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João Manuel Pereira dos Santos  
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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 5/2015 

 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 4 DE MARÇO DE 2015 

 

No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia quatro do mês 

de março de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos 

do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 4/2015 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 4, relativa à reunião realizada no dia 18 de fevereiro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos.  

Usou da palavra o Sr. Vereador João Santos pra referir que na página 37 da ata, no ponto 

respeitante à proposta de dissolução da Serpobra, não consta uma observação feita pelo Sr. 

Vereador Noel Farinho de que tinha sido ele próprio a propor a extinção da Serpobra em 2014. 

O Sr. Presidente respondeu que é habitual existir um resumo de todas as intervenções 

efetuadas em cada ponto da ordem de trabalhos, mas já tinha constado referência a essa 

situação em anteriores discussões do assunto, contudo, se o Sr. Vereador Noel Farinho 

pretender poderá acrescentar-se essa observação na ata da última reunião.  

O Sr. Vereador Noel Farinho manifestou o seu desejo de que fosse incluída essa sua 

intervenção, pelo que, constará um período de intervenções no ponto 16 da ordem de 

trabalhos da reunião de 18 de fevereiro, com o seguinte teor: 

«Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para recordar que em 2014, já tinha proposto 

que se fizesse uma avaliação sobre a Serpobra e se optasse pela sua dissolução, caso se 

concluísse que não existiam vantagens na sua continuidade.»  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho solicitou ainda que seja efetuada uma correção na sua intervenção 

da página 42, onde consta a referência ao desordenamento do trânsito em Vale de Vargo, uma 

vez que a referência que fez foi ao trânsito em Vila Nova de S.Bento. 
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Solicitou também que o primeiro parágrafo da sua intervenção da página 19, no assunto 

respeitante à renovação do contrato para aquisição de serviços de coordenação na área da 

informação e comunicação, tenha o seguinte teor: 

«O Sr. Vereador Noel Farinho refere que subscreve o que já disse no ano passado, 

compreende as explicações do Presidente, mas considera que este tipo de 

contratualização são um luxo face ao contexto atual de crise. (…)» 

 

Feitas as alterações solicitadas pelos Senhores Vereadores, foi a ata aprovada, por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6 do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos concursais e 

anulação de procedimento 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

3. Pedido de autorização para abertura de novos procedimentos para recrutamento de pessoal 

4. Proposta de dissolução da SERPOBRA – Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação 

Urbana, EM 

5. Proposta de repartição de encargos de verbas  

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

7. Pedido de autorização de queimadas 

8. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Travessa do Serra, n.º 2 em Serpa 

9. Proposta de denominação de ruas  

10. Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria – Margarida 

de Araújo, Unipessoal  

11. Proposta de protocolo a celebrar com a Sociedade Portuguesa de Autores 

12. Pedido de rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas – Assistente operacional  

13. Proposta de adesão à marca NATURAL.PT 

14. Proposta de renovação do contrato de arrendamento – Estação de telecomunicações de 

Brinches 

15. Desafetação de parcela de terreno do domínio público em Santa Iria – Requerente: Sérgio 

Manuel Silvestre Guerreiro 

16. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina da Orada 

17. Minuta de protocolo de cedência de espaço municipal para Posto Territorial da GNR de Serpa  

18. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais e anulação de procedimento 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 26 de fevereiro, deliberou por maioria, com 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e 16 

(dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU, renovar a autorização de abertura dos 

procedimentos concursais, de modo a serem concluídos, e anular a deliberação de 29 de agosto 

de 2014, na parte em que aprova a abertura do procedimento concursal para admissão de um 

técnico superior da área funcional de Proteção Civil, mediante contrato em funções públicas 

por tempo indeterminado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 

26 de fevereiro, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, deliberou por maioria, com 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e 16 

(dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar as propostas de alteração ao Mapa de 

Pessoal do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Pedido de autorização para abertura de novos procedimentos para recrutamento 

de pessoal 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão ordinária 
realizada no dia 26 de fevereiro, nos termos do nº2 do artigo 64º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2015, deliberou por maioria, com 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e 16 
(dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU aprovar a abertura dos seguintes procedimentos 
concursais: 
 

Por Tempo Indeterminado 

Carreira Área 

Funcional 

Número 

de 

Lugares 

Júri 

Técnico 

superior 

Proteção 

civil 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe de 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos - Maria Alexandrina Cabral Afonso 

Caeiro Batarda, Técnica Superior (substitui o Presidente 

nas suas faltas ou impedimentos) e Rui Fulgêncio 

Piedade Costa, Chefe da Divisão de administração, 

finanças, recursos humanos e assessoria jurídica; 
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Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e Amélia Saião Rocha da Silva, Técnica 

Superior. 

Assistente 

operacional 

Condutor 

de 

máquinas 

pesadas e 

veículos 

especiais 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe de 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos – João Francisco Grilo Marques 

Bengala, Técnico Superior (substitui a Presidente nas 

suas faltas ou impedimentos) e Rui Fulgêncio Piedade 

Costa, Chefe da Divisão de administração, finanças, 

recursos humanos e assessoria jurídica; 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António José Mourão Parreira, Encarregado. 

 

A termo resolutivo certo 

Carreira Área 

Funcional 

Número de 

Lugares 

Duração Júri 

Assistente 

Operacional 

Ação 

educativa 

14                             1 ano 

passível de 

renovação 

Presidente: Vânia Maria Beliz Ferreira, técnica 

superior; 

Vogais Efetivos - Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe 

da Divisão de administração, finanças, recursos 

humanos e assessoria jurídica e Catarina Luzia 

Guerreiro Inácio Braga, coordenadora técnica 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António Manuel Escoval Dionísio, 

Assistente técnico. 

Assistente 

operacional 

Serviços 

gerais 

20 6 meses Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, 

Chefe da Unidade Municipal da Cultura, Desporto e 

Juventude; 

Vogais Efetivos – António Jaime Coelho Cachola, 

Técnico Superior (substitui a Presidente nas suas 

faltas ou impedimentos) e Norine da Cruz Brito, 

técnica superior; 

Vogais Suplentes - Rui Fulgêncio Piedade Costa, 

Chefe da Divisão de administração, finanças, recursos 

humanos e assessoria jurídica e Helena Maria Sabino 

Lopes Dias, técnica superior. 

 

Foi ainda deliberado, por maioria, com 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e 16 (dezasseis) 

votos a favor dos eleitos da CDU fixar em 15 (quinze) o número máximo de candidatos a 

recrutar na área de Assistentes Operacionais de Cantoneiros de Limpeza e fixar em 2 (dois) o 

número máximo de candidatos a recrutar de Assistente Técnico de Arquivo. -------------------------- 
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4. Proposta de dissolução da SERPOBRA – Sociedade de Desenvolvimento Local e 

Reabilitação Urbana, EM 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 26 de fevereiro, nos termos conjugados do artigo 22.º, n.º 1 e 61º, n.º 2, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, deliberou, por unanimidade, determinar a dissolução da SERPOBRA - 

Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, EM. e designar o Dr. Jorge Afonso 

Gonçalves Louro, Técnico Oficial de Contas, para o exercício das funções de Liquidatário da 

SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, EM. ------------------------ 

 

 

5. Proposta de repartição de encargos de verbas  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, nos termos do artigo 24.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

junho, e alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a assunção de compromissos plurianuais, decorrentes dos seguintes 

procedimentos: 

 Renovação de Software VMWare (Virtualização) e MCAfee (Backups) 

Valor 
Global S/ 

IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 2018 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor 
S/ IVA 

