbito da pandemia covid 19 todos os ensaios, que 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 aberta ao público, com as restrições previamente definidas para o espaço, tendo sido visitada 

durante o mês de julho por 40 pessoas. 

 

Os grupos corais do concelho, foram contactados pela Casa do Cante telefonicamente como é habitual, no sentido dar algum 

apoio e uma palavra de conforto aos grupos nestes tempos difíceis e de isolamento resultantes da pandemia pela qual estamos a 

passar.  

 

Preparação e participação no Programa da RTP “7 Maravilhas da Cultura Popular”. 

- Divulgação de imagens com o número de telefone disponível para votação e de vídeo com a participação do padrinho da 

candidatura; 

- Envio de e-mail para todos os grupos corais e posterior contacto telefónico; 

- Participação no programa em direto no dia 8 de julho; 

- Divulgação de vídeos com extratos do programa onde houve a intervenção do Cante.  

 

Divulgação na página de facebook da Casa do Cante, de iniciativas ou eventos “on line” e presenciais onde o Cante Alentejano 

estivesse em evidência, num total de 32.248 pessoas alcançadas: 

 

No contexto “o Cante a desconfinar”, foram dadas a conhecer as iniciativas que alguns grupos corais vão fazendo, na sua maioria 

em contexto digital e na rede: 

- “notícias do mundo do Cante”, onde se destacou a notícia do ferimento de um bombeiro que é cantador do Grupo Bafos 

de Baco; 

- Divulgação da apresentação de um cd do Grupo Coral “Raizes do Cante”, em Cuba; 

- Divulgação do projeto “Media Cante 2020”, do Instituto Politécnico de Beja; 

- Divulgação do programa “EnCanto dos EnCantos”, em vídeo, da Rádio do Folclore de Portugal TV, dedicado ao Grupo 

Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho; 

- Divulgação da homenagem a Amália Rodrigues, feita pelo Paulo Ribeiro e o Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses 

de Pias”; 

- Divulgação do Projeto Cante nas Escolas, com a partilha de um novo vídeo semanalmente enviado pelo Professor e 

publicado pela página Serpa Terra Forte. 

 

Galeria de Exposições Temporárias da Casa do Cante 

Exposição de fotografia “Alentejo Alma da Paisagem” de Cabrita Nascimento, até 22 de agosto. 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Atividades | 2020 

Junho, julho e agosto  
 

 

49 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 
 O SIMQ - Serviço de informática, modernização e qualidade, para além do trabalho relacionado com o funcionamento dos 

serviços do município - apoio aos utilizadores do novo sistema de gestão documental, apoio para realização e participação em 

videoconferências e sessões de trabalho em regime remoto, apoio a alguns utilizadores em teletrabalho, gestão do parque de 

comunicações e do parque informático do município, elaboração e atualização de requerimentos, formulários e 

documentação interna (Sistema de Gestão de Qualidade), manutenção das aplicações ERP AIRC, acompanhamento e gestão 

de backups - deu continuidade aos processos em curso: Mydoc, com avaliação permanente e testes de situações de erros da 

aplicação e análise em conjunto com a AIRC, apoio técnico em atividades (videoconferência e outras situações), 

acompanhamento do projeto wifi ,  do portal autárquico e Portal do Munícipe, reforço da infraestrutura , acompanhamento 

da candidatura da Modernização Administrativa. No processo de virtualização em curso foi feita a migração das máquinas 

virtuais para o novo cluster e configuração de novos acessos, nomeadamente com a implementação de novas máquinas 

virtuais em serviços externos (por exemplo, no Posto de Turismo). Foi feita a instalação e configuração da firewall da Biblioteca 

Municipal.   

 

 No CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico deu-se continuidade aos processos em curso e novos pedidos 

no âmbito da Zona Industrial de Serpa e Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento e de Pias, foi assegurado o 

envio de informação relevante aos empresários, deu-se continuidade ao processo de preparação da abertura do Mercado 

Municipal de Serpa, foi dado apoio à realização do programa “OlháFesta”, para além do apoio geral aos empresários e à 

atividade económica do concelho. No âmbito do Turismo, deu-se continuidade aos assuntos em curso - Modelo de 

Sinalização Turística inteligente (ATLA – Associação Transfronteiriça dos Municípios do Lago Alqueva), Guia interativo – Serpa 

Tour (introdução de novos pontos notáveis), contactos com as unidades hoteleiras para disponibilização de informação e 

recolha de dados, bem como foi assegurado o funcionamento e gestão do parque de campismo e posto de turismo. Neste 

mês registou-se um total de 111 pessoas no Parque de Campismo (95 portugueses e 16 de outras nacionalidades) e 244 

visitantes no Posto de Turismo (138 portugueses e 106 estrangeiros) 

 

 No Serviço de Planos Projetos e Candidaturas foi feito o acompanhamento das candidaturas aprovadas, cujo ponto de 

situação consta no mapa que se apresenta, com a submissão e regular realização de pedidos de pagamento e efetuada 

Pesquisa e informação sobre financiamentos. 
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Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 

Candidaturas Aprovadas (julho 2020) 
 

 

  

CANDIDATURAS APROVADAS EXECUÇÃO 

  
INVESTIMENTO 

APROVADO 
Fundo CMS PP Efetuados 

Fundo 
Recebido 

Fundo a 
Receber 

PEDU 

Mercado Municipal 
                                

790.829,25 €  
                                

664.955,72 €  
                                

125.873,53 €  
                                

638.753,13 €  
                                

389.705,84 €  
                                

145.985,19 €  

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 €  

                                  
54.156,52 €  

-                                           
0,00 €  

Casa da Juventude 
                                

183.428,17 €  
                                

154.447,69 €  
                                  

28.980,47 €  
                                     

9.225,00 €  
                                     

6.375,00 €  
                                                 

-   €  

INTERREG 

For Tours 
                                

111.294,72 €  
                                  

75.000,00 €  
                                  

36.294,72 €  
                                

111.294,72 €  
                                  

55.004,87 €  
                                  

19.995,13 €  

Life Desert Adapt 
                                  

10.809,00 €  
                                     

8.106,75 €  
                                     

2.702,25 €  
                                                 

-   €  
                                     

1.994,90 €  
                                                 

-   €  

For Tours II 
                                

135.000,00 €  
                                

101.250,00 €  
                                  

33.750,00 €  
  

  
  

UADITURS II 
                                  

93.333,33 €  
                                  

70.000,00 €  
                                  

23.333,33 €  
                                

132.840,33 €  
                                  

69.999,75 €  
                                                 

-   €  

PDCT 

Programa Específico de 
Modernização Administrativa 
do Município de Serpa 

                                
389.484,83 €  

                                
331.062,11 €  

                                  
58.422,72 €  

                                
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 €  

Alentejo 
2020 

Passadiços do Pulo do Lobo 
                                

463.221,29 €  
                                

320.259,44 €  
                                

142.961,85 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Expansão da Zona Industrial 
de Serpa 

2.527.365,02 € 
                             

2.148.260,27 €  
                                

379.104,75 €  
                                  

52.275,00 €  
                                  

44.433,75 €  
                                                 

-   €  

Centro Tecnologico Agro 
Alimentar do Alentejo 

1.998.563,39 € 1.698.778,88 € 
                                

299.784,51 €  
                                                 

-   €  
                                  

40.740,53 €  
                                  

18.803,31 €  

Serpa Terra Forte - Promoção 
                                

248.459,40 €  
                                

182.164,23 €  
                                  

60.721,41 €  
                                

244.583,05 €  
                                

121.375,50 €  
                                  

59.230,33 €  

Turismo 
Portugal 

Serpa Acessível - Museu 
Arqueologia  

                                  
91.400,00 €  

                                  
66.342,50 €  

                                  
11.707,50 €  

                                                 
-   €  

                                                 
-   €  

                                                 
-   €  

Serpa Acessível - Museu Cante 
                                  

22.600,00 €  
                                  

19.210,00 €  
                                     

3.390,00 €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  
                                                 

-   €  

Rede de Infraestruturas para 
o caravanismo do Alentejo e 
Ribatejo 

                                
130.000,00 €  

                                  
91.000,00 €  

                                  
39.000,00 €  

      

