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EDITAL N.º 25/GAEOM/2021 

 
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 21 
de junho de 2021:  
 

 

Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

«Ao longo dos anos verificaram-se diversas reformas da contabilidade pública devido à necessidade de se 

encontrar um modelo de gestão das mesmas que suprimisse as fragilidades existentes, e também como fim 

de uniformizar métodos e procedimentos dentro das contas públicas dos diversos órgãos da administração 

do país. Destas reformas, podemos destacar a entrada em vigor do POCAL em 2002, que trouxe a maior 

alteração até então, pois passou-se de uma contabilidade apenas orçamental para uma, também na 

vertente patrimonial. A seguir, e após a publicação do Decreto Lei 192/2015 de 11 de setembro que visou a 

implementação do sistema de normalização contabilística para a Administração Publica, surge uma reforma 

ainda mais significativa à gestão publica, que permite o cumprimento de objetivos, de análise, de controlo e 

prestação de informação, nomeadamente na execução orçamental, e financeira, e uma uniformização de 

informação a prestar aos diversos órgãos de controlo e supervisão, como também proporcionar informação 

para a preparação das contas de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais. Apesar 

desta lei ter sido publicada em 2015, apenas no ano de 2020 ficaram asseguradas minimamente as 

condições para a implementação deste sistema contabilístico, que nos trouxe muitas e variadas alterações 

ao nível da prestação das informações. Considerando a obrigatoriedade do executivo municipal apresentar, 

nos termos da alínea i) do nº.1 do art.º33, da Lei nº75/2013 de 12 setembro na sua redação atual, os 

documentos de prestação de contas do Município à Assembleia Municipal para sua apreciação e votação 

em conformidade com o disposto na alínea l) do nº.2 do art.º25 da Lei nº75/2013, de 12 de setembro na sua 

redação atual, procedeu-se à elaboração do presente relatório que para além de cumprir o estipulado pela 

Lei, irá analisar a execução da situação económica, financeira e patrimonial do Município de Serpa, bem 

como a execução do seu orçamento e do plano plurianual de investimentos ocorrido ao longo do ano 

económico de 2020.  

Ao longo do ano de 2020, e apesar do ano ter sido um ano atípico, a gestão municipal à semelhança dos 

anos anteriores, continuou a guiar-se pelos princípios do rigor, da transparência e do equilíbrio financeiro 

das suas contas. Sendo estes princípios fundamentais para uma boa gestão, não podemos descurar o 

cumprimento de alguns objetivos essenciais que contribuem para o bem-estar dos Munícipes do Concelho. 

Pretende-se com este relatório de gestão e todos os documentos que constituem esta prestação de contas 

de 2020 dar conta da atividade municipal desenvolvida ao longo do ano, e da sua situação económica e 

financeira, comparando-a com os 3 anos anteriores. No ano anterior uma epidemia provocada pelo 

Coronavírus SAR3-COV2 e doença COVID 19 assolou o mundo, e o nosso país não foi exceção, tendo sido 

adotadas algumas medidas excecionais e temporárias de resposta a esta epidemiologia, com a publicação  
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da Lei nº1-A/2020 de 19 de março, e respetivas alterações. Uma destas alterações previu alterar o prazo de 

realização da reunião de apreciação de contas pela Assembleia Municipal poder-se realizar no mês de 

junho. Outra alteração que a lei previu foi que o prazo de remeter a conta como o previsto nos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (Lei n.º 97/98, de 26 de agosto), ao 

Tribunal de Contas poderá ser até 30 de junho de 2021. Apresentamos estes documentos de Prestação de 

Contas relativos ao exercício de 2020, dando cumprimento não só a um requisito legal, mas sobretudo 

porque se entende que a prestação de contas aos eleitos municipais, às entidades e instituições, ao 

movimento associativo, aos trabalhadores da autarquia, às juntas de freguesia e às populações é um 

elemento essencial da forma como entendemos e praticamos a gestão autárquica, mesmo num contexto em 

que não podemos estar tão próximos de todos como desejaríamos.  

