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EDITAL N.º 13/GAEOM/2020 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA, TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa proferidas na reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 15 
de abril de 2020:  
 
 

Apoio pontual às Instituições Particulares de Solidariedade Social  
Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação:  
«O concelho de Serpa tem seis estruturas, IPSS´s, com valências ERPI (Estrutura Residencial para Idosos) 
e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) que dão apoio a 543 idosos e têm 233 trabalhadoras/ es. 
No âmbito da pandemia COVID 19, as instituições viram as suas despesas de funcionamento acrescidas, 
nomeadamente no que concerne a materiais e equipamentos de proteção individual, limpeza, higienização e 
desinfeção dos equipamentos. 
 
A Câmara Municipal de Serpa, consciente das fragilidades financeiras das instituições que dão apoio a 
muitos idosos do concelho, além do apoio técnico, logístico e material já realizado, propõe-se a 
comparticipação de 50% das despesas pelas instituições comunicadas à data e efetuadas a partir de março 
(mês de ativação do plano de emergência  nacional, no âmbito da pandemia Covid), mediante subsidio a 
atribuir a cada uma das instituições (conforme abaixo descriminado), para minimização do esforço financeiro 
institucional.  
Propõe-se para deliberação em reunião de Câmara de apoio financeiro no valor de 9.331,04€ às IPSS´s, no 
âmbito de despesas já realizadas, para fazerem face ao contexto epidémico da COVID-19. 
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A Gestão Financeira procedeu a respetivo cabimento, n.º 21574/2020. 
 

 Deliberação 
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, para atribuição de subsidio às 
associações acima designadas, correspondente à comparticipação de 50% nas suas despesas, realizadas 
no âmbito da pandemia Covid-19.  
 
 

Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  

 
Entidade/Requerente Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Maria do Carmo Sabala 3027 
2020.03.18 

Alteração da sepultura 181 do 
Talhão B do cemitério de 

Serpa, para a sepultura 44, do 
Talhão A 

Taxa de 
transladação 
de ossadas 

 

 
11,79€ 
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Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Reforço de verba 
Através de informação datada de 3 de março do corrente ano, o Gabinete de Ação Social e Educação 
informa que, ao abrigo do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova – Associação de 
Desenvolvimento Social, foram colocadas cinco assistentes operacionais para fazer face a necessidades 
temporárias e emergentes, decorrentes de situações de excecionalidade, nomeadamente baixas 
médias/licenças de maternidade e necessidade de resposta às AAAF para fazer face a novos pedidos de 
apoio nos horários de almoço e no prolongamento de horário (pós horário letivo). 
Destas Auxiliares Operacionais, duas terminam o contrato a 23 de março e uma a 13 de abril (colocada a 
1/2 tempo). 
Considerando o regresso de uma das funcionárias (do quadro permanente do município) do período de 
licença de maternidade, a 19 de março, mantém-se, no entanto, e até ao final do presente ano letivo (junho), 
a necessidade de apoio por parte de dois recursos humanos (um a meio tempo, em Vales Mortos, e um 
outro a tempo inteiro em Vila Nova de S.Bento). 
 
Face ao exposto, solicitam autorização para reforço de 5853,18 euros ao abrigo do Protocolo estabelecido 
para integração de: 
- 1 auxiliar a tempo inteiro em Vila Nova de S.Bento, de 24 de março a 30 de junho: 3425,76 euros 
- 1 auxiliar a meio tempo em Vales Mortos, de 14 de abril a 30 junho: 2427,42 euros 
 

 Deliberação  

De acordo com a informação, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço de 
5.853,18 € (cinco mil oitocentos e cinquenta e três euros e dezoito cêntimos) ao abrigo do protocolo 
celebrado com a Associação Aldeia Nova, para a integração de uma auxiliar a tempo inteiro, em Vila Nova 
de S.Bento e uma auxiliar a meio tempo, em Vales Mortos.  
 
 

Proposta de apoio para as associações para o ano de 2020 
Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, que se transcreve: 
 

PROPOSTA DE APOIO AOS PLANOS DE ATIVIDADES 2020 DAS ASSOCIAÇÕES COM 
FUNCIONAMENTO POR ANO CIVIL 

   
ENTIDADE ANÁLISE  Apoio para 2020 

Associação 
Desportiva de 

A Associação apresenta como atividades: 300€ - Protocolo BTT + Apoio 
Logístico ao Passeio BTT. - XIII Passeio BTT; 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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Vila Nova de São 
Bento 

- Caminhada integrada no Passeio de BTT; 
- Participação nos Jogos Municipais; 
- Participação Feira Anual. 
O Orçamento previsto é de -200 € 

Associação 
SERVIDA 

A Associação não enviou toda a 
documentação para análise: 

- Cedência de instalações do 
Cineteatro para funcionamento 
da sede. 