365 Alentejo/Ribatejo Feira 
do Queijo 

                                     
3.500,00 €  

                                     
3.500,00 €  

                                                 
-   €  

                                     
3.500,00 €  

                                     
3.500,00 €  

                                                 
-   €  

POSEUR 
Serpa- Terra Forte 

  

                                
312.899,00 €  

                                
234.674,25 €  

                                  
78.224,75 €  
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 no Ambiente: Adaptação 
às Alterações Climáticas 

POISE 
Mediadores Municipais e 
Interculturais 

                                
231.580,60 €  

                                
196.843,51 €  

                                  
34.737,09 €  

                                  
36.712,52 €  

                                  
16.644,10 €  

                                  
23.900,78 €  

  TOTAL 
9.778.170,70 € 8.043.244,12 € 1.716.002,82 € 2.759.453,90 € 

                        
1.939.345,21 €  

                             
333.597,89 €  

 

 

 

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 

 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 

 Atualização da agenda Contarelos 

 Atualização da agenda Cante nas Escolas 

 Atualização da agenda Gente em Movimento 

 Atualização da agenda Mãos na Massa 

 
Serpa Informação Julho - Edição de artigos; pedido de fotos obras; fotografia; paginação/alterações/revisões; preparação de 
ficheiro e envio para gráfica; criação de ficheiros para web; levantamento em armazém; etiquetagem; distribuição por todo o 
concelho 

 
Serpa Informação agosto - Produção de conteúdos; paginação e revisão de conteúdos; tratamento de imagens 
 
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) 
 

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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Carrinhas de transportes escolares - Pesquisa de desenhos técnicos; design de propostas para personalização das viaturas com 
vinil; processo Mydoc 

 
ATL - Download de ficheiros para atividades; impressão de livro de leitura “As Aventuras do Minicórno”; alterações gráficas ao 
ficheiro – alteração para português; impressão dos ficheiros; impressão de tabuleiro de jogo em plotter, formato A2; impressão 
de cartas de jogo em A4 cartolina. 

 
Casa do Cante - Exposição de Paulo Velosa  - cartaz 

 
Cultura - Festival Território Hospitalário: bilhetes e cartaz 

 
Noites de Rua Cheia - Proposta de Cartaz; distribuição de cartazes; colocação de Mupis; produção de Bilhetes; publicação do 
Plano de Contingência e do programa 

 
Covid 19 - Alteração de ficheiros com a frase “Serpa em Casa” para “Serpa Responsável”; impressão de mupis com sugestões; 
Parque de Campismo Municipal – elaboração do folheto Covid 19 para francês; Novo gráfico com as regras básicas; Novos 
banners para facebook, instagram, twitter; Tabela de dados covis, alterações; Design de tabela com dados para as freguesias; 
Design de gráfico com percentagem de contagio com uso ou não de máscara; Vídeo com a tabela dos dados covid. 

 
Materiais de promoção do município - Pedido de orçamento para barreiras; Pedido de orçamento para gotas/velas, Pesquisa e 
contabilização dos materiais existentes em posse do SICI 

 
Xerox Beja - Reunião para apresentação de impressora profissional para o serviço; preparação de documento mydoc para 
proposta de aquisição do equipamento 

 
Publicidade – Design e apresentação de 3 propostas de ½ página para a revista; preparação de ficheiro para gráfica e envio 

 
CD Ceifeiros de Serpa -Verificação dos ficheiros com a entidade; finalização dos ficheiros para gráfica e envio 

 
Outdoor Escola - Propostas 

 
7 maravilhas da Cultura Popular - vídeo para redes sociais; acompanhamento do evento; registo fotográfico 

 
 
Registo fotográfico/vídeo - Entrega da máquina de desinfeção a ozono; arranjos de caminhos rurais; limpeza e corte de ervas 
nas estradas municipais; eletrificação da Serra de Serpa; limpeza em linhas de água no concelho; Ceifa do Centeio em Vila Verde 
de Ficalho 
 
 
Mapa da situação epidemiológica no Concelho de Serpa  - Edição de vídeo diário; Publicações diárias nas redes sociais: Facebook, 
Twiter e Instagram. 
 
Produção e edição de informação/notícias (site, Serpa informação e redes sociais) 

 Interrupção na recolha de resíduos 

 Controlo preventivo de pragas 

 Piscinas Municipais encerradas 

 Auxílios económicos ao primeiro ciclo 

 Interrupção no abastecimento de água em Brinches 

 Câmara recebe máquina de desinfeção a ozono 

 Projeto Up Again Senior com resultados positivos 

 Interrupção no abastecimento de água no Bairro Operário e Forte 

 Atividades de apoio à família com inscrições abertas 

 Interrupção no abastecimento de água a Brinches 

 Linha de apoio social descontinuada 
 

https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2221/interrupcao-na-recolha-de-residuos.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2223/controlo-preventivo-de-pragas.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2225/piscinas-municipais-encerradas.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2224/auxilios-economicos-ao-primeiro-ciclo.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2226/interrupcao-no-abastecimento-de-agua.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2227/camara-recebe-maquina-de-desinfecao-a-ozono.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2231/projeto-up-again-senior-com-resultados-positivos.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2230/interrupcao-no-abastecimento-de-agua.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2229/atividades-de-apoio-a-familia-com-inscricoes-abertas.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2232/interrupcao-no-abastecimento-de-agua-a-brinches.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2235/linha-de-apoio-social-descontinuada.aspx
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Publicações de informações obrigatórias no site autárquico  
 Recursos Hídricos - Listagem de admitidos e excluídos 

 Edital com deliberações de eficácia externa da sessão de 30 de junho da Assembleia Municipal, incluindo a  moção – 
Suplemento de insalubridade;  

 Moção sobre Medidas de apoio às PME, da AM 

 Aberturas candidaturas auxílios económicos 1.º ciclo 

 Lista de ordenação final dos fiscais por tempo indeterminado 

 Classificação da prova escrita de conhecimentos Nadador Salvador 

 2.ª alteração ao Mapa de Pessoal 

 Classificação da prova de conhecimentos técnico superior de recursos hídricos 

 Classificação da prova de conhecimentos de arqueologia 

 Classificação da prova de conhecimentos Assistente Operacional Administrativo 

 Classificação da Avaliação Curricular Técnico Superior engenharia mecânica 
 Lista dos candidatos admitidos e excluídos Técnico Superior engenharia mecânica 
 Lista classificação final de Técnico superior de desporto 

 EDITAL N.º 21/GAEOM/2020 – Deliberações de eficácia externa – Reunião da Câmara Municipal de 22 de junho 

 EDITAL N.º 22/GAEOM/2020 - Ordem do dia da reunião ordinária pública da Câmara Municipal de dia 22 de julho 

  EDITAL N.º 23/GAEOM/2020 - Deliberações de eficácia externa – Reunião da Câmara Municipal de 22 de julho 

  ATA N.º 12/2020 da Câmara Municipal -  Reunião ordinária de 22 de junho de 2020 

 ATA N.º 13/2020 da Câmara Municipal - Reunião ordinária de 8 de julho de 2020 

 ATA n.º 2/2020 da sessão de 30 de abril da Assembleia Municipal  

 Relatório da atividade Municipal n.º 2/2020 

 Editais EPU n.º 15337 e 15336  
 

Planos de comunicação para Candidaturas - Património Cultural em Rede; Programa de requalificação de infraestruturas 
educativas – fase III 

 
Comunicados 

 Interrupção na recolha de resíduos  

 Interrupção no fornecimento de água a Brinches 
 
Publicações Facebook, you tube, Instagram e twitter  

 Publicação das aulas programa Gente em Movimento 

 Publicação dos Contarelos 

 Publicação das aulas Cante nas Escolas  

 Publicação diária da situação epidemiológica do concelho de Serpa (exceção para youtube) 
 
Publicação de outros vídeos nas redes sociais: 

 Francisco Godinho, vereador da Câmara Municipal de Serpa, fala sobre desinfestações 

 Carlos Alves, vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa sobre a situação epidemiológica no concelho de Serpa 

 Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa realiza eventos em Serpa 

 Carlos Alves, vice-presidente da autarquia, sobre eventos culturais 

 Francisco Godinho, vereador da Câmara Municipal de Serpa sobre arranjos de caminhos rurais 

 Odete Borralho, vereadora da cultura da Câmara Municipal de Serpa sobre Noites de Rua Cheia 2020 

 Francisco Godinho, vereador da Câmara Municipal de Serpa, sobre limpeza e corte de ervas nas estradas municipais 

 Odete Borralho, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Serpa, sobre cancelamento da Feira Histórica 2020 

 Carlos Alves, Vice-presidente da Câmara Municipal de Serpa sobre a eletrificação da Serra de Serpa 

 Francisco Godinho, vereador da Câmara Municipal de Serpa sobre limpeza em linhas de água no concelho 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 

Serpa 

Obras em curso  

 

 Zona Sul- Conclusão das Infraestruturas elétricas e arranjos exteriores  

(loteamento da Hortinha, art.ª51 secção J- Soiserpa); 

 Exposição Munícipe - Reparação de anomalias resultantes de rutura de conduta de abastecimento de água; 

 Exposição Munícipe Santa Iria - Reparação de anomalias; 

 Rua de São Brás - Relocalização de portão e vedação 

 
Obras concluídas 

 

 Mercado Mensal-colocação de papeleiras 

 Rua Brás Carrasco- Montagem de corrimão 

 Jardim Municipal de Serpa- Colocação e fixação de duas estruturas com doseadores 

 Rua Ramon Nonato de la Féria- Execução de caixa para válvula de seccionamento 

 Rua Bela da Rainha- Serviço de águas 

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

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

Brinches 
Obras concluídas 

 Reparação de tampas de saneamento 

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

 Requalificação Rua da Liberdade 

 Execução de portinholas  

 

Vila Nova de são Bento  
Obras em curso  

 Parque Infantil de A do Pinto – Execução de pavimento e arranjos exteriores 

 

 
Obras concluídas 

 Parque Desportivo de Vila Nova de São Bento- Montagem de fixadores para poste de IP 

 A do Pinto -Colocação de bancos e lancil 
 

Brinches 
Obras concluídas 

 Reparação de passagem hidráulica no CM 518 

 Reparação de tampas da rede de saneamento 
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REDE VIÁRIA 
 

TRABALHOS CONCLUIDOS 
   - OT | Manutenção de caminhos de servidão e passagem do CM1094 e Zona da Neta; 
 
TRABALHOS EM CURSO 
   - Limpeza e corte de ervas nos acessos, bermas e manutenção da EM 517; 
   - OT | Manutenção de caminhos de servidão e passagem na zona de Vila Nova de São Bento. 
 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Empreitada de Reabilitação e Reforço Estrutural de Edifícios na Rua dos Quarteis - Centro Interpretativo do Cante 

 

 Acompanhamento de obras por Administração Direta 
- Impermeabilização de parede exterior – Santa iria. 

 

 Analise de Planos de Segurança e Saúde (PSS) e Procedimentos de Segurança (PS) em obra 
- Empreitada de pavimentação de troço de 3.200 m do Caminho Municipal 1040; 
- Empreitada de Reabilitação de relvado sintético; 
- Empreitada de Reparação do pavimento betuminoso na EM519 - Ano 2020 
 

 Execução de Planos de Segurança e Saúde (PSS) em projeto 
- Empreitada de substituição da cobertura - oficinas I – Parque Municipal 

 

 COVID-19 
- Organização da distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores da CMS e gestão de stock. 
- Execução de propostas de aquisição de equipamentos e/ou materiais utilizados na prevenção e combate à doença. 
- Formações aos trabalhadores dos edifícios do CADES, Gabinete da Cultura e Património, Centro Social e Educativo de 
Serpa, Parque de Campismo e professores dos CATL’s, 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. 
- Formação dos Feirantes e acompanhamento de todo o processo de realização do Mercado Mensal. 
- Leitura e pesquisa de todas as orientações/informações e legislação sobre a Pandemia. 
- Acompanhamento junto dos trabalhadores de todas as questões relacionadas com a segurança no trabalho no âmbito da 
Pandemia. 
- Analise de condições e medidas a implementar para o combate à disseminação da COVID-19, nos eventos a realizar pela 
autarquia e por outras entidades, no concelho. 

 

 Outros: 
- Acompanhamento da CSO da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo 
- Apoio ao Município de Moura, no Concurso de admissão de um lugar de Técnicos Superior de Segurança e Higiene no 
trabalho (elemento de Júri) 
 

LOGÍSTICA 
- Pintura de postes de iluminação pública em Vila Nova de S. Bento 

- Pintura de passadeiras em Vila Nova de S. Bento 

- Apoio a Noites na Nora 

- Reparação de pilaretes no pontão da Ribeira de Limas 

- Conservação da sinalética em Serpa 

- Apoio às Noites de Rua Cheia 
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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. 

 
 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

 
Setor de Desporto 

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 

01 995 
03 1000 

06 1800 

08 980 

10 1400 

13 2100 

15 981 

17 1200 

20 1600 

22 917 

24 1100 

26 1800 

29 851 

31 1300 

 
Nº de sessões – 14 
Nº de visualizações – 18.024 
         *à data de 03/08/2020 

 

 

Oficinas de Verão 

Período de execução 

2.ª Feira, Serpa (pré-escolar) l 3ª feira, Vila Nova de S. Bento | 4.ª feira, Vales Mortos e Pias l 5.ª feira, V.V. Ficalho e Vale de 

Vargo|6ª feira, Serpa (1º ciclo) 

 

 Desenvolvimento 

Aulas de atividade física desportiva para alunos do pré-escolar e 1º ciclo de Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales 

Mortos, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho. 
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 Total Aulas Média 

Serpa Pré 65 8 8 

Serpa 1º Ciclo 95 8 12 

Vila Nova Pré 20 4 5 

Vila Nova 1º Ciclo 11 4 3 

Vales Mortos 23 4 6 

Pias 37 4 9 

Ficalho  22 4 6 

Vale de Vargo 14 4 4 

TOTAL 287 40 7,175 

    

 

 

Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 

Parque Desportivo Serpa – 157 

Restantes equipamentos continuam encerrados. 
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 
Ação Social 
1- Comissão de Proteção do Idoso 

Em curso, alteração às normas de funcionamento em vigor. 

Processos ativos: 

 Vales Mortos -1 

Serpa-1 

Vila Nova de São Bento -1 

Vale Vargo- 2 

 

2- Teleassistência domiciliária “Em Casa na Estou Só…” 

- Elaboração de novo folheto de divulgação; 

- Acompanhamento do serviço prestado pela empresa Helpphone: 

 

LUGAR/FREGUESIA 
Número de 

aparelhos ativos 

A-do-Pinto 1 

Serpa 4 

Vales Mortos 1 

Vila Nova de S. Bento 5 

V.V. Ficalho 2 

Vale de Vargo 8 

Brinches 1 

TOTAL 21 

Observações: não existe lista de espera.  

 

3- Loja Social 

- Restruturação da loja social com organização do espaço e dos bens doados em estreita articulação com Ultriplo. 

- Definição das regras de atendimento/abertura tendo em conta as indicações da DGS; 

- Em curso, a alteração das normas de funcionamento em vigor. 

 

4- Parcerias 

- Articulação com a Segurança Social para uma intervenção integrada em processos sociais.  

 

5- Projeto Serpa(+) Cidadão, Ser, Participar e Construir Identidades 

- Coordenação, gestão e acompanhamento dos mediadores: 

- Reuniões de equipa; 

- Formações (e-learning e webinares): 

          - 250H – Curso Universitário de Especialização na Resolução de Conflitos – Divulgação Dinâmica – continuação; 

          - 58H – Especialização em Igualdade de Género – Rutis. 

 

 - Mediação preventiva dirigida ao corpo docente:  

-Contactos para preparação da segunda ação de formação direcionada ao corpo docente. 
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 - Mediação preventiva dirigida a pais e mães ciganos/as:  

-Acompanhamento de uma família de Brinches, em que a intervenção passou pelo apoio de bens para o bébé (roupa, carrinho, 

fraldas, etc) e encaminhamento para os serviços de Segurança Social, no âmbito das suas competências. 