O ano de 2020, foi marcado, pelo agravamento da crise económica e social que afetou de forma dura as 

famílias e as empresas e que teve reflexos na generalidade dos setores sociais. Ainda que tenha sido 

adotada legislação especial para dar resposta aos problemas existentes e a novas situações que surgiram 

eles ficaram aquém do que seriam as necessidades e mais uma vez as autarquias locais não foram 

devidamente ressarcidas, não obstante isso dever ser obrigação do governo em função de legislação 

aprovada como o caso do acesso ao Fundo Social Municipal para fazer face a despesas incorridas com a 

pandemia. Tal como se teria imposto uma reversão no processo de transferência de encargos e de terem 

sido dados passos efetivos na reposição das freguesias a tempo das próximas eleições autárquicas. 

Também não avançaram as obras relevantes para a região de que destacamos a intervenção no IP8 em 

toda a sua extensão. No concelho de Serpa, em 2020 e apesar dos constrangimentos consolidaram-se as 

opções assumidas no sentido do cumprimento dos compromissos assumidos com os eleitores que têm 

vindo a merecer sucessivamente a confiança das populações, tal como estiveram patentes as orientações 

definidas nas Grandes Opções do Plano e sintetizadas na seguinte Matriz Estratégica. 
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A análise deste relatório deve ser complementada com a informação escrita exaustiva que prestamos 

regularmente nas reuniões ordinárias da Assembleia Municipal, pelas respostas que damos às perguntas 3 

formuladas sobre a ação da Câmara, permitindo aos seus eleitos acompanhar a atividade desenvolvida do 

ponto de vista quantitativo e qualitativo. O que também pode ser feito através da disponibilização das atas 

das reuniões de Câmara, da informação disponibilizada no nosso site, no Serpa Informação e noutros meios 

informativos que utilizamos. Apesar de diferentes acompanhamentos, a informação agora prestada permite 

de uma forma clara e transparente municiar os eleitos com os elementos indispensáveis a uma adequada 

apreciação do trabalho realizado e à formulação dos juízos de valor que considerem pertinentes fazer. 

Continuamos a valorizar o papel indispensável dos trabalhadores do município e por isso concretizamos 

uma política de articulação com a organização representativa dos trabalhadores na identificação de medidas 

que melhorem as condições de trabalho e no quadro legal possível as condições remuneratórias e na 

realização de atividades na área da formação e da higiene e segurança no trabalho. Demos atenção, como 

é nosso apanágio, a uma ligação estreita às populações, realizando visitas de trabalho e reuniões regulares 

nas diversas freguesias, com as respetivas juntas e com as entidades do movimento associativo. Lutámos e 

continuaremos a lutar pela concretização de importantes investimentos no concelho, como seja a melhoria 

das acessibilidades a nível geral, bem como a luta pela concretização do IP8 em toda a sua extensão como 

definido no Plano Rodoviário 2000. A nível da rede escolar entendemos que o governo deve assumir a sua 

responsabilidade na qualificação da Escola Secundaria de Serpa e da Escola Básica de Vila Nova de S. 

Bento. Continuamos a reconhecer e a incentivar o empenho, a generosidade, a determinação e o contributo 

dos trabalhadores das autarquias locais do concelho, a ação do conjunto de eleitos dos diversos órgãos 

autárquicos, e o papel determinante da intervenção das populações. 

 O Presidente da Câmara  

Tomé Pires»  
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 Deliberação  

Colocado o documento a votação, elaborado nos termos da Instrução n.º 1/2019, de 6 de março, foi 

deliberado, por maioria com a abstenção dos eleitos do PS, de acordo com o disposto no artigo 25.º 

n.º 2 alínea l), artigo 33.º n.º 1 alínea i) e alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, o documento de Prestação de Contas relativo ao ano de 2020, 

cuja cópia se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

Proposta para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 e proposta de protocolo de colaboração 

com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento, 

para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

Procedeu-se à análise da informação emitida pela Dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação, em 11 

de maio do corrente ano, respeitante à proposta de funcionamento das oficinas de verão 2021, para 

resposta no apoio às famílias e crianças em idade pré-escolar e de 1º ciclo (até 10 anos de idade), durante 

a pausa letiva de verão. 