- Relatório de contas 2019;   
Para 2020 a Associação apresenta III 
prioridades; 

Subsidio 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA) 

- Reorganizar o funcionamento da Ser Vida;   
- Promover práticas de saúde integrada;   
- Projetos da associação Ser Vida.   
Orçamento para 2020: TOTAL 2020€   

Associação 
Talentos de Vale 

de Vargo 

A Associação apresenta como atividades; 
- Subsidio 1 270,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA 
e aquisição de 2 microfones) 

- Encontro Nacional de Sevilhanas;   

- Desfile e Baile de Carnaval; 
- Apoio logístico e instalações 
para iniciativas de acordo com 
disponibilidade do Município. 

- Fim-de-semana Cultural (colóquios, 
dinamização de histórias, feira do livro, 
divulgação de cocktails sem álcool, vendas / 
amostragem de produtos naturais, divulgação 
dos suportes básicos de vida, workshops 
didáticos; 

  

- 25 de Abril, Cantares revolucionários;   
- Espetáculo sobre o tema grandes sucessos 
da década de 80; 

  

- Participação na semana cultural de Vale de 
Vargo; 

  

- Concertos de Nata.   
O Orçamento previsto é de 2405€,00 €    

BAAL 17 

O plano consubstancia-se na Criação, 
Programação, Circulação, Formação e 
Desenvolvimento de Públicos que dão origem 
às atividades ROTURA, e INSPETOR GERAL, 
Noites na Nora e Cenas de Novembro 

- Subsidio 40 000,00 € + Apoio 
logístico para iniciativas de 
acordo com disponibilidade do 
Município. 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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O Orçamento previsto é de 378 462,26 € 
 -Cedência de instalações do 
Cineteatro para funcionamento 
da sede, conforme protocolos. 

A BAAL 17 propõe para 2020 o apoio de 60 000 
€, sendo distribuídos da seguinte forma: 

  

- 45 000€ Subsídio de apoio anual à atividade;   
- 15 000€ Subsídio pontual à atividade Rotura.   

TEATRO 
EXPERIMENTAL 

DE PIAS 

O TEP apresenta para 2020 as seguintes 
iniciativas: 

- Subsidio 9 000,00 € 

- Desfile com Grupo de Metais “Os 
caprichosos da Amareleja”- pelas ruas da 
localidade; 
-Estreia da peça “As Mil Águas de Camila” - 
em março/abril; 
-Perfume das Artes – ciclo de espetáculos de 
teatro e marionetas - maio e junho; 
-Animar a rua - espetáculo dia 11 de 
setembro; 
- Palcos de Outono – outubro; 
O Orçamento previsto é de 18 010,00 € o TEP 
solicita o apoio de 12 000, 00 € 
Apresenta um saldo positivo de 2 293.32€ 
(por não ter encenado nova produção em 
2019). 

CLUBE AMADOR 
DE PESCA 
DESPORTIVA 
SERPA 

Em 2020 o clube irá organizar 4 provas 
intersócios, 1º Open Duplas e o Grande 
Prémio. 

-Subsídio 1 500,00 € (500 € para 
atividades a desenvolver em PA 
e 1 000€ para Grande Prémio 
Serpa Terra Forte). 

O orçamento previsto é de 5 200 €. 
-cedência instalações para sede 
conforme protocolo. 

BOXERPA 

O Clube pretende dar continuidade às 
atividades de Boxe e burn fit, com 1 atletas 
federado e quer fomentar as modalidades 
com a previsão de 53 atletas não federados a 
iniciar as atividades (2 com deficiência). 

-Subsídio de 2 000,00 € para 
apoio ao desenvolvimento do 
PA, justificado pela 
característica do clube com 
atividades de índole social, 
educativo e desportivo. 

  

 -Subsidio de 150,00 € por 
deslocação a provas nacionais e 
50,00€ a provas regionais, em 
virtude de não haver calendário 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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definido. 

Pretende manter e fomentar os protocolos 
com outras entidades e organização de 
iniciativas viradas para a comunidade. 

-Cedência de instalações do 
Pavilhão Carlos Pinhão para 
funcionamento da sede – 
21600€ 

  
Pretende dar continuidade ao conjunto de 
iniciativas sociais, desportivas, recreativas e 
culturais. 