-Deslocação ao Bairro da Canada para diagnóstico habitacional. 

-Continuação do 1º Ciclo de Parentalidade Positiva no Bairro de S. Francisco, no âmbito da Mediação preventiva dirigida a pais e 

mães ciganos/as: 

-Sessão de esclarecimento I CICLO DE PARENTALIDADE POSITIVA - Saúde Sexual e Reprodutiva dia 06 de Agosto participação de 

10 mulheres. 

 

- Programa de Educação para a tolerância e comunicação entre culturas:  

Realização de Oficinas de Verão em Vila Verde de Ficalho (1 turma), Vila Nova S. Bento (2 turmas) e Serpa (nas 2 turmas). Este 

programa integrou o programa do Município de Serpa cumprindo, dessa forma educar para a tolerância e respeito. As ações 

dirigiram-se a crianças em idade pré-escolar e primeiro ciclo. 

 

 - Mediação intercultural socioeducativa orientada para capacitação das crianças/jovens, escola e família 

Mediação escolar com os dois agrupamentos de escolas do concelho Serpa, contacto com as famílias para agilizar o acesso aos 

apoios para o próximo ano lectivo.  

 

-Mediação intercultural em serviços públicos orientada para os imigrantes;  

Colaboração com outro projeto da Rota do Guadiana na realização do Guia de Acolhimento ao Imigrante.  

 

- Sessões de Informação e Sensibilização 

 

- Monitorização e a avaliação do projeto  

Preenchimento das fichas de monitorização do 1º semestre de 2020; 

Reuniões com a Rota do Guadiana para preparação do relatório do primeiro trimestre de 2020. 

 

- Participação Técnica nas Oficinas de Verão 

- Oficinas nas áreas de Cidadania e Desenvolvimento 

-Oficinas dirigidas a crianças da educação pré-escolar e primeiro ciclo sobre temáticas da cidadania, promoção da igualdade, 

respeito pela diferença, prevenção da violência sexual. 

                

- Colaboração com a Junta de Freguesia de Pias Ocupação de Tempos Livres 

- 4 sessões com 16 jovens na área da cidadania e educação sexual.  

- Oficina de confeção dos pensos de pano  

                  

-Receção da decisão de aprovação do Projeto candidatado ao abrigo do CLDS-4G (ECLP e ELE). 

 

6-PMARCHS - Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

- Elaboração de mapa de trabalhos propostos;  

- Elaboração de plantas em autocad com as alterações propostas. 

 

7-Oficinas de Verão 2020 

As Oficinas de Verão 2020 decorreram pelo Concelho, de 1 de julho a 31 de agosto. Este ano localizadas em Serpa na Musibéria, 

com um total de 63 crianças (26 – pré-primária, 37 – 1.º ciclo); em Pias, com um total de 12 crianças (9 – pré-primária, 3 – 1.º 

ciclo); em Vale Vargo, com um total de 4 crianças (3 – pré-primária, 1 – 1.º ciclo); em Vila Nova de São Bento, com um total de 17 

crianças (12 – pré-primária, 5 – 1.º ciclo); em Vila Verde de Ficalho, com um total de 11 crianças (6 – pré-primária, 5 – 1.º ciclo); 
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em Vales Mortos, com um total de 11 crianças (5 – pré-primária, 6 – 1.º ciclo), abrangendo 118 crianças. Ao longo do mês de 

agosto foram desenvolvidas diversas sessões: 

 Atividade física; 

 Educar para a tolerância e diversidade; 

 Educar para a cidadania e desenvolvimento; 

 Sessões de cinema; 

 Brinquedos e Brincadeiras; 

 Pequenos Aprendizes; 

 Autoconhecimento e mindfulness; 

 Destrava livros; 

 Ações de sensibilização da Liga Portuguesa contra o Cancro.  

Para garantir toda a segurança das crianças no contexto da pandemia Covid-19, contámos também com uma equipa de monitores 

alargada e uma equipa técnica reforçada, em articulação com os demais departamentos e serviços da Câmara Municipal para que 

as Oficinas de Verão 2020 decorram com sucesso e tranquilidade.  

 

Educação 
8-Edifícios Escolares 

- Acompanhamento das obras realizadas/em curso nos edifícios do Pré-escolar e 1º ciclo do concelho: 

  - Pintura de muro e pátio da Escola Básica de A-do-Pinto; 

  - Arranjo do espaço envolvente do parque infantil do Jardim-de-infância de Serpa; 

  - Colocação de piso 61inílico numa sala da escola básica nº2 de Vila Nova de S. Bento; 

  - Deslocação da empresa Manvia para resolução de anomalia no sistema de AVAC do centro escolar; 

- Indicação aos serviços competentes para realização de manutenção de equipamentos nos edifícios escolares do concelho; 

- Levantamento das necessidades de intervir nos edifícios escolares do concelho para preparação da abertura do ano letivo 

2020/2021. 

 

9-Ação social escolar e transportes 

- Receção de candidaturas para as Atividades de Animação e Apoio à Família.  

- Receção de candidaturas Ação Social Escolar.  

-Comunicação à CIMBAL das necessidades veiculadas pelos Agrupamentos de Escolas, no que respeita aos transportes escolares.  

 

 

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 
ÁGUAS E SANEAMENTO 
 
Durante o mês de agosto foram executadas várias ordens de serviços. 
A pedido de munícipes (209): 
 
Contadores: 
Torneira de segurança –15 
Mudança de local - 2 
Substituição – 15 
Desobstrução – 10 
Levantamento - 6 
Ligação – 4 
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Roturas: 124 
 
Fornecimento de água: 
Restabelecimento – 2 
Interrupção - 1 
Execução de ramal de Água – 2 
 
Saneamento: 
Desentupimentos – 13 
Limpeza de fossas – 9 
Execução de ramal residual - 1 
Colocação de portinhola – 5 
 
De pedidos internos: 
Serpa 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Manutenção de sistemas de rega 
Obras Concluídas 

 Reparação do sistema de rega do Complexo Desportivo 

 Reparação do sistema de rega da Piscina Descoberta 

 Substituição de grelhas de sumidouros na ZAE 

 Reparações no WC do Parque Campismo 

 Ligação de contador para o Parque 2 
 

Vale de Vargo 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Manutenção e ligação de sistemas de rega 
Obras Concluídas 

 Reparação de Electroválvula 
 

Vila Nova de São Bento 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Manutenção dos sistemas de rega 

 Colocação de Portinholas 
 

Vila Verde de Ficalho 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 
Obras Concluídas 

 Manutenção dos sistemas de rega da $Escola Primária 
Pias 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Manutenção dos sistemas de rega 
Obras Concluídas 

 Limpeza de linha de Água 
Brinches 
Obras a decorrer 

 Reparação de Roturas 

 Trabalhos de manutenção e conservação da rede de abastecimento 
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Vales Mortos 
Obras Concluídas 

 Reparação de tampa de caixas de visita 

 Remoção de Lamas da ETAR 
 

A Do Pinto 
Obras Concluídas 

 Remoção de Lamas da ETAR 
 
Acompanhamento do PCQA em todo o concelho 
 
 

 
 

 

 



 

Relatório de Atividades | 2020 

Junho, julho e agosto  
 

 

64 
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APROVISIONAMENTO E CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 Empreitadas: 

No mês de agosto foram abertos os seguintes procedimentos de Empreitadas de Obras Públicas: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
7/2020 

Empreitada de 
Colocação de Relvado 

Sintético no Parque 
Desportivo de Serpa 

01-09-2020 - 
RED - 

Relvados e 
Equipamentos 
Desportivos, 

Ldª 

145.857,86€ 
Aguarda Documentos de 

Habilitação e assinatura de 
contrato 
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Relativamente aos já abertos e comunicados anteriormente informa-se que as mesmas não tiveram qualquer 

desenvolvimento: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 
5/2020 

Empreitada de 
reparação e 

manutenção de 
pavimento em calçada 

existente - 
arruamentos, passeios, 
largos e outros espaços 

da rede viária do 
Concelho 

18-08-2020 - 
Asfalto 
Triunfo 

Unipessoal, 
Ldª 

67.900,00€ 
Contrato nº 15/2020 assinado 

a 31-08-2020 

Consulta 
Prévia 
1/2020 

Empreitada de 
Execução de Rede ITED 

e Infraestruturas 
Elétricas no Edifício do 
Centro Social de Serpa 

  Em análise de Propostas 

 
 

