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EDITAL N.º 29/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 16 
de setembro de 2020:  
 

 

Comissão de Festas de Pias – Apoio financeiro para a realização das Festas em Honra de 

S.Luis e Santíssimo Sacramento 

Através de informação datada de 28 de agosto do correte ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, sustentado nas orientações da Direção Geral de Saúde para a realização de 

iniciativas no período pós confinamento e após parecer positivo dessa entidade para a realização das 

Festas de Pias, propõem a atribuição do subsídio de 5 763,20€ (cinco mil setecentos e sessenta e três 

euros e vinte cêntimos), equivalente a 80% do subsídio (7 204,00€), atribuído na reunião da Câmara de 23-

01-2020, à Comissão de Festas de Pias, para organização da Festas de 2020. 

Referem ainda que, tendo em conta a possibilidade de organização de algumas iniciativas, durante as 

Festas nas localidades, de acordo com as orientações da DGS, o Município irá adotar o procedimento 

idêntico a este. 

A Comissão de Festas apresenta à autarquia a ata n.º 2/2020, respeitante à reunião onde, após eleição, 

foram atribuídos os cargos a exercer pela Comissão de Festas de Pias, que iniciou as suas funções em 17 

de agosto de 2020, prevendo terminar em 31 de agosto de 2021.  

 Deliberação  

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, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Pias, um subsidio 

no valor de 5 763,20€ (cinco mil setecentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos), correspondente a 

80% do valor que tinha sido definido na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 23 de janeiro de 2020.  

 

Casa do Benfica em Serpa – Proposta de apoio financeiro para a modalidade de atletismo  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 27 de agosto do 

corrente ano, de acordo com as despesas apresentadas (1.101,10€) referentes a deslocações, inscrições 

de atletas e aquisição de material desportivo na época 2019/2020 e com base no Regulamento Municipal 
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Apoio ao Movimento Associativo anexo I, ponto 3.4 - outras modalidades, propõem a atribuição de um 

subsídio de 600,00€ à Casa do Benfica em Serpa, para apoio à modalidade de Atletismo.  

 Deliberação 

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, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Casa do Benfica em Serpa, um subsidio 

no valor de 600,00 € (seiscentos euros), para apoio à modalidade de Atletismo.  

 

 

Auxílios Económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2020/2021 – 2.ª 

Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 9 do corrente mês de setembro, refere 

que, após aprovação em reunião de 02-09-2020, do Plano de Auxílios Económicos para os alunos do 1º 

ciclo do Ensino Básico, conforme competências do Município em matéria de Ação Social Escolar, deram 

entrada, após período de candidaturas, novos pedidos de apoio, aos quais foi dado a designação de 2ª fase 

ao plano.  

Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que beneficiam, conforme 

estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação.  

Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos com os 

nºs sequenciais:  

o Refeições: 22194;  

o Material escolar: 22193  

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos, cujas candidaturas deram 

entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 2 de setembro de 2020, conforme listagem que 

se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

 

 

Pedido de parecer sobre proposta de retificação das escalas de turnos de serviço das 

farmácias para o ano de 2020 

Foi analisado o email datado de 31 de agosto do corrente ano, enviado pela Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, com o seguinte teor:  
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à retificação das 

escalas de turnos das farmácias do ano de 2020 para o concelho de Serpa, conforme documento que se 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

Proposta de protocolo de colaboração com a Associação Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para funcionamento das atividades de 

animação e apoio à família e apoio em sala de aula, na educação pré-escolar no ano letivo 

2020/2021 – Afetação de recursos para resposta à pandemia Covid-19 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 3 do corrente mês de setembro, refere 

que, para resposta à pandemia COVID 19, e no âmbito das diretrizes de caráter genérico emitidas pela DGS 

e tutela, as Atividades de Apoio à Família (AAAF) e Apoio em Sala de Aula (ASA), no ensino pré-escolar e 

no presente ano letivo, implicam, entre outras, a organização dos serviços no sentido do funcionamento 

letivo mediante separação dos grupos. 
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Face ao exposto, as 11 salas de pré-escolar do concelho com serviço de refeição e de prolongamento de 

horário (excluem-se A-do-Pinto, Brinches e Vale de Vargo), deverão funcionar separadamente (à 

semelhança do sucedido em sala de aula), não sendo possível a sua junção para resposta fora do tempo 

letivo. 