OFICINAS DE VERÃO 2021 

Normas de Funcionamento 

Face ao encerramento do presente ano letivo e considerando a existência de agregados familiares com 

crianças sem suporte familiar, no horário de expediente dos pais e/ou encarregados, com necessidade de 

ocupar os seus tempos livres com atividades lúdicas e de recreio, integradas em grupos de pares, 

possibilitando-lhes uma ocupação salutar dos seus tempos livres, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se a 

desenvolver, entre 12 de Julho e 31 de Agosto, as Oficinas de Verão 2021. 

A frequência das Oficinas de Verão em 2021, essencialmente face ao atual contexto de maior 

vulnerabilidade financeira dos agregados familiares e da presente situação de pandemia, é de carácter 

gratuito, à semelhança do ano transato. 

Estas oficinas terão uma capacidade prevista de: 

- Serpa: 48 crianças – até 24 em idade pré-escolar e 24 com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos; 

- A-do-Pinto,Brinches, Vale de Vargo, Pias, Vila Nova de São Bento, Vila Verde de Ficalho e Vales 

Mortos – até 12 crianças em idade pré-escolar e até 12 com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos; 

- Em cada localidade, as atividades só decorrem se existir um número mínimo de 5 crianças 

inscritas, com processo de candidatura completo e conforme critérios associados. 

São objetivos centrais destas Oficinas: 

Organizar e promover atividades destinadas a crianças em idade Pré-escolar e a crianças entre os 6 e 

os 10 anos, com a finalidade de proporcionar um programa de caracter educativo, cultural, desportivo, 

ambiental e lúdico: 

a) Fomentar a cooperação, entreajuda e espirito de equipa; 

b) Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando a uma 

participação ativa nas necessidades; 
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c) Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania; 

d) Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os horários 

de trabalho dos Pais e Encarregados de Educação e o período de férias letivas das crianças. 

Inscrições 

As inscrições decorrem entre 21 de Junho e 2 de Julho de 2021, e poderão ser efetuadas da seguinte 

forma: 

 Presencialmente no Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Serpa, a funcionar no Pólo 3 

de Serpa – Centro Social e Educativo; 

 Nas Juntas de Freguesia de Pias, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de Ficalho; 

 Após a data de 2 de julho, os serviços continuaram a receber inscrições, mas o pedido ficará em 

lista de espera sendo ordenado por data de entrada. As crianças com entrada após essa data serão 

integradas caso existam vagas; 

 Apenas são admitidas candidaturas cujos encarregados de educação se encontrem ambos 

com ocupação profissional; 

 A inscrição é feita por semana, conforme formulário; 

 Não são admitidas, numa fase inicial, inscrições não residentes no concelho de Serpa e/ou que não 

tenham frequentado os agrupamentos de escolas do concelho no ano letivo 2020/2021. Em caso de 

matrícula nos Agrupamentos de Escola de Serpa, para o ano letivo 2021/2022, deverá ser entregue 

prova de matrícula; 

 

 As crianças não residentes no Concelho serão posicionadas na lista final de ordenamento de 

inscrições e serão integradas, caso se verifique a existência de vagas, após o término de 

candidatura; 

 Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras duma análise diferenciada, 

nomeadamente situações de vulnerabilidade social, a analisar pelos serviços. 

 

Critérios de Priorização das Candidaturas 

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, é apenas utilizado como critério de priorização e integração a ocupação profissional de 

ambos os progenitores/tutores e a ordem de entrada da candidatura. 

 

Frequência / assiduidade da criança 

 As crianças só podem frequentar as semanas assinaladas no formulário de inscrição; 

 A criança deve ter uma assiduidade regular. Em caso de falta deve justificar, por escrito, em 

formulário a fornecer pelos monitores da sala, com uma antecedência de 2 dias. Para situações de 

doença ou outras de carácter excecional deve ser justificada a posteriori. 