Valor C/ 
IVA 

 
17.724,00€ 

 
21.800,52€ 

 
4.923,33€ 

 
6.055,70€ 

 
5.908,00€ 

 
7.266,84€ 

 
5.908,00€ 

 
7.266,84€ 

 
984,67€ 

 
1.211,14€ 

 

 Ligação entre edifícios da Câmara Municipal em fibra ótica 
Valor 

Global S/ 
IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 2018 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

 
43.704,00€ 

 
53.755,92€ 

 
12.140,00€ 

 
14.932,20€ 

 
14.568,00€ 

 
17.918,64€ 

 
14.568,00€ 

 
17.918,64€ 

 
2.428,00€ 

 
2.986,44€ 

 

 

 

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6.1. Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento 

De acordo com o solicitado pela Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento, através de 

Pretensão n.º 2484 datada de 19 de fevereiro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 



                                                                                                      Ata n.º 5 – 04/03 

 
 

2015 

 

 7 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de ruido, respeitante ao 

espetáculo musical, realizado no dia 21 de fevereiro, no pavilhão polivalente de Vila Nova 

S.Bento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.2. Casa do Povo de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Casa do Povo de Serpa, através de Pretensão n.º 2317 datada 

de 16 de fevereiro, 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 aquela 

entidade do pagamento da taxa de ruido, respeitante ao baile, realizado no dia 16 de fevereiro. 

 

7. Pedido de autorização de queimadas 
De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 
na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 

 Deliberação 
Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 
requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a 
última reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes 
despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 
 

Requerente N.º 
Pretensão 

Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Miguel  José Palma 
Sampaio 

E/2395 2015.02.18 2015.02.18 2015.02.18 Courela do Arroncho, 
Serpa 

Nuno Miguel 
Coelho Sequeira 
de Brito Sampaio 

E/2393 2015.02.18 2015.02.18 2015.02.18 Freiras, Brinches 

 
 

8. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Travessa do Serra, n.º 2 
em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 
municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 
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9. Proposta de denominação de ruas  

Na sequência de requerimentos apresentados pelos munícipes, bem como de levantamento 

efetuado pelos serviços e consulta efetuada à antiga Junta de Freguesia de Salvador, a Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 18 de fevereiro, 

propõe a atribuição da seguinte denominação aos arruamentos: 

 

União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria): 

 1 - Rua Dr. Adolfo Palma Santos. 

 2 – Avenida Simon Bolivar. 

 

Posteriormente, propõem: 

1- Que sejam devidamente atribuídos os nº de policia aos edifícios existentes nos 

arruamento, uma vez que ainda não foi efetuada essa atribuição, sendo que a numeração 

existente é referente à identificação dos lotes para construção, 

2- Que seja atribuídos os números de polícias aos lotes que constituem o Loteamento 

Particular em causa. 

3- A atribuição dos números de polícia deverá ser comunicada por ofício aos proprietários 

ou aos condomínios dos edifício existentes, bem como aos futuros proprietários aquando 

da apresentação do pedido de licenciamento ou comunicação previa para as obras de 

construção. 

4- Que se providencie a colocação das placas nos arruamentos com a denominação 

atribuída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) da Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a seguinte denominação 

aos arruamentos sitos na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), conforme 

planta abaixo indicada: 

1 - Rua Dr. Adolfo Palma Santos. 

2 – Avenida Simon Bolivar. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Ata n.º 5 – 04/03 

 
 

2015 

 

 13 

 
 

10. Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria 

– Margarida de Araújo, Unipessoal  

O Atelier Galeria – Margarida de Araújo Unipessoal, através de email datado de 29 de janeiro, 

formula novamente o seu pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do 

Atelier Galeria para 2015 e apresenta as atividades que irá desenvolver no corrente ano, 

solicitando o apoio para as mesmas, à semelhança dos anos anteriores: 

 

-janeiro/fevereiro - Exposição Sonora e Pictórica FENOID + Ambra; 

-fevereiro/março - Exposição de Pintura “Serpa" de Marco Ayres; 

-março/abril - Exposição de Escultura Cerâmica de Manuel Carvalho; 

- abril/maio - residência artística interação entre música e a cerâmica; 

-junho/julho - workshops de cerâmica; 

-setembro/outubro- residência artística interação entre a música e a pintura; 

-outubro/novembro - Exposição e instalação digital; 

-novembro/dezembro - Concertos e intervenções poéticas; 
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Refere ainda que as residências artísticas irão decorrer no âmbito da candidatura do Atelier 

Galeria ao Programa Pegada Cultural - Primeiros Passos, numa parceria entre o atelier, a 

Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição em Serpa, um Centro de Artes de Egilsstadir, na 

Islândia e uma Escola de Artes de Oslo, na Noruega. 

 

Como artista plástica irá expor em Portel, pintura e escultura da sua autoria sob o tema "Riscos, 

Luz e Cor", a 22 de fevereiro  e continuará nos meses seguintes  a itinerância da exposição “do 

corpo terreno” em Serpa e Vidigueira. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que são absolutamente favoráveis a este reconhecimento, 

em função do trabalho desenvolvido por esta munícipe na área das artes, que entronca naquilo 

que são as atividades da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse 

cultural para o concelho de Serpa das atividades do Atelier Galeria – Margarida de Araújo, 

Unipessoal Lda, para o ano de 2015, e prestar o apoio técnico e logístico, dentro das suas 

possibilidades para as referidas atividades e nos termos do n.º 6 do artigo 8.º e 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar do pagamento das taxas de 

utilização dos equipamentos municipais, que venham a ser solicitados, durante o corrente ano.  

 

 

11. Proposta de protocolo a celebrar com a Sociedade Portuguesa de Autores 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Portuguesa de 

Autores (SPA) justifica a proposta de protocolo com o argumento de que o município 

“desenvolve regularmente espetáculos de natureza diversa”, utilizando habitualmente “obras 

intelectuais constantes do reportório de gestão da SPA”.  

O protocolo, diz a SPA, proporciona uma redução dos encargos financeiros sobre os direitos de 

autor e uma simplificação dos procedimentos na cedência de autorizações.  

Os aspetos mais relevantes do protocolo para o município são: 

1. A concessão de uma autorização genérica para utilização das obras musicais e literário-

musicais constantes do reportório da SPA1. A autorização refere-se exclusivamente à execução 

e exibição dessas obras nos espaços do município. 

                                                 
1 Esta autorização genérica não abrange a utilização de obras dramáticas, dramático-musicais, coreográficas e de 
música erudita. Nesses casos, a autarquia terá que solicitar à SPA, com a antecedência necessária, autorizações 
prévias específicas. Para além disso, deverá enviar à SPA, até ao dia 8 de cada mês, cópias das folhas de bilheteira 
com a indicação das respetivas receitas (os direitos de autor podem ser calculados em função das receitas dos 
espetáculos). 
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2. A concessão de um desconto de 10% relativamente aos valores previstos nas tabelas de 

valores mínimos de execução pública2  

3. A possibilidade de a autarquia poder apresentar o documento junto da Inspeção Geral das 

Atividades Culturais para obter licença de representação para todos os espetáculos que realize. 

Nos termos do protocolo, e no que diz respeito a procedimentos sobre a utilização de obras 

musicais e literário-musicais, a autarquia compromete-se:  

a) A informar por escrito a SPA, no início de cada mês, dos espetáculos a realizar no mês 

seguinte. 

b) A informar por escrito a SPA, até ao final de cada mês, de qualquer alteração ocorrida na 

programação (espetáculos previstos e não realizados e/ou espetáculos não agendados e 

realizados). 

c) A pagar os direitos autorais no prazo máximo de 30 dias após a data de emissão da fatura. 