- Subsídio 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

CASA DO POVO 
DE PIAS 

Na área interna a manutenção e reabilitação 
das instalações assume-se como principal 
para continuidade da Associação. 

  

  
Na área desportiva destacam-se os passeios 
pedestres e a dinamização da sala de 
ginástica. 

  

  

Na área social pretende continuar a 
colaborar com outras entidades na recolha de 
donativos e apoiar os jovens nas suas 
iniciativas. 

  

  
Na área cultural as exposições de artesanato 
e os jordões são o principal destaque. 

  

  
Menciona a continuidade de colaboração 
com o Município e outras entidades. 

  

  O orçamento previsto é de 23 420,00 €,    
  Receitas previstas de 1 950,00 € + subsídios a 

definir. 
  

  Saldo para 2020 de 6298.26€ (verba 
comprometida para conclusão da obra do 
telhado e portas da facha da principal). 

  

SPORT CLUBE 
SERPA 

PATINAGEM 
ARTISTICA 

Em 2020 o clube participará em provas 
regionais, nacionais e organização do 
campeonato regional de Livre e de testes de 
iniciação e de disciplina, torneio particular de 
patinagem artística e espetáculos.  

- Subsídio de 13 500 €   

Continuidade de colaboração com o 
Município. 

(para atividades a desenvolver 
em PA incluindo as provas 
organizadas em Serpa); 

O projeto de criar polos de patinagem em 
algumas freguesias do Concelho volta a ser 
intenção para 2020. 

- Cedência de instalações 
desportivas, com isenção de 
pagamento de taxas de 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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utilização - 7200€. 

Outro objetivo passa pela cedência de um 
espaço para sede. 

. 

O orçamento previsto é de 28 000 €, sendo o 
apoio proposto ao Município de 18 000 €. 

  

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA 

DE SERPA 

A Sociedade indica para 2020 a manutenção e 
intervenção nas instalações, assim como ao 
apetrechamento da sala de ensaios. Além do 
regular funcionamento da escola de música 
prevê-se: participação nas festas tradicionais 
do Concelho; feira do queijo, comemorações 
do 25 de abril; concertos de verão; Outubro, o 
mês da música; festejos do aniversário da 
sociedade; encontros de bandas; marchas 
populares e reforçar as parcerias, acordos e 
protocolos com várias instituições e 
associações. 

-Subsídio de 19 500,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

    
Para desenvolvimento das suas atividades o 
orçamento previsto é de 73 700,00 €  

  

ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 
1380 VILA NOVA 

Com a finalidade de proporcionar a educação 
integral e escutista a crianças e jovens tem 
várias atividades (formações, acampamentos 
e comemorações de dias específicos) 
programadas mensalmente, entre setembro 
de 2019 e Agosto de 2020.O orçamento 
previsto aponta despesas de 2 585,00 €. 

- Subsídio de 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

Associação de 
Jovens de Pias 

A Associação pretende dar continuidade às 
ações de 2019, nomeadamente, 
requalificação do interior da sede, cedência 
do estúdio musical, atividades relacionadas 
com os mais jovens (torneios de paintball, 
ping-pong, vídeo jogos, concertos, passeios 
pedestres, BTT, equestres, limpeza de espaços 
públicos, outros). 

- Subsídio de 500,00 €(para 
atividades a desenvolver em PA)  

  Apresentam uma despesa prevista de 5 730€.   

mailto:geral@cm-serpa.pt
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ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 
377 SERPA 

Com a finalidade de proporcionar a educação 
integral e escutista a crianças e jovens tem 
várias atividades (formações, acampamentos 
e comemorações de dias específicos) 
programadas mensalmente, entre setembro 
de 2019 e Julho de 2020. 

- Subsídio de 1 000,00 (para 
atividades a desenvolver em PA). 

  O orçamento previsto aponta despesas de 5 
120,00 €. 

  

    
TOTAL DE SUBSIDIOS A ATRIBUIR – 
90 670€ 

 
 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, referindo que no inicio do ano, foi 
efetuado um pagamento (cerca de 25% do valor previsto para o subsidio), prevendo-se que num curto 
prazo, se venha a fazer outro pagamento, até chegar aos 50% do que está previsto e depois analisar em 
função da sua atividade e da paragem que aconteceu por causa da pandemia e dos eventos que ainda 
poderão vir a realizar no corrente ano. Por isso, propõe que seja efetuado o pagamento até 50% do subsidio 
previsto e no futuro, será avaliada novamente a situação.  
Logo que seja possível, serão feitas reuniões individuais com as associações, para pensarem numa 
reprogramação dos planos de atividades e depois acertar as contas, para verificar se os 50% foram 
suficientes, ou se foi a mais ou a menos, em função daquilo que venha a ser feito por cada associação.  
 
Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador António Mariano, para dizer que a proposta dos eleitos do PS, 
vinha de encontro ao que o Sr. Presidente disse, pois não faz sentido as associações receberem a 
totalidade do subsidio, quando muitas das atividades não irão ser realizadas e tendo em conta que muitas 
das atividades estavam previstas para se realizarem entre março e maio, por isso, concordam que seja 
efetuado o pagamento de 50% e mais tarde analisar novamente o assunto, em função daquilo que possa 
ser feito, podendo existir uma retificação das verbas.  
 
O Sr. Vereador Carlos Alves disse que os valores apresentados nesta proposta, são muito semelhantes aos 
valores do ano passado e o que acresce são as associações que, no ano transato não apresentaram plano 
de atividades e no corrente ano apresentaram.  
 

 Deliberação  
Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 
de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, efetuar o pagamento a cada 
associação, até atingir os 50% do valor definido na proposta acima transcrita, considerando que já foi 
efetuado no inicio do ano, cerca de 25% desse valor.  
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 
encontrar impedido, nos termos da lei.  

mailto:geral@cm-serpa.pt
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 Piense Sporting Clube – Aquisição de viatura 
Em informação datada de 10 de março do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, refere que, na sequência de um pedido do Piense Sporting Clube, na reunião da Câmara de 13 
de novembro de 2019, foi deliberado atribuir ao clube um subsidio de 5988,00€ (60% do valor da viatura), 
para aquisição de uma carrinha de 9 lugares. 
O pagamento do referido subsidio não foi efetuado, pois para que tal se concretize o clube tem de entregar 
fatura "oficial", e a viatura foi vendida pelo stand a outra entidade. 
O Piense Sporting Clube solicita agora a anulação do anterior apoio atribuído em reunião da Câmara  e irá 
apresentar fatura Pro Forma para nova deliberação, de acordo com o novo Regulamento Municipal Apoio ao 
Movimento Associativo. 
 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida na 
reunião de 13 de novembro de 2019, respeitante à atribuição do subsidio ao Piense.  
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 
encontrar impedido, nos termos da lei. 
 
 

Associação Moura Saluquia – Renovação do protocolo para 2020 
Através de informação datada de 6 do corrente mês de abril, o Gabinete de Ação Social e Educação refere 
que, a parceria estabelecida com a Associação Moura Salúquia decorre de protocolo inicialmente celebrado 
em 2010 e passível de renovação anual (conforme cláusula 5ª do respetivo protocolo). 
Nestes termos, ocorreram renovações para os seguintes períodos: 
- 2014 a 2018.  
- 2019 
 
Relativamente ao ano civil de 2019, em termos de execução, destacaram-se: 
1) Funcionamento do núcleo de apoio à vítima, com atendimentos semanais e presenciais em Serpa 
- O gabinete esteve em funcionamento no Centro Social e Educativo de Serpa de janeiro a março (de 
acordo com período de vigência do respetivo programa de financiamento). Após esta data, e até Dezembro, 
manteve-se o acompanhamento aos processos em curso e novas sinalizações, mediante deslocações dos 
técnicos aos locais. 
 
2) Atividades desenvolvidas no âmbito das Jornadas Sénior 2019 
- Formação de 4 horas para técnicos da Rede Social de Serpa sobre “violência doméstica na terceira idade”, 
realizada do dia 14 de maio; 
- Ação de Sensibilização sobre a temática da violência doméstica na terceira idade dirigida aos séniores.  A 
ação realizou-se na Academia Sénior de Serpa, no dia  14 de maio; 

mailto:geral@cm-serpa.pt


 

 
 

MUNÍCIPIO DE SERPA - Contribuinte n.º 501 112 049 
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

Praça da República 7830-389 SERPA 
TEL. 284 540 100 / Fax. 284 544 721 

Mail geral@cm-serpa.pt 
 

 

 

IM
P.