 No caso de 3 faltas consecutivas sem justificação, a criança será excluída para dar lugar a outra 

criança em lista de espera. 
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Espaços e números de salas previstas para o funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

Localidade N.º salas / local 

Serpa 4 salas (12 crianças por sala) 

Pias 1 sala (12 crianças por sala) 

A-do-pinto 1 sala (12 crianças por sala) 

Vale de Vargo 1 sala (12 crianças por sala) 

Brinches 1 sala (12 crianças por sala) 

Vila Nova de São Bento 2 salas (12 crianças por sala) 

Vila Verde de Ficalho 1 sala (12 crianças por sala) 

Vales Mortos 1 sala (12 crianças por sala) 

 

Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova –  

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento 

 para funcionamento das Oficinas de Verão 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 junho, 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 assume: 

- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 

- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias, com 

enfoque no período de férias escolares; 

- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do 

programa Oficinas de Verão, resposta de carácter sazonal; 

- O acesso a estes serviços de forma gratuita, face ao atual estado de contingência, decorrente da Covid 19, 

com implicações na quebra dos rendimentos familiares; 

- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 

qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 

- O Protocolo já estabelecido com a Associação no âmbito da resposta ao nível do pré-escolar, 

nomeadamente atividades de animação e de apoio à família. 

Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação, ensino, e tempos 

livres, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva ou outra de interesse 
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para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33º, 

nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas de 

Verão a decorrer em Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde 

de Ficalho e A-do-Pinto. 

Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 

Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 

- Recrutamento de 15 Monitores/as no mês de Julho e 20 no mês de Agosto (de acordo com o levantamento 

de necessidades de recursos humanos a alocar efetuado); 

- Aquisição de material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 

- Aquisição de produtos e materiais de limpeza e de desinfeção; 

- Recrutamento de 2 auxiliares de serviços gerais (limpeza) no mês de Julho e 2 no mês de Agosto (de 

acordo com o levantamento de necessidades); 

- Aquisição de serviços externos para atividades recreativas e lúdico pedagógicas. 

 

Cláusula 3ª 

Especificações 

1 – As Oficinas de Verão funcionarão nos seguintes termos e condições: 

a) Decorrerão de 12 de Julho a 31 de Agosto; 

b) São direcionadas a crianças dos 3 aos 10 anos de idade cujos pais/encarregados de educação se 

encontrem, ambos, a exercer atividade profissional sem possibilidade de acompanhamento do/a 

seu/sua educando/a; 

c) Funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h00/9h00 às 17h30, nas localidades de Serpa, Vales 

Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, 

com o mínimo de 5 inscrições por localidade; 

d) Funcionarão nos termos elencados em sede de plano de contingência, nomeadamente ao nível da 

formação do pessoal afeto e medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid 19. 

 

 

Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante 

1 – O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 21.611,80€ (vinte e um mil, seiscentos e onze euros e 

oitenta cêntimos), com vencimento na data de celebração do protocolo; 
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b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente na 

cedência de equipamentos, instalações municipais, transportes e plano de contingência 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 

atribuído o número sequencial 23823/2021. 

Cláusula 5ª 

Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 12 de Julho a 31 de Agosto de 2020. 

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 1 mês relativamente à 

data proposta para o seu termo. 

3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 

alterações ao presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 

Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por 

um elemento de cada Outorgante, 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 pelos Outorgantes. 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 

 

Serpa, ____ de junho de 2021 

 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa                                        Pela Associação de Desenvolvimento Social de 

VNSBento 

_________________________________                          ________________________________ 

(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Sónia Maria Coelho Neto) 

 

 

Especificações Protocolo - Oficinas Verão 2021 

Afetação Recursos Humanos 
Prestação de serviços 

administrativo-contabilísticos 
Aquisição de 

materiais 

Prestação Serviços 
Externos para 

atividades ludico 
pedagógicas 

  

Julho (17) Agosto (22) Total 

4.987,88 € 11.123,92 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 21.611,80 € 

 

 

 

 

 

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

.A
P

O
M

.3
20

.0
1 

  1
5/

09
/2

01
1

 

9 

 

 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta para funcionamento das 

Oficinas de Verão e 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 São Bento, para 

funcionamento das Oficinas de Verão 2021, acima transcrito.  

 

 

 
E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 
do costume. 
 
 

Serpa, 22 de junho de 2021 
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

 
TOMÉ ALEXANDRE MARTINS PIRES 

mailto:geral@cm-serpa.pt