Em caso de incumprimento, a SPA poderá exigir pagamento de juros e não conceder 

autorizações para espetáculos que venham a realizar-se posteriormente. 

O protocolo estabelece ainda que a Câmara obriga-se a disponibilizar à SPA, uma vez por ano, 

em data a acordar, o seu auditório para qualquer evento que aí pretenda realizar. 

O protocolo é válido por um ano e revalidado por iguais períodos de tempo se nenhuma das 

partes o denunciar. 

 

Em síntese, no essencial, o estabelecimento de um protocolo entre a Câmara e a SPA reduz em 

10% as despesas devidas pelo pagamento de direitos de autor em eventos organizados pela 

autarquia. Refira-se que o município pagou à SPA 5 271,93€ e 5 226,73€, respetivamente em 

2013 e 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Protocolo 

Entre, de uma parte, a SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, cooperativa de 
responsabilidade limitada, pessoa coletiva de utilidade pública, nº 500 257 841, adiante 
designada por “SPA”, com sede na Av. Duque de Loulé, 31, 1069-153, Lisboa, devidamente 
representada pelos seus legais representantes abaixo identificados, 
 
E, de outra parte, MUNICÍPIO DE SERPA pessoa coletiva n.º 501 112 049, adiante designada por 
“MUNICÍPIO”, com sede na Praça da República s/n, 7830-389, Serpa, neste ato devidamente 
representada pelos seus legais representantes, fica estabelecido e reciprocamente aceite o 
presente Protocolo que se regerá nos termos das cláusulas seguintes: 
 
 

                                                 
2 O desconto não se aplica à execução pública de obras criadas por autores estrangeiros. 
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CONSIDERANDO QUE: 
 
 a) A SPA é uma pessoa coletiva de direito privado, organizada sob a forma de 
cooperativa, que tem como objeto a gestão de obras intelectuais protegidas, nomeadamente, 
através da concessão de autorizações para a sua utilização, bem como a cobrança dos 
respetivos direitos de autor; 
 b) No exercício da sua atividade, a SPA atua em representação dos autores nacionais, 
que se inscrevem diretamente nos seus serviços, bem como dos autores inscritos em sociedade 
de autores estrangeiras, com as quais a SPA mantém contratos de representação recíproca; 
 c) O MUNICÍPIO desenvolve regularmente espetáculos de diversa natureza, como forma 
de incentivo à participação cultural da população em geral; 
 d) O MUNICÍPIO utiliza, regularmente, nos espetáculos referidos no CONSIDERANDO 
anterior obras intelectuais constantes do repertório de gestão da SPA; 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite o presente Protocolo, que se regerá nos 
termos das cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
1. No desempenho da sua atividade, a SPA concede autorizações de caráter genérico, que 
abrangem a totalidade das obras musicais e literário-musicais por si geridas, contra o 
pagamento de uma quantia antecipadamente definida. 

2. Por outro lado, relativamente à utilização de obras dramáticas, dramático-musicais, 
coreográficas e de música erudita, a respetiva autorização é concedida, casuisticamente, pela 
SPA, sendo os direitos autorais definidos pela utilização concreta de cada obra. 

3. Pelo presente Protocolo, as partes pretendem regular os termos de obtenção de autorização, 
bem como definir os valores de direitos de autor a pagar pelo MUNICÍPIO, para as situações 
previstas no número 1 da presente cláusula. 

Cláusula 2ª 

1. Nos termos do disposto no número 1 da cláusula anterior, o MUNICÍPIO fica autorizado, ao 
abrigo do presente Protocolo, a promover a execução, ao vivo ou através de gravações, de obras 
musicais ou literário-musicais geridas pela SPA. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a SPA reserva-se o direito de, no seguimento 
de solicitação que lhe seja dirigida por um autor seu representado, excluir, pontualmente, a 
execução pública de determinada obra musical ou literário-musical. 

3. A eventual exclusão de qualquer obra da autorização genérica concedida, nos termos do 
presente Protocolo, deverá ser notificada pela SPA ao MUNICÍPIO, só produzindo efeitos 
jurídicos oito dias após a receção da mesma. 
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Cláusula 3ª 

1. No seguimento do disposto na cláusula anterior, o MUNICÍPIO fica autorizada a utilizar as 
obras musicais e literário-musicais constantes do repertório da SPA, com exceção da música 
erudita, que carecerá sempre de autorização prévia específica, mediante o pagamento dos 
direitos autorais, de acordo com os valores previstos nas tabelas mínimas de execução pública 
em vigor na SPA. 

2. Condicionado ao cumprimento das obrigações referidas na cláusula 5ª, a SPA concederá ao 
MUNICÍPIO um desconto de 10%, relativamente aos valores constantes das tabelas de valores 
mínimos de execução pública. 

3. Os descontos referidos no ponto 2 acima não se aplicarão no caso de execução pública de 
obras criadas por autores estrangeiros. 

Cláusula 4ª 

1. O MUNICÍPIO obriga-se a informar a SPA, no início de cada mês, por escrito, dos espetáculos 
que se irão realizar no mês subsequente. 

2. De igual modo, caso haja alguma alteração superveniente à informação prestada nos termos 
do número anterior, o MUNICÍPIO comunicará à SPA, até ao final de cada mês, por escrito, quais 
os espetáculos previstos e não realizados ou quais os não previamente agendados, mas 
efetuados, durante esse mês. 

3. Aquando da comunicação referida no número anterior, o MUNICÍPIO obriga-se ainda a 
fornecer à SPA, com a pormenorização possível (títulos das obras e respetivos autores), o 
programa/alinhamento de todos os espetáculos de música ao vivo realizados. 

4. Para efeitos de pagamento dos direitos de autor devidos, e tendo em conta os elementos 
fornecidos pelo MUNICÍPIO a SPA emitirá uma fatura com o valor dos direitos a pagar, 
obrigando-se o MUNICÍPIO a entregar esse montante à SPA no prazo máximo de 30 dias após a 
data de emissão da fatura. 

5. Findo esse prazo de 30 dias sem que tenha havido pagamento, considera-se a obrigação 
como não cumprida e a SPA poderá exigir o pagamento de juros à taxa legal em vigor. 

Cláusula 5ª 

1. Nos termos do disposto no n.º 2 da cláusula 1ª supra, a utilização pelo MUNICÍPIO de obras 
dramáticas, dramático-musicais ou coreográficas depende sempre de prévia e específica 
autorização da SPA, pelo que o MUNICÍPIO deverá solicitar tal autorização à SPA com a 
antecedência necessária para a realização desse espetáculo. 

2. Dado que os direitos devidos aos autores das obras referidas no número anterior poderão ser 
calculados em função das receitas dos espetáculos, o MUNICÍPIO compromete-se a enviar à 
SPA, até ao dia 8 (oito) de cada mês, cópias das folhas de bilheteira, com a indicação das 
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respetivas receitas. 

3. Caso o MUNICÍPIO não cumpra a obrigação prevista no número anterior, nos termos aí 
previstos, fica obrigado a pagar à SPA uma penalização baseada na lotação esgotada da sala (ou 
salas) de apresentação do(s) espetáculo(s). 

Cláusula 6ª 

Caso não pague os direitos de autor no prazo referido na cláusula 4ª n.º 4 supra ou noutro prazo 
mais prolongado que, pontualmente, seja indicado nas faturas emitidas, a SPA reserva-se o 
direito de não conceder autorizações para espetáculos que se venham a realizar em momento 
posterior ao incumprimento no pagamento. 