 Fornecimentos/Serviços: 

No mês de agosto foram abertos os seguintes procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Ajuste 
Direto 

51/2020 

Fornecimento e Entrega 
de Fruta às Escolas do 1º 

Ciclo do Concelho de 
Serpa 

  Aguarda Despacho  

Ajuste 
Direto 

50/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Elaboração dos 

Projetos 
Complementares das 

Instalações das Redes de 
Gases Laboratoriais do 

Centro Tecnológico 
Agroalimentar do 

Alentejo 

  Aguarda Despacho  

Consulta 
Prévia 

49/2020 

Aquisição de Cadernos 
de Atividades aos Alunos 
do 1º Ciclo do Concelho 

de Serpa 

  Em audiência Prévia 

Ajuste 
Direto 

48/2020 

Aquisição e Entrega de 
Fruta às Escolas do 1º 
Ciclo do Concelho de 

Serpa 

  Deserto 
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Consulta 
Prévia 

47/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Metodologia de 

Implementação do 
Centro Agroalimentar de 

Serpa 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

46/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Dinamização de 

Oficinas de Teatro 
  Deserto 

Ajuste 
Direto 

45/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Beneficiação do 

Espaço Relvado da 
Piscina Descoberta de 
Serpa e Plantação de 

Arbustos 

  Em análise de propostas 

Consulta 
Prévia 

44/2020 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XVIII), Ano 

Letivo 2020/2021 

  
Em adjudicação com o Sr. 

Presidente 

Ajuste 
Direto 

43/2020 

Aquisição de Serviços de 
Engenharia Civil para o 
Serviço de empreitadas 

da DMOM 

10-08-2020 - 
Pedro Daniel 

Rodrigues 
Crujo 

12.950,00€ 
Contrato nº 12/2020 assinado 

a 18-08-2020 

Consulta 
Prévia 

42/2020 

Aquisição de Aparelhos 
de Ar Condicionado 

20-08-2020 - 
Teclasul - 

Comércio e 
Equipamento

s, Ldª 

3.058,00€ Concluído 

 

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

alterações: 

Nº Designação Adjudicação 
Valor da 

Adjudicação 
Observações 

Consulta 
Prévia 

41/2020 

Aquisição de 
Fardamento 

01-09-2020 - 
Dias & 

Vicente, Ldª 
26.169,32€ 

Aguarda assinatura de 
contrato 

Consulta 
Prévia 

40/2020 

Abertura de 
Procedimento para a 

Aquisição de Serviços de 
Controlo de Pragas no 

Concelho de Serpa 

07-08-2020 - 
Desitejo - 

Desinfeções 
do Sul, Ldª 

39.660,00€ 
Contrato nº 13/2020 assinado 

a 25-08-2020 

Concurso 
Público 
39/2020 

Aquisição de Serviços 
para o Transporte 

Escolar nos Circuitos 
Especiais (I a XVIII), Ano 

Letivo 2020/2021 

  Deserto 

Consulta 
Prévia 

38/2020 

Aquisição de Projeto de 
Conceção e Design de 

Implementação da Loja 
do Queijo 

  Em análise de propostas 
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Consulta 
Prévia 

37/2020 

Aquisição de Projeto de 
Arquitetura para a 

Execução de Estruturas 
de Sombreamento para 
a Praça da República e 

Ruas do Centro Histórico 
da Cidade de Serpa 

  Em audiência Prévia 

Ajuste 
Direto 

36/2020 

Aquisição de Projeto de 
Execução nas Áreas da 

Arquitetura e 
Especialidades para a 

Criação de Fontes para a 
Praça da República 

10-08-2020 - 
Enhidrica - 

Consultores 
de 

Engenharia 
Ambiental, 

Ldª 

9.670,00€ Concluído 

Consulta 
Prévia 

35/2020 

Aquisição de Duas 
Viaturas de Passageiros 

  Pendente 

Consulta 
Prévia 

34/2020 

Aquisição de Materiais 
para a Remodelação da 
Rede Predial de Água 

Fria da Piscina 
Descoberta de Serpa 

  Em análise de propostas 

Ajuste 
Direto 

33/2020 

Aquisição de Serviços de 
Manutenção de 
Softwares AIRC 

07-07-2020 
AIRC - 

Associação 
Informática 
da Região 

Centro 

54.905,00€ 
Contrato nº 9/2020 assinado a 

31-07-2020 

Ajuste 
Direto 

32/2020 

Aquisição de Ponte 
Pedonal para Percurso 

Pedestre PR3 SRP 
Ficalho 

02-07-2020 
Ytravel, Ldª 

19.750,00€ 
Contrato nº 8/2020 assinado a 

31-07-2020 

Consulta 
Prévia 

31/2020 

Aquisição de Serviços 
Fitossanitários em 

Árvores e Arbustos no 
Concelho de Serpa 

03-07-2020 
B.C.V. - 

Produtos de 
Manutenção 
Industrial e 

Serviços, Ldª 

39.433,00€ 
Contrato nº 7/2020 assinado a 

31-07-2020 

Consulta 
Prévia 

30/2020 

Aquisição de Luminárias 
Fotovoltaicas 

12-08-2020 - 
Electro 

Requetim, S. 
A. 

11.800,00€ 
Contrato nº 16/2020 assinado 

a 31-08-2020 

Ajuste 
Direto 

29/2020 

Aquisição de Sistema 
GPS para Viaturas 

07-07-2020 
Municipia - 
Empresa de 

Cartografia e 
Sistemas de 
Informação, 
S. A., E. M. 

18.576,00€ 
Contrato nº 10/2020 assinado 

a 17-08-2020 

Ajuste 
Direto 

28/2020 

Aquisição de Vasos de 
Plantas para 

Ornamentação de 
Espaços Públicos 

27-07-2020 
Planta Livre - 
Produção e 

Comércio de 
Plantas 

6.195,00€ Concluído 
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Ornamentais, 
Ldª 

Consulta 
Prévia 

27/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 

23-07-2020 
Quaternaire - 
Consultoria 

para o 
desenvolvime

nto, S. A. 

42.500,00€ 
Contrato nº 14/2020 assinado 

a 25-08-2020 

Consulta 
Prévia 

24/2020 
Reparação do D6H 

09-07-2020 
Sociedade 
Técnica de 

Equipamento
s e Tratores, 

S. A. 

20.735,46€ 
Aguarda assinatura de 

contrato 

Ajuste 
Direto 

17/2020 

Aquisição de Serviços 
para a Produção de 

Documentário Cante 
Alentejano 

06-07-2020 
Produções 

Mirabilis, Ldª 
10.500,00€ 

Contrato nº 11/2020, assinado 
a 17-08-2020 

Consulta 
Prévia 

11/2020 

Aquisição de Tecnologia 
Acessível para o Museu 

Municipal de 
arqueologia e Casa do 

Cante 

  
Em fase de abertura do 

procedimento 

Consulta 
Prévia 

10/2020 

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

Cante 

  
Em fase de abertura do 

procedimento 

 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA 

● CONTARELOS ON-LINE 

Dias 6, 13, 20, 27 

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:  

O livro que diz não! de Cédric Ramadier; A bruxa Mimi vai à praia de Korky Paul, Valerie Thomas; O bebé de Fran Manushklin e 

Ronald Himler; Depressa, devagar de Isabel Minhós Martins e Bern carvalho  

Realizaram-se 4 sessões com um total de 2928 visualizações 

 

● DESTRAVA LIVROS  

Serpa, Vila Nova de São Bento, Pias, Vale Vargo, Vila Verde de Ficalho, Vales Mortos l  

Dias 4, 6, 11, 13, 20, 25, 31 

Programa de dinamização do livro e da leitura para as crianças participantes nas Oficinas de Verão do Município. 