 

A presente situação implica que haja reforço dos recursos humanos afetos, para que asseguremos o apoio 

às crianças entre as 8h00 e as 17h30 e, paralelamente, efetuemos a limpeza das salas e espaços comuns, 

pelo que apresentam e à semelhança dos anos letivos transatos, proposta de protocolo com a Associação 

Aldeia Nova para colocação de 4 assistentes operacionais nos pré-escolares de Vales Mortos (2) e de 

VNSBento (2), entre os meses de setembro 2020 e junho 2021, num total de investimento perspetivado de 

até 44354,30 euros.. 

 

 

 
 
Abaixo, especificação de algumas das orientações ao nível do funcionamento do pré-escolar, de entre outras: 
 
II - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
1. Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá utilizá-los para expansão do estabelecimento, desde 
que adequados para o efeito.  
2. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros espaços, de forma a evitar o contacto entre 
pessoas de grupos diferentes.  
3. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal funcionamento das 
atividades pedagógicas.  
4. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.  
5. Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, 
uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos.  
6. O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de 
acesso às salas, sempre que possível. 
7. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância. Este calçado extra 
permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 
orientação.  
8. Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo entre utilizações.  
9. Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá 
permanecem.  
10. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários.  
11. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho.  
12. Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção 
Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com 
o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).  
13. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio e/ou dividir 
por zonas afetas a cada grupo. Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo.  
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14. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene: a. A deslocação para a sala de 
refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as 
refeições na sala de atividades; b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de forma 
correta;c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível entre crianças;  
d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas;  
e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  
f. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser colocados em saco descartável, quando 
aplicável;  
g. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre profissionais.  
15. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e 
recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto.  
16. Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das mãos dos profissionais e das 
crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.  
17. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 
 
 
III – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
- Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância das novas formas de interação 
entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a 
importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.  
- Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e sugestões.  
- Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do jardim 
de infância e/ou da sua sala.  
- Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o contexto atual.  
- Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha de informação, registo, comunicação, etc., 
com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças de 
teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem.  
- Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando possível.  
- Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins), 
 

 
 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de 
Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento para funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF) e Apoio em Sala de Aula (ASA) na Educação Pré-escolar no ano Letivo 2020/2021 
Entre: 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, em Serpa, 

neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação da Câmara de ___ de 

setembro, doravante designado Primeiro Outorgante; 

E, 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede na Avenida da 

Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, doravante designada por 

Segunda Outorgante; 

 

Considerando que: 

- O Município de Serpa tem celebrado anualmente um acordo de colaboração com a Direção Regional de Educação do 

Alentejo e o Instituto de Segurança Social, em harmonia com a Lei nº5/97 de 10 de Fevereiro e o Decreto-lei 147/97 de 11 

de Junho, e com o Protocolo de colaboração celebrado a 28 de Julho de 1998 pelo Ministério da Educação com Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, para regulamentação das 

condições de participação no Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar; 

- A adesão ao programa implica que o Município de Serpa assegure a oferta das atividades de Apoio em Sala de Aula e 

das Atividades de Animação e Apoio à Família; as atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das 

crianças na educação pré-escolar, durante, antes e depois do período diário das atividades educativas e respetivas 
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interrupções, com comparticipação da Administração Central, no sentido da viabilização do acesso universal a uma 

educação pré-escolar pública de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das famílias; 

- Estão colocadas nas escolas 24 assistentes operacionais, 7 com contrato a termo certo e 17 com contrato sem termo; 

- Evidencia-se a necessidade de reforço na alocação de recursos humanos face à necessidade de reorganização do 

funcionamento das atividades letivas decorrente da pandemia Covid19 e respetivas orientações da Direção Geral de Saúde 

e planos de contingência associados, no sentido da salvaguarda da saúde publica; 