AP
O

M
.3

20
.0

1 
  1

5/
09

/2
01

1 

10 

 
3) Desenvolvimento de ações formativas, no âmbito da promoção da cidadania em contexto escolar, para as 
auxiliares de ação educativa do município 
- Realizada dia 12 de novembro com a participação de 24 assistentes operacionais colocadas pelo no 
município no apoio ao pré-escolar; 
 
4) Participação nas Jornadas Municipais pela Igualdade 
- Sinalização do Dia Internacional da Mulher: Realizou-se no dia 08 de março um sunset no jardim 
municipal, tendo a entidade disponibilizado material informativo sobre a temática da violência doméstica - 
No âmbito das comemorações do Dia da Mulher e integrado nas atividades de animação e apoio à família 
realizaram-se nas escolas de Brinches, Ficalho e Vale de Vargo ações com as crianças mediante 
dramatização de uma história, reflexão e promoção sobre a igualdade de género 
- Sinalização do dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres 
Realizado em três escolas (Secundária de Serpa; EB23 de Serpa e na Escola Profissional Rural de Serpa) 
mediante distribuição nos serviços administrativos de materiais a funcionários/as e a 158 alunos 
 
Propõem, para o ano civil de 2020, com as limitações decorrentes da pandemia Covid-19, a renovação do 
protocolo com a Associação Moura Salúquia assente nas seguintes ações: 
- funcionamento do Núcleo de Apoio à Vítima 
- desenvolvimento de sessões sobre violência no namoro e cyberbullying junto dos alunos de 3º ciclo e 
secundário, com enquadramento nas áreas projeto de promoção da cidadania 
- ações de sensibilização para funcionários/as do município sobre Igualdade de Género e mainstreaming 
- encontros temáticos sobre igualdade de género nas escolas (direcionadas a alunos/as e a auxiliares de 
ação educativa) 
- workshops e encontros temáticos sobre trabalho em rede, direcionados para técnicos/as 
- comemorações do dia municipal pela igualdade (24 de Outubro) 
- dia internacional para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres – lançamento de  
campanha com vídeos e clips de áudio “Eu é que Sei”, com crianças do ensino básico 
- apoio à elaboração do plano municipal para a Igualdade. 
 
Para execução do presente protocolo, e conforme vigência anterior, propõe-se a transferência mensal de 88 
euros (pedido de cabimento efetuado na I/2289 de 2020). - 
 

 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à renovação do protocolo com a 
Associação Moura Salúquia para o corrente ano de 2020.  
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Concurso público para atribuição de licença de táxi, na localidade de Vale de Vargo 

De acordo com informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica, na sequência de abertura de Concurso Público para atribuição de uma licença de transporte de 
táxi, na localidade de Vale de Vargo, no contingente da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e 
Vale de Vargo, concelho de Serpa, aprovado por deliberação deste órgão, proferida em 26/12/2019, tornado 
público por Edital nº 1/DAFRHAJ/2020, publicado no Diário do Alentejo nº 1973, de 14/02/2020, no Diário da 
República, nº 30/2020, II Série, de 12/02/2020, Aviso nº 2436/2020, na página eletrónica do Município de 
Serpa e demais locais do costume, tendo por base o relatório final elaborado pelo júri, documento abaixo 
indicado, de acordo com o previsto no ponto 11 do programa de concurso e, ao abrigo do disposto no artigo 
14.º nº 1 do Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, com as alterações em vigor e, artigo 11.º do 
Regulamento de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, 
Transporte em Táxis, do Município de Serpa, publicado no D.R 2ª Série, de 14/11/2019, a Câmara Municipal 
delibera, por unanimidade, atribuir a licença de transporte de táxi, colocada a concurso, nos seguintes 
termos: 
 
- Ao concorrente António João Silva Coelho, com residência na Rua do Cano, nº 36, em Vila Nova de S. 
Bento, titular do cartão de cidadão nº 11102688, válido até 21/01/2030, contribuinte fiscal número 
212984748, titular do Alvará nº 104935, para o exercício de atividade de transporte de táxi, emitido em 
Évora, e, 06 de setembro de 2017, pelo IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, com validade de 
06 de setembro de 2017 a 05 de setembro de 2022; 
- Localidade de Vale de Vargo, no contingente da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 
Vargo, concelho de Serpa; 
-Regime de estacionamento fixo;  
-Número 6 (seis) no contingente fixado para esta freguesia, dado que se encontram 5 (cinco) licenças 
atribuídas; 
-Determina-se o prazo de 90 (noventa) dias úteis para o concorrente proceder a licenciamento do veículo e 
iniciar o exercício de atividade.  
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E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume. 
 

Serpa, 20 de abril de 2020 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

 
 
 

 

mailto:geral@cm-serpa.pt