Cláusula 7ª 

Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, sempre que o MUNICÍPIO pretenda 
encomendar a criação de qualquer obra a um autor representado pela SPA, obriga-se a fazê-lo 
por intermédio desta, quer a nível da negociação e formalização do contrato, quer do 
pagamento dos respetivos direitos. 

Cláusula 8ª 

O MUNICÍPIO obriga-se a disponibilizar à SPA, uma vez por ano, em data concretamente a 
acordar entre as partes, o seu auditório para qualquer evento que a SPA aí pretenda realizar. 

Cláusula 9ª 

1. Os efeitos do presente protocolo à data da assinatura, prolongando-se até ao dia 31 de 
dezembro de 2015, prorrogando-se por sucessivos períodos de um ano, caso nenhuma das 
partes o denuncie no prazo de 30 dias, em relação ao termo do período de vigência ou de cada 
uma das suas renovações. 
2. Contudo, resolver-se-á automaticamente se uma das partes faltar, total ou parcialmente, ao 
cumprimento das cláusulas contratuais ou das disposições legais direta ou supletivamente 
aplicáveis e se, após notificação da outra parte, por carta registada com aviso de receção, 
indicando o motivo da resolução, a parte faltosa não cumprir a obrigação no prazo de quinze 
dias. 

Cláusula 10ª 

Fica acordado entre as partes que, com a apresentação do presente Protocolo junto da Inspeção 
Geral das Atividades Culturais, o MUNICÍPIO poderá obter a licença de representação, para 
todos os espetáculos que realize. 

Cláusula 11ª 

1. Para efeitos do presente Protocolo e judiciais, as partes consideram-se domiciliadas nas 
moradas indicadas no cabeçalho do presente Protocolo. 

2. É inoponível à contraparte qualquer alteração ao local convencionado nos termos do número 
anterior, salvo se o interessado tiver notificado a contraparte, mediante carta registada com 
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aviso de receção, da alteração do local do domicílio, nos trinta dias subsequentes à respetiva 
superveniência. 

Cláusula 12ª 
As autorizações concedidas referem-se exclusivamente para a execução e exibição nos espaços 
da MUNICÍPIO, das obras cujos autores a SPA é representante, ficando excluída a sua fixação, 
reprodução fonográfica ou videográfica, bem como a sua radiodifusão, sonora e visual, as quais 
dependem de prévia autorização da SPA. 

Cláusula13ª 
Todas as questões emergentes do presente protocolo serão da competência do foro da comarca 
de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
O presente protocolo anula e substitui qualquer outro anteriormente assinado entre as partes e 
que esteja em vigor na presente data.» -------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da 

proposta de protocolo, acima transcrito, a celebrar com a Sociedade Portuguesa de Autores.  

 

 

12. Pedido de rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas – Assistente operacional  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Apoio Jurídico, relativa ao assunto designado em epígrafe:  

 

«- Alfredo Miguel Cabecinha Vieira, assistente operacional, manifestou ser sua vontade aceder 

ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo e consequentemente requer a cessação do seu 

contrato de trabalho. 

- Para o devido efeito, foi o requerimento apreciado para verificação das condições de 

admissibilidade. Nesta conformidade informa-se que o referido trabalhador reúne os requisitos 

de acesso a este Programa, previstos no art. 3º da Portaria nº 209/2014, de 13 de outubro e 

que são: 

a) Ter “idade igual ou inferior a 59 anos”, tem 37 anos; 

b) É detentor de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

c) Está a mais de cinco anos de atingir o limite de idade legal para aposentação. 

d) Não se encontra a aguardar decisão de pedido de aposentação ou reforma antecipada, nem 

se encontra à data da entrada em vigor da presente Portaria em situação de licença sem 

remuneração por período igual ou superior a 12 meses, tal como dispõem os respetivos nºs 2 e 

3 do artigo3º. 
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O requerimento foi dirigido ao Presidente da Câmara “no período compreendido entre 15 de 

outubro de 2014 e 30 de junho de 2015” nos termos do art. 9º nºs 2 e 3 da Portaria, 

encontrando-se o mesmo com data de 2 de janeiro de 2015. 

- De harmonia com o disposto no artigo 4º, nºs 1 e 2, alínea a) da Portaria,  “a compensação a 

atribuir ao trabalhador corresponde à remuneração base mensal, acrescida dos suplementos 

remuneratórios atribuídos de forma permanente……” e é “atribuída nos seguintes termos….. a) 

Caso o trabalhador tenha idade inferior a 50 anos, 1,5 meses de remuneração base e 

suplementos remuneratórios de caráter permanente por cada ano de serviço”. 

- “Para efeitos do cálculo da compensação a atribuir é contabilizado cada ano completo de 

antiguidade, independentemente da respetiva modalidade de relação jurídica de emprego 

público. Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente” de acordo com o art.6º nºs 1 e 2 da Portaria. 

Assim, foram contabilizados 15 anos e 6 meses à data de 11-11-2014 (data em que entrou em 

licença sem remuneração por 3 meses, situação em que se encontra atualmente, por lhe ter 

sido concedida a prorrogação por mais 3 meses), com o vencimento base mensal de 505,00€, 

logo o montante da indemnização é de 11 741,25€. 

- Mais se informa que este pedido de rescisão não obteve o parecer positivo por parte do eng. 

Carlos Ferreira, chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, que a seguir se transcreve: 

“Tendo solicitado recentemente reforço de pessoal no setor de rede viária não faz sentido 

dispensar colaboradores deste setor, dado que se considera que os recursos humanos 

disponíveis são insuficientes para as solicitações colocadas nesta área.” 

Procedimento: 

- A autorização da entidade empregadora compete no Município à Câmara Municipal, nos 

termos do art. 7º a) da Portaria. 

- Previamente deve o “Presidente da Câmara ….. emitir parecer, onde se pronuncia 

obrigatoriamente quanto à necessidade de manutenção do posto de trabalho ocupado pelo 

requerente para a prossecução das atribuições cometidas ao respetivo município . “ art.8º, nº 1 

da Portaria.  

- “Aprovada a autorização para celebração de acordo de cessação do contrato de trabalho, a 
entidade empregadora notifica o trabalhador para, querendo, aceitar a proposta de rescisão no 
prazo de 10 dias úteis. A aceitação consta de documento escrito, sendo comunicada pelo 
trabalhador à entidade empregadora pública para efetivação do acordo de cessação” art.º 10º 
nºs 5 e 6 da Portaria. 
- “Concluído o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local devem ser 
reportadas à DGAL e à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), para 
conhecimento, o número de pedidos de celebração de acordos de cessação de contrato de 
trabalho de trabalho em funções públicas e respetivos montantes compensatórios, bem como, 
o número de acordos efetivamente celebrados e respetivos montantes compensatórios.” 
Art.13º da Portaria.» 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente para fazer referência à situação de redução de pessoal no município, 

com menos cerca de 50 trabalhadores nos últimos três anos, não fazendo por isso, sentido 

deferir estes pedidos de rescisão por mútuo acordo. Comenta ainda que este tipo de legislação 

tem como objetivo reduzir os funcionários públicos, iludindo-os com as indemnizações, mas 

acabam sendo atirados para o desemprego. -------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que aceitam as explicações do Sr. Presidente, mas não tendo 

os eleitos do Partido Socialista pelouros, irão abster-se na votação deste assunto, pois trata-se 

de um ato de gestão e tomando assim uma posição que permite que o poder instituído, seja 

exercido sem a sua influência. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, de acordo com o artigo 10º, nº 3 da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, não autorizar a rescisão por mútuo acordo do contrato de 

trabalho de Alfredo Miguel Cabecinha Vieira. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Proposta de adesão à marca NATURAL.PT 

O Gabinete de Turismo e Património, através de informação datada de 2 de fevereiro, refere 

que o projeto NATURAL.PT, é uma iniciativa de promoção integrada do território, dos produtos 

e dos serviços existentes nas áreas protegidas e na sua envolvente próxima, que assegura a 

conservação dos valores naturais e socioculturais e a valorização das atividades e saberes 

tradicionais e autênticos de Portugal, projetando-se ao nível nacional e internacional. Em causa 

está o Parque Natural do Vale do Guadiana que está integrado nos concelhos de Mértola e 

Serpa.  