Obras destravadas pelas crianças: O mundo ao contrário de ATAK, Grande coisa de William Bee, O gelado da Inês de Lourdes 
Custódio, A bruxa Mimi vai à praia de Korky Paul, Valerie Thomas, O que estás a fazer? de Olivia Cosneau, Rapunzel, O Meu Balão 
Vermelho de Kazuaki Yamada, Millones de Gatos de Wanda Gág, Rapunzel de Iratxe López de Munáin. Visionamentos: filme de 
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animação infantil The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore, contos gravados online O Maluquinho da Bola e O Livro que 
diz não!; vídeos   
Enano e Dia das Crianças.  
Realizaram-se 10 sessões com um total de 57 participantes.  
 
● MÃOS NA MASSA 
Por forma a dar continuidade à atividade Oficina de expressão plástica que por motivos da pandemia atual foi cancelada no 
formato presencial, realizou-se a mesma em formato online. 
Quem sou eu? Quem és tu? 
Corta um quarto de cara de uma revista, ou dois quartos ou até uma metade, cola num papel e tenta desenhar o resto. Se 
puderes podes usar uma foto tua ou de um amigo. Se precisares que seja maior, tamanho A4 ou A3, podes ir imprimir na 
Biblioteca. 
Este projecto vai estimular a vossa criatividade! Vamo-nos divertir?!! 
Se puderes fotografa com o teu telemóvel o trabalho final e envia para o endereço ............que nós publicamos. 
 
 
DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Total de empréstimos por tipo de documento 

CD-Audio    8 

DVD-Vídeo    35 

Monografias  82 

Total  125 

Total de empréstimos por escalões etários 

0-6 anos     2 

7-9 anos  1 

10-12 anos      54 

13-16 anos     7 

17-20 anos     0 

21-35 anos     24 

36-50 anos  16  

51-65 anos  16  

> 66 anos  5   

Total    125 

Total de novos utilizadores inscritos  0 

Total de empréstimos fornecidos no âmbito do EIB3  0 

Total de empréstimos solicitados no âmbito do EIB   0 

Total de visitas para consulta de jornais e revistas               0 

Total de sessões nos computadores  
                                                                                 

0 
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MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA E CASTELO 

● DADOS ESTATÍSTICOS CASTELO E MMA 

 

CASTELO 

Portugueses 1805 

Estrangeiros 893 

Total 2698 

MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA 

 

 

Portugueses 587 

Estrangeiros 296 

Total 883 

 

CULTURA E PATRIMÓNIO 

 
●20ª EDIÇÃO NOITES DE RUA CHEIA 2020 

De 1 a 15 de agosto de 2020, em todo o concelho, decorreu uma versão adaptada e reduzida da iniciativa Noites de Rua Cheia 

com programação limitada a teatro de rua e projeção de cinema.  

A programação decorreu nas seguintes localidades do concelho de Serpa: Vila Nova de S. Bento, Brinches, Vale de Vargo, Vale do 

Poço, Vila Verde de Ficalho, Santa Iria, Serpa, Pias, Vales Mortos e A do Pinto. 

Foram feitas exibições em todas as localidades do filme “Quero-te Tanto”, de Vicente Alves do Ó, parcialmente filmado no 

concelho de Serpa, e tiveram lugar 6 representações teatrais: A Viagem de Palema, pela Sulcena e Recordar o Festival da Canção, 

pelo EnCena. 

Aplicaram-se as medidas emanadas pela DGS relativamente à pandemia COVID 19, através da elaboração de um Plano de 

Contingência específico para o evento (publicado no site do município), designadamente através da identificação de locais 

apropriados, da obrigatoriedade de uso de máscaras nos locais fechados, o distanciamento de lugares sentados e a desinfeção 

das cadeiras, a obrigatoriedade de desinfeção das mãos e a emissão e levantamento de bilhetes antecipadamente, entre outros. 

Estes procedimentos foram implementados no terreno pela equipa da DCP que acompanhou todo o evento.  

Foram contabilizadas 541 pessoas que assistiram à edição 2020 das Noites de Rua Cheia. 

A iniciativa Noites de Rua Cheia tem o apoio das juntas de freguesia do concelho. 

 

Programação da 20ªs Noites de Rua Cheia: 

Dia 1, sábado | teatro A Viagem de Palema, pela Sulcena | VILA NOVA DE SÃO BENTO | Parque Desportivo 

Dia 2, domingo | teatro A Viagem de Palema, pela Sulcena | BRINCHES | Grupo 1º Junho  

Dia 3, segunda-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | VALE DE VARGO | Salão Polivalente 

Dia 4, terça-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | VALE DO POÇO | Largo  

Dia 5, quarta-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | VILA VERDE DE FICALHO | Salão Polivalente 

Dia 6, quinta-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | SANTA IRIA | Centro Cultural  

Dia 7, sexta-feira | teatro Recordar o Festival da Canção, pelo (En)Cena | SERPA | Castelo 

Dia 8, sábado | teatro Recordar o Festival da Canção, pelo (En)Cena | PIAS | Salão Polivalente 

Dia 9, domingo | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | VILA NOVA DE SÃO BENTO | Parque Desportivo 

Dia 10, segunda-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | PIAS | Jardim 

Dia 11, terça-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | VALES MORTOS Sociedade Recreativa 

Dia 12, quarta-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | A DO PINTO | Salão Polivalente 

Dia 13, quinta-feira | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | SERPA | Castelo 

Dia 14, sexta-feira | teatro Recordar o Festival da Canção, pelo (En)Cena | VILA VERDE DE FICALHO | Salão Polivalente 

                                  | cinema Quero-te Tanto, de Vicente Alves do Ó | BRINCHES | Grupo 1º Junho  

Dia 15, sábado | teatro Recordar o Festival da Canção, pelo (En)Cena | VALE DE VARGO | Salão Polivalente 
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● A Raia: Festival do Território Hospitalário  

A Câmara Municipal de Serpa optou pela não realização da edição de 2020 da Feira Histórica devido à situação de pandemia em 

curso. No entanto, decidiu-se assinalar a data com a organização de um evento de recriação histórica, integrado no projeto 

transfronteiriço de turismo cultural, designado “A Raia: Festival do Território Hospitalário”, que junta Serpa com os municípios 

espanhóis de Aroche e Aracena, e que pretende dar continuidade a um projeto de cooperação cultural iniciado em 2019, com o 

título “Território Hospitalário: história medieval da Raia”.  

A iniciativa decorreu no dia 22 de agosto, entre as 17h30 e as 23h30, na Alcáçova do Castelo de Serpa, com entradas controladas, 

num limite máximo de 10 pessoas por cada sessão, contabilizando um total de 120 assistentes, que esgotaram os bilhetes 

previamente disponibilizados.  

As atividades desenvolvidas centraram-se na recriação e animação histórica relacionadas com a temática da Ordem Religioso-

Militar dos Hospitalários e o seu papel na conquista e gestão destas localidades após o domínio islâmico, disponibilizando-se 

diversos espaços (tendas), com figurantes, para os diferentes temas abordados sobre a vida e história dos Hospitalários e a sua 

relação com Serpa.  

Tratou-se de um projeto financiado pela Junta da Andaluzia no âmbito do fomento da cooperação transfronteiriça na Euroregião 

Andaluzia - Alentejo - Algarve, destinada a continuar a promoção da história medieval comum desta região 

 

 

GALERIA MUNICIPAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

● DADOS ESTATÍSTICOS GMAC (Galeria Municipal de Arte Contemporânea) 

 

GMAC ( Galeria Municipal de Arte 

Contemporânea) 

Portugueses 126 

Estrangeiros 89 

Total 215 

 

 
CASA DO CANTE 

 
 Rota do Cante  

Como medida de contenção no âmbito da pandemia Covid 19 todos os ensaios, que 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 aberta ao público, com as restrições previamente definidas, tendo sido visitada durante o 

mês de agosto por 117 pessoas. 

 

Os grupos corais do concelho foram contactados telefonicamente, como é habitual, para recolha de informações e, também, no 

sentido dar algum apoio e conforto.  