- A Câmara Municipal de Serpa não dispõe de meios humanos para realização dos serviços em apreço; 

- A Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento é uma entidade vocacionada para dar resposta às 

solicitações ao nível do pré-escolar, para além de ter uma estrutura de suporte devidamente organizada e ter vindo a 

colaborar com o município, nos termos enunciados no presente protocolo; 
 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente protocolo de colaboração no âmbito do programa de expansão e 

desenvolvimento do pré-escolar que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Compete ao Município de Serpa: 

a) Implementar os serviços de apoio em sala de aula e componente de apoio à família no âmbito do programa de 

expansão e desenvolvimento do pré-escolar nos jardins-de-infância do concelho de serpa, assumindo na integra 

as responsabilidades determinadas no acordo de colaboração atrás mencionado; 

b) Transferir para a 2ª outorgante a verba inicial de 2000€ euros para fazer face à execução de tarefas contabilístico-

financeiras e administrativas. 
 

Cláusula 2ª 

Compete à Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento: 

a) Contratar as auxiliares de ação educativa para que se possa assegurar a oferta das atividades de animação e 

apoio à família e apoio em sala de aula, de segunda a sexta-feira;  

b) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 

c) Aplicar as verbas colocadas à disposição em rigorosa conformidade com a finalidade do presente protocolo; 

d) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o ano letivo em apreço, sempre que lhe for solicitado 

pela 1ª outorgante; 

e) Garantir que o funcionamento dos jardins-de-infância onde está a decorrer a componente de apoio à família na 

educação pré-escolar ocorra entre as 8h00 e as 17h30 
 

Cláusula 3ª 

1- O Município de Serpa compromete-se a transferir para a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS 

Bento a verba total de 44 354,30 euros, repartida pelos 10 meses, (à qual serão deduzidos os 2000,00 euros iniciais) 

mediante transferências mensais (até ao dia 20 de cada mês) conforme Anexo II, entre setembro de 2020 e junho de 2021, 

por forma a assegurar as atividades referenciadas em sede do presente protocolo. 

2- Ao presente protocolo foi atribuído o número de cabimento sequencial__. 
 

 

 

Cláusula 4ª 

O número de salas a abranger e auxiliares assistentes operacionais de ação educativa a colocar são as constantes do 

Anexo I, passível de reavaliação mediante outras situações de caráter extraordinário que possam ocorrer ao longo do ano 

letivo, e que fica a fazer parte integrante do presente protocolo. 
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Cláusula 5ª 

1- O presente protocolo é válido de setembro 2020 a 30 de Junho de 2021; 

2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser denunciado por uma 

das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 30 dias, relativamente à data proposta para o seu termo; 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar alterações ao protocolo. 
 

Cláusula 6ª 

1- A gestão do presente protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente formada por um elemento de 

cada instituição outorgante em estreita colaboração com os jardins-de-infância envolvidos à qual competirá acompanhar a 

execução das atividades programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas entidades envolvidas neste Protocolo. 
 

Serpa, ________ setembro de 2020 
 

Pelo Município de Serpa Pela Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento 

 

O Presidente 
 

_____________________________________ 

 

A Presidente 
 

___________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires   Sónia Maria Coelho Neto 

 

ANEXO I 

ASSISTENTES OPERACIONAIS A RECRUTAR PARA APOIO AO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

Agrupamento Jardim de Infância Nº Salas de Pré-
Escolar afetas ao 

Agrupamento 

Nº Auxiliares Ação 
Educativa 

Necessárias ao 
Abrigo do 

Protocolo a 
Estabelecer 

    

Agrupamento de 
Escolas nº2 

VNSBento 
 

5 2 

Agrupamento de 
Escolas nº1 

VMortos 9 2 

TOTAL 14 4 
 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de 

S. Bento para funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Apoio em Sala de 

Aula (ASA) na Educação Pré-escolar, no ano Letivo 2020/2021, acima transcrito.  
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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, 21 de setembro de 2020 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 
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