 

O ICNF envia uma minuta de contrato a ser estabelecido entre esse organismo e o município 

para gestão da marca NATURAL.PT.  

 

Consideram que o projeto é vantajoso e a adesão da Câmara permite-lhe pertencer à 

Plataforma Local de Operacionalização e Gestão da Marca (PLOG) que pode integrar as 

seguintes entidades: Municípios de Serpa e de Mértola, ER Turismo, Rota do Guadiana, ADPM, 

Margem Esquerda do Guadiana, Pró Rural/Alentejo XXI, Terras do Baixo Guadiana. 

Genericamente, a PLOG pronuncia-se sobre a atribuição da marca, gestão e fiscalização.  
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Modelo exemplificativo de Acordo de Colaboração PLOG – ICNF 
para a implementação da Natural.PT 

 
«A criação de uma marca nacional ligada à Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) do 
Sistema Nacional das Áreas Classificadas (SNAC) e aos valores a estas associadas é uma aposta 
nacional na biodiversidade, na economia, no património e na identidade de Portugal que visa 
valorizar e promover estes espaços singulares. 
A Natural.PT é uma iniciativa de promoção integrada do território, dos produtos e dos serviços 
existentes nas áreas protegidas e na sua envolvente próxima, assegurando a conservação dos 
valores naturais e socioculturais e a valorização das atividades e saberes tradicionais e 
autênticos de Portugal, projetando-se ao nível nacional e internacional. 
A Natural.PT tem como visão, ser globalmente reconhecida como símbolo de confiança, de 
qualidade e de excelência associada a princípios de sustentabilidade, valorização da natureza e 
dos recursos endógenos e de apoio ao desenvolvimento de base local/ regional. 
Distinguir e promover o que nos diferencia é o objetivo final da Natural.PT. 
Neste contexto, entre: 
O ICNF (…), como primeiro outorgante  
E 
(….) 
(…) 
Como segundos outorgantes 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração, que se rege pelas Cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
O presente acordo estabelece as regras de colaboração entre o ICNF e os Segundos 
Outorgantes na implementação da Natural.PT.  
 

Cláusula 2.ª 
Obrigações dos Segundo Outorgantes 

1. Os Segundos Outorgantes têm perfeito conhecimento do Regulamento da estrutura de 
gestão da Natural.PT, em anexo ao presente acordo e que dele faz parte integrante. 

2. Os Segundos Outorgantes aceitam a respetiva integração na PLOG e comprometem-se, 
nesse contexto a realizar as ações conducentes à dinamização e promoção da Marca, em 
estreita colaboração com o ICNF. 

3. De entre outras obrigações constantes no Regulamento, às PLOG compete ainda: 
a. Apoiar a operacionalização, dinamização e promoção local da Marca; 
b. Apoiar o ICNF a monitorizar as atividades e ações realizadas no âmbito do Plano Anual 

de Atividades (PAA); 
c. Participar em ações formativas organizadas pelo ICNF; 
d. Participar na análise dos pedidos de adesão à Marca, através da utilização da plataforma 

SIGAM cabendo-lhe nomeadamente: 
o Apresentar ao GT parecer sobre o pedido do proponente;  
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o Solicitar esclarecimentos ou elementos adicionais, caso se verifique o 
incumprimento de qualquer requisito ou a necessidade de informação suplementar, 
através da plataforma SIGAM; 

e. Articular com o ICNF a informação e ações necessárias à planificação e realização de 
ações adequadas à capacitação e mobilização de aderentes;  

 
Cláusula 3.ª 

Procedimentos 
1 - O ICNF, através do Coordenador do GT, compromete-se a solicitar o parecer dos Segundos 
Outorgantes sobre os pedidos de adesão à Marca que respeitem ao âmbito das respetivas 
atribuições. 
2 - Para efeitos do número anterior, o Coordenador do GT remete aos Segundos Outorgantes 
os elementos necessários à análise dos pedidos. 
3 - Os Segundos Outorgantes emitem os seus pareceres no prazo de dez (10) dias úteis, 
disponibilizando-se para participar nas reuniões que sejam convocadas, sempre que tal se 
revele necessário em função do sentido dos pareceres emitidos. 
 

Cláusula 4.ª 
Vigência 

O presente Acordo de Cooperação vigora pelo prazo máximo de 5 anos, podendo ser renovado 
por acordo entre as partes. 
 
O presente Protocolo é assinado e rubricado em … exemplares, de igual valor, destinando-se 
um a cada um dos Outorgantes.» --------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi ainda distribuída por todos os eleitos, a seguinte documentação, respeitante a este assunto:  

- Regulamento de estrutura de gestão; 

- Regulamento de adesão à marca. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Acordo de 

Colaboração, a celebrar com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, tendo 

em vista a adesão à Natural.PT. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Proposta de renovação do contrato de arrendamento – Estação de 

telecomunicações de Brinches 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico 

relativamente à estação de telecomunicações instalada em Brinches, junto ao Parque 

Desportivo, informa que o contrato de arrendamento iniciou a produção de efeitos a 1 de 

setembro de 2001, pelo prazo de 10 anos, renovável sucessivamente por períodos anuais. 
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O valor da renda no primeiro ano foi de 3 002,00€ sujeita a atualização anual, mediante 

comunicação da Câmara Municipal com a antecedência mínima de 30 dias. 

Tal comunicação apenas foi efetuada no início dos anos de 2002 e 2003, pelo que desde esta 

ultima data o valor praticado tem sido de 3 244,63€; 

De acordo com a mensagem de correio eletrónico agora recebida por parte da ERICSSON 

Telecomunicações, Lda, é apresentada uma proposta de renovação do contrato mediante uma 

redução significativa do valor da renda praticado (aproximadamente 35€), passando o valor da 

renda para 2 400,00€ anuais. 

Mais é informado que, de outra forma, será difícil manter a estação que passará a integrar 

"uma lista de estações a relocalizar". 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de renovação do 

contrato de arrendamento, relativo à estação de telecomunicações de Brinches. ------------------- 

 

 

15. Desafetação de parcela de terreno do domínio público em Santa Iria – Requerente: 

Sérgio Manuel Silvestre Guerreiro 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças 

e Recursos Humanos, datada de 5 de fevereiro do corrente ano: 

 

«Na sequência de pedido de licenciamento de ampliação de habitação, formulado por 

Sérgio Manuel Silvestre Guerreiro, com residência na Estrada da Mina de S. Domingos, 

nº 60, em Santa Iria, Processo nº 75/2014, constatou-se que o prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 3544, com origem no artigo 3484, União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) propriedade do requerente, possui a área de 60m2 e que a 

área pretendida para construção /ampliação, parcela de terreno com a área 121,80m2, 

não é da sua propriedade como se pode confirmar pelos elementos apresentados, 

designadamente, planta de localização, memória descritiva, certidão da CRP e caderneta 

predial, emitida em 05/02/2015. 

Considerando a informação nº 7460/2014, de 17/10, da técnica superior, arquiteta, 

verifica-se que não são colocados impedimentos para o licenciamento, tendo em conta 

a localização e projeto apresentado. Constata-se também a existência de parecer 

favorável da Direção Regional da Cultura do Alentejo, de 27/05/2014 (doc anexo). 