 

Divulgação, na página do Facebook da Casa do Cante, de iniciativas ou eventos “on line” e presenciais onde o Cante Alentejano 

esteve em evidência, num total de 10.325 pessoas alcançadas: 

— No contexto “o Cante a desconfinar”, foram dadas a conhecer as iniciativas que alguns grupos corais vão fazendo, na 

sua maioria em contexto digital e na rede; 

— Divulgação do vídeo da participação do Rancho Coral Papoilas do Enxoé no programa da SIC “Olhá Festa”; 

— “Notícias do mundo do Cante”, onde se destacou a participação num programa, em direto, da Rádio Planície (de 

Moura) do cantador Rodrigo Aleixo; 
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— Divulgação do espetáculo “É assim… uma espécie de Cante”, projeto de Paulo Ribeiro e do Grupo Coral e Etnográfico 

“Os Camponeses de Pias” que se irá realizar no dia 25 de setembro no Pax Júlia, em Beja; 

— Divulgação do projeto Cante nas Escolas, com a partilha de vídeo semanalmente enviado pelo professor Pedro Mestre 

e publicado pela página Serpa Terra Forte. 

 

Galeria de Exposições Temporárias da Casa do Cante 

Exposição de fotografia “Alentejo Alma da Paisagem” de Cabrita Nascimento, até 22 de agosto. 

 

 

DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 

 
 O SIMQ - Serviço de informática, modernização e qualidade assegurou o trabalho relacionado com o funcionamento dos 

serviços do município - apoio aos utilizadores do novo sistema de gestão documental, apoio para realização e participação em 

videoconferências e sessões de trabalho em regime remoto, gestão do parque de comunicações e do parque informático do 

município, elaboração e atualização de requerimentos, formulários e documentação interna (Sistema de Gestão de 

Qualidade), manutenção das aplicações ERP AIRC, acompanhamento e gestão de backups.  Deu continuidade aos processos 

em curso, nomeadamente o  Mydoc, apoio técnico ao executivo e a   atividades (videoconferência e outras situações), 

acompanhamento do projeto  wifi ,  do portal autárquico e Portal do Munícipe, , acompanhamento da candidatura da 

Modernização Administrativa, apoio na analise da componente tecnológica da candidatura da área de serviço  de 

Autocaravanismo, bem como do  processo de virtualização.  

 No CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico deu-se continuidade aos processos em curso e novos pedidos 

no âmbito da Zona Industrial de Serpa e Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento e de Pias, foi assegurada a 

gestão do espaço do CADES, o envio de informação relevante aos empresários, informações no quadro do CCBIO, bem como 

no processo de preparação da abertura do Mercado Municipal de Serpa, apoio à realização do programa “OlháFesta” ( 

domingo , 9 de agosto) para além do apoio geral aos empresários e à atividade económica do concelho. No âmbito do 

Turismo, deu-se continuidade aos assuntos em curso - Modelo de Sinalização Turística inteligente (ATLA – Associação 

Transfronteiriça dos Municípios do Lago Alqueva), Guia interativo – Serpa Tour (introdução de novos pontos notáveis: 

igrejas), contactos com as unidades hoteleiras para disponibilização de informação e recolha de dados, bem como foi 

assegurado o funcionamento e gestão do parque de campismo e posto de turismo. Neste mês registou-se um total de 437 

pessoas no Parque de Campismo ( 356 portugueses e 81 de outras nacionalidades) e 336 visitantes no Posto de Turismo (207 

portugueses e 129 estrangeiros). 

 

 No Serviço de Planos Projetos e Candidaturas foi feito o acompanhamento das candidaturas aprovadas, nomeadamente do 

CETAA – Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, Expansão da Zona Industrial de Serpa, Infraestruturas Educativas, 

património Cultural, Mediadores Municipais e Interculturais, área de Serviço de Auto caravanismo, com submissão e 

regularização de pedidos de pagamento, cujo ponto de situação consta no mapa que se apresenta, foi efetuado o envio de 

elementos no quadro das candidaturas em processo de apreciação e efetuada pesquisa e informação sobre financiamentos. 
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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: 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 

 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 setembro - Edição de artigos; pedido de fotos obras; fotografia; paginação/alterações/revisões; etiquetagem 

e expedição de 630 exemplares endereçados; distribuição na restauração/hotelaria/serviços/equipamentos do concelho; 

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) 

 

Registo fotográfico - Algumas sessões das Noites de Rua Cheia; tratamento dos jacarandás; limpeza de contentores do lixo; 

escola Abade Correia da Serra; muralhas, Largo de Santa Maria e Torre do Relógio; assinatura de protocolo com Fundação 

Viscondes de Messangil; peça do mês MMA; campanha de sensibilização PAYt 

 

 

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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Mapa da situação epidemiológica no Concelho de Serpa  - Publicações diárias nas redes sociais: Facebook, Twiter e Instagram. 

 

Agenda website autárquico: www.cm-serpa.pt 

 Contarelos;  

 Cante nas Escolas;  

 Espetáculo com a Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa;  

 A Raia território Hospitalário 

 

Território Hospitalário - Impressão de cartazes; paginação das regras Covid 19 com desenhos e planta do espaço + mupi com 

impressão em plotter; publicação do Plano de contingência on-line 

 

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

 "Recordar o Festival da Canção", no âmbito das Noites de Rua Cheia, tem a sua lotação esgotada 

 Interrupção no abastecimento de água a Brinches (5 agosto) 

  Declaração de Situação de Alerta para o risco de incêndio máximo 

 Trânsito condicionado em Vila Verde de Ficalho  

 Abertura de candidaturas CAF 

 Município oferece cadernos de fichas aos alunos do 1.º Ciclo 

 Salvaguarda do património arqueológico 

 Ministério da Educação não quer fazer a obra na Secundária de Serpa 

 Pedido de nova reunião com o Ministro da Educação 

 Interrupção no abastecimento de água a Brinches (18 agosto) 

 “A Raia: Festival do Território Hospitalário” 

 Campanha de esterilizações 

 Notícia corte de água prolonga-se em Pias (20 agosto) 

 Reunião com a população de Brinches 

 Interrupção fornecimento de água em Pias (25 agosto) 

 Fornecimento de água em Brinches (26 agosto) 

 Campanha de sensibilização PAYT 

 Pias com fornecimento de água interrompido (27 agosto) 

 

Comunicados 

 Estudo rede distribuição de água em Brinches (C15) 

 Corte de água em Brinches (C16) 

 Corte de água em Pias (C17) 

 Reunião pública distribuição de água em Brinches (C18) 

 Corte de água em Brinches (C19) 

 

Nota de Imprensa 

  “A Raia: Festival do Território Hospitalário” 

 

Desdobrável Escola Secundária de Serpa – perguntas - Paginação 

 

CD Grupo Coral da Academia Sénior de Serpa - Verificação dos ficheiros com o cliente; envio de ficheiros para empresa; pedido 

de novo orçamento para produção de CD 

 

Covid 19 - Abertura dos equipamentos desportivos: regras a afixar (adaptação do design); Sinalética de entrada e saída e vinil 

para marcas no chão; Loja social: alteração às normas de funcionamento 

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.cm-serpa.pt/pt/agenda/2233/espetaculo-com-a-banda-da-sociedade-filarmonica-de-serpa.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2237/interrupcao-no-abastecimento-de-agua-a-brinches.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2242/salvaguarda-do-patrimonio-arqueologico.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2243/ministerio-da-educacao-nao-quer-fazer-a-obra-na-secundaria-de-serpa.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2247/interrupcao-no-abastecimento-de-agua.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2250/campanha-de-esterilizacoes.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2251/reuniao-com-a-populacao.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2253/interrupcao-fornecimento-de-agua-em-pias.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2254/fornecimento-de-agua-em-brinches.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2255/campanha-de-sensibilizacao-payt.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/noticias/2256/pias-com-fornecimento-de-agua-interrompido.aspx
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Desporto - Cartaz Gente em Movimento, alterações; Propostas para autocolantes para parques desportivos 

 

Educação - Proposta gráfica de crachás para as auxiliares de educação; Envio por e-mail de cartazes das Oficinas Sénior 

 

Publicações de informações obrigatórias no site autárquico  

 Classificação da Entrevista Profissional de Seleção de técnico superior de Rec. Hídricos 

 Resultado da Entrevista de Avaliação de Competências no concurso de 2 assistente operacionais da área funcional de 

calceteiro 

 Ata n.º 15 da Câmara Municipal, reunião de 5 de agosto 

 Edital n.º 24/GAEOM/2020 – Ordem de trabalhos para a reunião da Câmara Municipal, de 19 de agosto 

 Edital n.º 25/GAEOM/2020 – Deliberações da reunião de 19 de agosto, da Câmara Municipal 

 Resultado da Entrevista de Avaliação de Competências, no concurso para contratação por tempo determinado de seis 

assistentes operacionais da área funcional de cantoneiro de limpeza 

 Plano de Contingência para o Evento, A Raia: Festival do Território Hospitalário 

 Avaliação Psicológica do concurso de 5 assistentes operacionais da área funcional Administrativa. 