Perante a localização do prédio edificado e a confirmação de omissão de inscrição na 

matriz da parcela de terreno com o qual confronta e que se pretende usar, admite-se 

possível considerar que se trata de terreno integrado no domínio público. 
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Tendo em conta o fim a que se destina, posterior venda ao requerente para anexação 

ao prédio urbano e sua ampliação e aprovação do processo de licenciamento, propõe-se 

a desafetação do domínio público da parcela de terreno aqui identificada e integração 

no domínio privado da autarquia. 

De acordo com o disposto na alínea ccc) nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro, cabe ao órgão executivo propor a desafetação de parcela de terreno com a 

área de 121,80m2, confrontando a Norte com o próprio (prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 3544),a Sul com terreno sem artigo atribuído, a Nascente com prédio 

rustico inscrito sob o artigo 19 Q e a Poente com EN 265, considerando o propósito de 

ampliação do prédio urbano ao qual será anexada, e submeter a aprovação da 

assembleia municipal ao abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º da 

mencionada Lei.» 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto na alínea q) do nº 1 

do artigo 25º e alínea ccc) nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, propor a 

desafetação da parcela de terreno com a área de 121,80 m2, confrontando a Norte com o 

próprio (prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3544), a Sul com terreno sem artigo 

atribuído, a Nascente com prédio rustico inscrito sob o artigo 19 Q e a Poente com EN 265, para 

posterior venda ao requerente Sérgio Manuel Silvestre Guerreiro. -------------------------------------- 

 

 

16. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da 

Mina da Orada 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que as propostas de Plano de 

Urbanização para Pias e Vila Nova de S. Bento e do Plano de Pormenor para a Mina da Orada 

foram aprovadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

 

Face ao exposto, e ao abrigo do art.º 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, deverá ser dado início ao período de discussão pública, que deverá ser anunciado 

com uma antecedência mínima de 5 dias e a sua duração não pode ser inferior a 22 dias. 

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no art.º 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a discussão pública os 

Planos de Urbanização para Pias e Vila Nova de S. Bento e o Plano de Pormenor para a Mina da 

Orada, os quais se anexam à presente ata, em formato digital, dela fazendo parte integrante. 
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17. Minuta de protocolo de cedência de espaço municipal para Posto Territorial da GNR 

de Serpa  

De acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal "adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 

1000 vezes o RMMG" (505 000,00€). 

Visando a cedência do edifício da antiga Escola Primária do Jardim, para a reinstalação do 

Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana, em Serpa, procedeu-se à análise da 

proposta de celebração de um contrato de comodato pelo período de 50 anos. 

 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO MUNICIPAL 

ENTRE 
MUNICÍPIO DE SERPA 

E 
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

Considerando que: 
 

- O imóvel onde se encontra instalado o Posto Territorial de Serpa da Guarda Nacional 
Republicana, propriedade do Município de Serpa, não dispõe atualmente, pela sua 
antiguidade e dimensão, das condições mais adequadas à plena execução da missão desta 
força de segurança; 
 
- Uma das prioridades do Ministério da Administração Interna consiste em dotar as forças e 
serviços de segurança de infraestruturas adequadas ao cumprimento da sua missão, criando 
condições para uma maior eficácia na sua atuação e para uma melhor prestação do serviço 
público por eles desempenhado; 
 
- É do interesse do Município de Serpa colaborar na prossecução do referido objetivo; 
 
À luz do exposto e prosseguindo a linha de bom entendimento e espírito de colaboração, no 
sentido de cumprir o objetivo da segurança de pessoas e bens, é celebrado o presente 
Protocolo entre: 
 
O Município de Serpa, pessoa coletiva de utilidade pública n.º 501 112 049, aqui 
representado pelo seu Presidente da Câmara Municipal, Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de Serpa de ……./…….. 
/……… , adiante, designado por Município; 
 
e 
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A Guarda Nacional Republicana, entidade titular do NIPC 600 008 878 representada pelo seu 
Comandante-Geral, Tenente-General Manuel Mateus Costa da Silva Couto, com poderes para 
o ato, adiante designada por Guarda Nacional Republicana; 
 
o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1ª 
Propriedade 

 
1. O Município é proprietário e legítimo possuidor do prédio urbano sito em Serpa, na Rua 

dos Namorados, vulgarmente designado “Escola Primária do Jardim”, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 2923/20071217 e inscrito na matriz 
predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 358. 
 

2. O Município é proprietário e legítimo possuidor do prédio urbano onde se encontra 
instalado atualmente o Posto Territorial de Serpa, sito no Largo Mouzinho de Albuquerque, 
7830-320 Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 
3588/20120821 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 494. 

 
Cláusula 2ª 
Cedência 

1. Pelo presente contrato, o Município cede gratuitamente à Guarda Nacional Republicana, o 
prédio urbano referido no nº 1 da cláusula anterior, em regime de comodato, pelo prazo 
de 50 (cinquenta) anos, podendo ser prorrogado por períodos de 10 anos, por acordo das 
partes. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, ficam a cargo da Guarda Nacional 

Republicana o pagamento das despesas relacionadas com os consumos de água, 
eletricidade, gás, telecomunicações e outras de natureza semelhante. 

 
3. O imóvel cedido destina-se à instalação do Posto Territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Serpa. 
 
4. O Município garante que o prédio urbano referido no nº 1 da cláusula anterior, é cedido 

livre de quaisquer ónus e encargos. 
 
5. A cedência fica sujeita a uma cláusula de reversão a favor do Município, caso a empreitada 

de reabilitação e adaptação do prédio urbano referido no nº 1 da cláusula 1ª, para 
reinstalação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Serpa, não esteja 
concluída no prazo máximo de 3 (três) anos a contar da data da assinatura do presente 
Protocolo. 
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Cláusula 3ª 
Obras de reabilitação e adaptação 

No prédio urbano referido no nº 1 da cláusula 1ª, a Guarda Nacional Republicana 
compromete-se a promover e fiscalizar a empreitada de reabilitação e adaptação do mesmo a 
Quartel da Guarda Nacional Republicana, suportando os encargos daí decorrentes. 
 

Cláusula 4ª 
Projeto de execução 

A elaboração do projeto de execução da reabilitação e adaptação do edifício será 
responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. 
 

Cláusula 5ª 
Restituição 

Estando concluída a transferência e instalação do Posto Territorial de Serpa no prédio urbano 
referido no nº 1 da cláusula 1ª, compromete-se a Guarda Nacional Republicana em devolver 
ao Município, seu legítimo proprietário, as instalações ocupadas no prédio urbano referido no 
nº 2 da cláusula 1ª. 
 

Cláusula 6ª 
Normas Supletivas 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes dos artigos 1129º a 1141º, do 
Código Civil. 
 

Cláusula 7ª 
Homologação 

As partes concordam que este Protocolo ficará sujeito a homologação do Sr. Secretário de 
Estado Adjunto da Ministra da Administração Interna. 
 
As Partes concordam com os termos deste Protocolo que depois de lido vai ser assinado em 
duplicado pelas duas entidades, ficando cada uma com um exemplar. 

 
Serpa, ___ de ______________ de 2015 

 
Pelo Município de Serpa 

_____________________________________ 
Tomé Alexandre Martins Pires 

(Presidente da Câmara Municipal) 
 
 

Pela Guarda Nacional Republicana 
___________________________________________________ 

Tenente-General Manuel Mateus Costa da Silva Couto 
(Comandante-Geral) 
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Intervenções  
O Sr. Presidente recordou o início deste processo e o interesse que existia na sua resolução, 

uma vez que a autarquia tem três edifícios afetos à GNR: o atual posto, a escola primária objeto 

da cedência e uma casa no parque de campismo, onde estão alojados alguns guardas.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho saudou a Câmara Municipal por se ter chegado a um acordo, que 

permitirá a instalação da GNR com maior dignidade. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo acima transcrito, 

a celebrar com a Guarda Nacional Republica, respeitante à cedência do prédio urbano sito em 

Serpa, na Rua dos Namorados, designado por “Escola Primária do Jardim, para a instalação do 

Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Serpa. --------------------------------------------- 

 

 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 42, referente ao 

dia 3 de março de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.125.551,81 (um milhão, cento 

e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos) e 142.645,81 

(cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), 

respeitante a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------- 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador João Santos 

questionou sobre os projetos que a Câmara Municipal tem previsto para fazer em Pias, durante 

este mandato e em que situação os mesmos se encontram. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, para além de se poder falar do que se perspetiva, 

poderemos também falar sobre o que se está a fazer. Neste momento, estamos com três 

frentes de obras. A requalificação dos semáforos, que se iniciou no cruzamento 

Brinches/Moura, em colaboração com as Estradas de Portugal, na sequência de um protocolo 

assinado com esta entidade. A Câmara ficou responsável pelo consumo de energia e as 

Estradas de Portugal com a manutenção dos semáforos. 

Está também a ser requalificado o troço final do barranco, para drenagem das águas pluviais. 

Mas tem de existir a autorização da respetiva entidade e tem que se articular com as Estradas 

de Portugal e está também prevista uma intervenção no pontão. Está também a ser executado 

o arranjo do espaço exterior da escola.  
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Prevê-se a conclusão das obras na escola do Ribeirinho, e o projeto da requalificação do Largo 

do Ribeirinho. Este ano pretende-se fazer uma pequena requalificação à entrada do parque 

desportivo, colocação de novas cadeiras e uma revisão maior nos balneários.  

Relativamente ao arranjo do pavimento na zona da estação, refere que as obras do loteamento 

não foram concluídas e estamos em conversações com o promotor do loteamento, para 

resolver o assunto.  

Fala também da situação da Zona de Atividades Económicas, da compra de terrenos, da 

execução de projetos, em colaboração com a Junta de Freguesia para a construção de um 

parque de merendas, e estão a ser estabelecidos contactos com a REFER para se poder utilizar a 

antiga plataforma da linha do comboio para o projeto da ciclovia.  

Refere ainda que, neste momento, não há em Pias nenhum equipamento que permita fazer 

determinados espetáculos e neste mandato o objetivo é de se começar as obras numa zona da 

antiga UCP (Unidade Cooperativa de Produção), para a criação de um parque multiusos, com 

auditório que permita fazer espetáculos e modulo polivalente que permitirá a realização de 

feiras. Temos um projeto prévio e estamos a tentar fazer o enquadramento desse projeto no 

CQA. Pelo menos, o módulo cultural ou expositivo pretende-se que esteja executado neste 

mandato.  

No que diz respeito ao acesso ao cemitério, pretende-se fazer um caminho com uma proteção 

para que as pessoas caminhem com segurança. Já se apresentou uma proposta às Estradas de 

Portugal, mas mereceu pareceu desfavorável e agora o que se pretende é pedir àquela 

entidade que apresente uma solução, que possa melhorar aquela zona de acesso ao cemitério.   

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Noel Farinho para perguntar se aquilo que foi anunciado em setembro 

de 2013, sobre o aumento da zona de atividades económicas, vai ser concluído neste mandato. 

No que diz respeito à situação das unidades de saúde no concelho de Serpa e que se centra na 

transferência do hospital do Ministério da Saúde para o Misericórdia de Serpa, diz que foram 

referenciadas situações na última sessão da Assembleia Municipal, que a serem verdade, são 

gravíssimas para os utentes do concelho. Foi citado que o número de profissionais de saúde 

eram poucos e os doentes de Pias e Vila Verde de Ficalho estariam a recorrer para outras 

unidades de saúde. Face a estas situações, pergunta ao Sr. Presidente que atitudes já tomou, 

que contatos já estabeleceu e oferece os seus préstimos para o acompanhar no que for o seu 

entendimento para melhor resolver esta situação. ----------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, em relação à ampliação da zona de atividades 

económicas, a aprovação do Plano de Urbanização irá permitir de forma mais rápida a 

aquisição de terrenos.  
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Neste momento, em Pias ainda existem lotes disponíveis e em Vila Nova de S.Bento está tudo 

preenchido, e é em função da procura que se vão estabelecendo as prioridades de intervenção 

da Câmara.  

Quanto ao hospital, diz que antes das declarações feitas na Assembleia Municipal, a sua 

preocupação com o assunto já era grande. Desde há muito tempo que várias situações foram 

ocorrendo, o hospital foi perdendo valências e foi essa perda que fez com que o Ministério 

tivesse a coragem de passar a gestão para a Santa Casa da Misericórdia. Desde o primeiro 

momento que a posição da Câmara Municipal tem sido de se manifestar contra a entrega do 

hospital a qualquer entidade, em que o hospital deixasse de ser público. Informa que ontem 

decorreu uma reunião com a Santa Casa da Misericórdia para clarificar algumas situações e 

seguir-se-á uma reunião com o Conselho de Administração da ULSBA. Pretende-se com estas 

reuniões saber mais em pormenor o que se está a passar. A Câmara estará sempre ao lado da 

população, de qualquer iniciativa que se faça e do ponto de vista pessoal continuará também a 

participar em todas as ações que se realizarem. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que a Santa Casa da Misericórdia já superintende o hospital e 

compete a ela pedir informações sobre eventuais dificuldades na gestão do mesmo. 

 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara entende que quem tem que responder é o Poder 

Central, cuja representação mais próxima é através da ULSBA e a não existir resposta desta 

Unidade, será o assunto colocado ao Ministério, uma vez que o hospital está integrado e será 

supervisionado pelo Serviço Nacional de Saúde. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que deposita a confiança no Presidente para um conjunto de 

ações ainda maior, para uma atitude mais proactiva, e que podem contar com a vereação do PS 

para se pressionar as entidades de forma benigna, para que o concelho tenha uma qualidade 

de saúde, tendencialmente gratuita e universal. --------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Daniel Veiga e em relação às obras que a Câmara 

Municipal tem projetadas para o espaço onde se encontram as instalações da antiga UCP, 

considera que numa primeira fase se deveriam remover todas as placas de amianto, pois 

existem estudos que indicam que a exposição àquele elemento tóxico pode ser altamente 

cancerígeno.  

Em relação ao caminho para o cemitério, sugere que talvez se possa colocar um semáforo que 

poderá permitir o cortejo fúnebre se desloque com mais segurança.  

Pergunta ainda se a Câmara Municipal tem algum plano de requalificação/estratégia urbana 

para Pias, pois é necessário começar a olhar para as freguesias de outra forma, melhorando por 

exemplo, o mobiliário urbano, intervindo com planos de requalificação virados para o turismo, 
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relacionando com os produtos artesanais característicos desta zona, para que Pias se tornasse 

uma vila apetecível aos turistas.  

Ainda sobre o hospital, questiona se a relação estreita que existe entre a Câmara Municipal e a 

Santa Casa da Misericórdia, decorrente de parcerias existentes noutras áreas e que são 

necessárias e benéficas, mas se isso não põe em causa uma atitude mais proactiva por parte da 

autarquia, na denúncia das situações que têm vindo a ocorrer, num serviço que tem vindo a 

degradar-se de dia para dia, com problemas gravíssimos. Considera que a Câmara deve 

demarcar-se da Santa Casa e tomar uma posição forte, denunciando os problemas que existem. 