 Classificação da Entrevista Profissional de Seleção concurso de arqueologia 

 Classificação da Entrevista Profissional de Seleção concurso de Engenharia mecânica 

 Classificação da Avaliação Psicológica concurso Arqueologia 

 Classificação da Avaliação Psicológica concurso recursos hídricos  

 Ata n.º 14 da Câmara Municipal, reunião de 22 de julho 

 Ata n.º 15 da Câmara Municipal, reunião de 5 de agosto 

 Editais externos: EPU 15283, EPU 15282, EPU 15281 

 Análises à qualidade da água, 2.º trimestre 2020 

 

Publicações online (Facebook, you tube, Instagram e twitter) 

 Folheto “A Raia: Festival do Território Hospitalário” – Calaméo, partilha facebook 

 SI agosto 2020 

 Vídeo promoção vereadora Odete Borralho “A Raia: Festival do Território Hospitalário” 

 Vídeo “Vice-presidente faz balanço da situação epidemiológica do concelho” 

 Vídeo “Vice-presidente fala do retomar da atividade desportiva” 

 Vídeo “Vereadora da Cultura destaca parcerias com municípios da raia” 

 Ficha de projeto e critérios de atribuição de lotes – zonas de acolhimento, desenvolvimento económico 

 Vídeo “Vice-presidente fala da aquisição de nebulizadores desinfetantes” 

 Alteração contactos Café Ribeiro, no site VisitSerpa 

 

Newsletter 

 Exposição fotográfica “One more day in neverland” 

 A Raia – Festival território Hospitalário 
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MOBILIDADE E OBRAS MUNICIPAIS 
 
 Serpa 
Obras em curso  

 Empreitada de infraestruturas Elétricas e ITUR do loteamento do moinho de vento (Cpr7/2018) 

 Montagem de portões e execução de alvenaria da boca de entrada do parque de materiais  

 Requalificação de dois espaços no interior da EBI de Serpa- Centro escolar de Serpa 
 

Obras concluídas 

 Rua de São Brás - Relocalização de portão e vedação 

 Exposição Munícipe Santa Iria - Reparação de anomalias; 

 Cine teatro de Serpa-Associação SERVIDA - Remodelação de sala (1ª piso) 
 
Vila Nova de São Bento  
Obras em curso  

 Escola Básica 1º ciclo de Vila Nova de São Bento- Beneficiação de sala de aula 
 
Obras concluídas 

 Parque Infantil de A do Pinto – Execução de pavimento e arranjos exteriores 
 
 
REDE VIÁRIA 
 
TRABALHOS CONCLUIDOS 
  - OT | Demolição e reconstrução de passagem hidráulica em caminho de terra batida na zona de Vale de Vargo  
              (o trabalho do STM está concluído, falta o SCMEE executar o trabalho de construção civil) 
                
TRABALHOS EM CURSO 
  - OT | Limpeza, corte de ervas e reperfilamento de valetas na EM 517  
  - OT | Reparação de caminhos de servidão de passagem na zona de Vila Nova de S. bento 
   
OBSERVAÇÃO: 
A equipa que procede à reparação de caminhos em terra batida, encontra-se a fazer caminhos e trabalhos de terraplanagem no 
Parque 2 da Autarquia desde o dia 3 de agosto de 2020. 
 
 
SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 
Atividades realizadas: 
 

 Coordenação de Segurança em Obra (CSO) de Empreitada: 
- Empreitada de Reabilitação e Reforço Estrutural de Edifícios na Rua dos Quarteis - Centro Interpretativo do Cante. 
- Acompanhamento da CSO da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo. 

 

 COVID-19 
- Organização da distribuição de todos os EPI’s e material de desinfeção pelos trabalhadores e equipamentos da CMS e 
colaboração com o armazém geral na gestão de stock 
- Execução de propostas de aquisição de equipamentos e/ou materiais utilizados na prevenção e combate à Pandemia. 
- Preparação e execução de Formação aos trabalhadores da construção civil, com base na orientação nº 34 da DGS sobre 
procedimentos a adotar nos estaleiros e frentes de trabalho na construção civil. 
- Elaboração, acompanhamento e implementação, com base na orientação nº 36/2020 da DGS para o arranque do desporto 
e competições desportivas, da reabertura dos vários equipamentos desportivos do concelho. 
- Leitura/pesquisa de novas orientações/informações e legislação sobre a Pandemia. 
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- Acompanhamento junto dos trabalhadores de todas as questões relacionadas com a segurança no trabalho no âmbito da 
Pandemia. 
- Análise de condições e medidas a implementar para o combate à disseminação da COVID-19, nos eventos a realizar pela 
autarquia e por outras entidades, no concelho. 

 

 Outros: 
- Execução com outros parceiros, de inspeções, no âmbito do Plano de Acompanhamento a estruturas residenciais para 
idosos (ERPI) aos lares do Concelho de Serpa. 
- Concurso público de aquisição e fardamento. 

 
 

LOGÍSTICA 
 
- Pintura de passadeiras em Serpa 
- Pintura e divisão de salas em pladur no Cineteatro de Serpa 
- Pintura da Escola de A-do-Pinto 
- Pintura do Edifício do Centro Coordenador de Transportes 
- Apoio às Noites de Rua Cheia 
 
 
 
PROTEÇÃO CIVIL 
 
- Sensibilização dos munícipes face aos diversos riscos naturais e tecnológicos, com especial enfase á COVID-19  (site da 
autarquia) 
- Análise e Avaliação Diária de Risco 
- Apoio a pedidos internos e de munícipes 
- Apoio no plano de contingência COVID 19 do Município 
- Briefings semanais do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), ativado em abril de 2020 no âmbito da Covid-19. 
- Integração na equipa multidisciplinar de visitas mensais de acompanhamento às Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) do 
concelho, composta pela Segurança Social, Unidade Saúde Publica e Proteção civil Municipal. 

 
 

 

 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO, DESPORTO E JUVENTUDE 

 
 
Setor de Desporto 
 

GENTE EM MOVIMENTO… Não Pára 

Durante mês de agosto as aulas on line não se realizaram.  
 

Oficinas de Verão 
Período de execução 

2.ª Feira, Serpa (pré-escolar) l 3ª feira, Vila Nova de S. Bento | 4.ª feira, Vales Mortos e Pias l 5.ª feira, V.V. Ficalho e Vale de 

Vargo|6ª feira, Serpa (1º ciclo) 

 

Aulas de atividade física desportiva para alunos do pré-escolar e 1º ciclo de Serpa, Pias, Vila Nova de S. Bento, Vales 
Mortos, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho. 
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 Total Aulas Média 

Serpa Pré 53 8 6,6 

Serpa 1º Ciclo 90 8 11,3 

Vila Nova Pré 17 4 4,3 

Vila Nova 1º Ciclo 11 4 2,8 

Vales Mortos 17 4 4,3 

Pias 32 4 8,0 

Ficalho  27 4 6,8 

Vale de Vargo 10 3 3,3 

TOTAL 257 39 6,6 
 
Utilização de Equipamentos Desportivos Municipais: 
Parque Desportivo de Serpa – 132 
Restantes equipamentos continuam encerrados. 

 

 
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 
  
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. 
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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, 16 de setembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 
Tomé Alexandre Martins Pires 