Em relação à Comissão de Utentes, diz que, caso ela não seja suficientemente interventiva, 

deveria então ser constituída por pessoas que estejam mais motivadas e sejam mais ativas na 

denúncia de situações e na defesa dos interesses dos utentes. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a postura da Câmara e da CDU é que, quando se 

dão conta de alguma situação que não esteja correta, denunciam e intervêm, estando sempre 

disponíveis para apoiar todas as ações levadas a cabo pela população.  

Explica que a Comissão de Utentes é uma entidade autónoma, não competindo à Câmara 

Municipal definir ou alterar a sua composição. 

Diz ainda que a Câmara não tem que se demarcar da Santa Casa, porque desde o inicio do 

processo que está em desacordo com esta situação, mas não pode atuar em função do que se 

diz, tem que reunir com as respetivas entidades e depois destas conversações, é que deverá 

sair uma tomada de posição, com base em dados concretos oriundos de fontes oficiais.  

Quanto aos edifícios das antigas instalações da UCP, refere que há uma ação concreta no novo 

Quadro Comunitário de Apoio que permite a candidatura para apoio às obras de retirada de 

amianto nos edifícios públicos. 

Relativamente ao assunto do acesso ao cemitério, há um caminho alternativo e se a população 

quiser poderá utiliza-lo, mas historicamente o percurso tem sido sempre pelo mesmo sítio e 

obrigar que seja por outro lado, poderia ser uma questão complexa.  

Quanto ao plano de requalificação urbana, todos gostaríamos de ter melhor equipamento 

urbano, mas não há um plano específico com fins turísticos para Pias, o que existe é um plano 

de desenvolvimento turístico para o concelho. Recorda que foi hoje deliberado submeter a 

apreciação pública o Plano de Urbanização de Pias, onde existem indicações do que se pode 

fazer na freguesia em termos urbanísticos. --------------------------------------------------------------------- 

 
 

Período de Intervenção do Público  

Do público presente começou por intervir o Sr. Domingos Borralho para perguntar se ainda 

existe o órgão consultivo do hospital, onde a Câmara estava representada, pois considera que 
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através desse órgão poder-se-iam abordar as diversas questões relacionadas com a saúde no 

nosso concelho. 

Sobre a deliberação de cedência da antiga escola primária para a instalação do posto da GNR, 

pergunta se aquele organismo ficará também com o edifício onde atualmente se encontra 

instalado o posto e onde tinham os cavalos.  

Aborda ainda um assunto relacionado com a estrada nacional (Rua João Tiago Coelho), 

alertando para a velocidade de circulação das viaturas, desde que passou a ser proibido o 

estacionamento naquela estrada e considera que as Estradas de Portugal deveriam, pelo 

menos, colocar umas bandas sonoras para obrigar à diminuição da velocidade e assim reduzir a 

possibilidade de acidentes.  

Alerta também para o problema dos cortes de energia em Pias, quase diariamente e nos 

problemas e prejuízos que isso tem causado aos munícipes e ao comércio. --------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, nos últimos anos, não tem sido solicitado à 

Câmara a designação do representante para integrar aquele conselho consultivo, mas é um 

esclarecimento que poderá ser solicitado à ULSBA, no sentido de saber se esse conselho ainda 

funciona.  

Informa que depois da GNR fazer a mudança do posto para as novas instalações, será devolvido 

à Câmara o antigo edifício.  

Em relação aos cortes de energia, diz que é uma preocupação permanente da Câmara e já 

decorreram conversações com a EDP para alertar para esse problema e para os prejuízos que 

isso tem causado nesta freguesia. 

No que diz respeito à circulação na referida estrada, a Câmara já enviou às Estradas de Portugal 

uma proposta com definição de lugares de estacionamento e lugares para cargas e descargas e 

estamos a aguardar pela resposta. Aquela entidade considera que os semáforos servem para 

reduzir a velocidade, mas ainda não está totalmente posta de parte essa hipótese dos 

estacionamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias, em relação ao problema dos cortes de energia, 

informa que está a decorrer um abaixo-assinado para ser enviado à EDP, que conta com o 

apoio da Junta e pretende-se anexar documentos comprovativos dos prejuízos que têm sido 

causados aos espaços comerciais e à população em geral. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara propõe que esse abaixo-assinado, antes de ser remetido à EDP seja 

enviado à Câmara Municipal, que poderá ser agendado para uma reunião do Executivo, tendo 

em vista uma tomada de posição da Câmara e eventual conhecimento da situação para a 

comunicação social, que poderá reforçar a reclamação junto da EDP. ----------------------------------- 
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Interveio também o Sr. João Alcântara para fazer referência à situação provocada pelos 

camiões da EDIA, que têm degradado os caminhos municipais e estão a danificar os terrenos 

com a abertura das valas, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que é uma situação em 

que a Câmara Municipal não pode intervir, uma vez que apenas recebe a notificação de que as 

obras vão ser realizadas e não pode fazer nada para evitar essa situação. ------------------------------ 

 

Interveio por fim o Sr. José Maria Gonçalves para referir que foi alvo de furto de azeitona, tal 

como outros agricultores daquela freguesia e não existe a devida vigilância por parte das 

autoridades. Considera que na próxima época de apanha da azeitona, deveria solicitar-se às 

respetivas autoridades um plano de vigilância, para evitar situações desta natureza, pelos 

prejuízos que tem causado. 

Alerta ainda para a situação dos emigrantes de leste nesta freguesia, que ficam alojados em 

situações degradantes, em espaços completamente lotados e neste momento podemos 

começar a ter um problema de saúde pública, uma vez que já foram detetados casos de 

tuberculose. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação ao problema do furto da azeitona, o Sr. Presidente respondeu que foi uma situação 

que se verificou noutras freguesias do concelho e algumas Juntas de Freguesia contataram a 

Câmara, que por sua vez, contatou a GNR, tendo-se obtido a informação de que existia um 

plano de segurança específico, mas que tem vindo a ser abandonado. Informa ainda que esse 

foi um assunto abordado pelo Deputado do PCP na Assembleia da República e esperemos que 

no próximo ano haja atempadamente uma definição sobre o plano de vigilância, para evitar 

problemas idênticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que reuniu com a GNR 

para manifestar o descontentamento sobre esta situação, pois houve muitas queixas de 

agricultores e muitas pessoas foram penalizadas. Antes de se iniciar a próxima época de apanha 

da azeitona, pretende convidar todas as forças politicas, os agricultores e a GNR para uma 

reunião, para se tentar delinear um plano que possa evitar situações como as que ocorreram 

este ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedido de autorização de queimadas 

 Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Travessa do Serra, n.º 2 em Serpa 

 Proposta de denominação de ruas  

 Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria – Margarida 

de Araújo, Unipessoal  

 Proposta de protocolo a celebrar com a Sociedade Portuguesa de Autores 

 Pedido de rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de trabalho em 

funções públicas – Assistente operacional  

 Proposta de adesão à marca NATURAL.PT 

 Proposta de renovação do contrato de arrendamento – Estação de telecomunicações de 

Brinches 

 Desafetação de parcela de terreno do domínio público em Santa Iria – Requerente: Sérgio 

Manuel Silvestre Guerreiro 

 Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina da Orada 

 Minuta de protocolo de cedência de espaço municipal para Posto Territorial da GNR de Serpa  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20H00 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. --------------------------------------------- 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)    
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ANEXO 1 – Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor 

da Mina da Orada (em formato digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


