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Ata n.º 9/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 27 DE ABRIL DE 2016 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 27 de abril de 2016, 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 8/2016  

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 8, relativa à reunião realizada no dia 20 de abril, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Vereador João Santos, por não ter participado na referida reunião. ------------------------------------ 

 

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.º do Regimento, 

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

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Plano de transportes escolares 2016/2017 

4. Certificação de nome de rua 

5. Atlético Clube Aldenovense – Pedido de subsídio  

6. Direito de preferência do prédio sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 1- A em Serpa – 

Requerente: Tomás Correia Carapinha 

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corela do Moio de Morais ou 

Campo da Mira” 

8. Alteração ao uso dos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

9. Alteração de designação do projeto em Plano Plurianual de Investimentos: 251-2016/6 

Museu Aberto  

10. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Comissão de Festas de Nossa Senhora de Fátima / A-do-Pinto 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de A-do-Pinto, através de Pretensão n.º 

5390 datada de 13 de abril do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 euros, 

para um baile realizado nos dias 24 e 26 de abril do corrente ano. -------------------------------------- 

 

1.2. Associação de Futebol de Beja  

De acordo com o solicitado pela Associação de Futebol de Beja, através de email datado de 11 

de abril do corrente ano, 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 

Associação do pagamento da taxa de utilização do pavilhão Carlos Pinhão, no valor de 60,00 

euros, para realização de um torneio de futsal de traquinas e petizes, no dia 21 de maio. 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr.Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ----------------------------------- 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Comemorações 

do 25 de abril 

5012 

2016.04.06 

Nos dias 22,23 e 24  

de abril 

2016.04.19 

 

 

 

3. Plano de transportes escolares 2016/2017 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares 

para o ano letivo de 2016/2017, elaborado pelo Gabinete de Ação Social e Educação, de 

harmonia com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, o qual consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, constituído por dezoito páginas e respetivas 

plantas de localização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Certificação de nome de rua 

De acordo com o requerido por Henrique Manuel Paraíba Gomes e de harmonia com o parecer 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e certidão emitida pela União de 
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Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que a atual Travessa 1.º de Maio em Serpa, teve anteriormente a designação de 

Travessa do Espernega. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Atlético Clube Aldenovense – Pedido de subsídio 

Na sequência do pedido do Atlético Clube Aldenovense, a Unidade Municipal de Cultura, 

Desporto e Juventude confirma a participação do Clube na 2ª fase - apuramento do campeão 

distrital de infantis - 8 clubes (CD Almodôvar, CD Beja, SC Ferreirense, SC Cuba, NS Beja, FC 

Castrense, FC Serpa e CA Aldenovense e na 2ª fase - apuramento do campeão distrital de 

iniciados - 4 clubes (FC Castrense, SC Odemirense, Moura AC e CA Aldenovense). 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo - Anexo I - 

Prémio objetivo - pela participação na 2ª fase do campeonato distrital de infantis e 

campeonato distrital de iniciados, propõem a atribuição do subsídio de 500,00 euros (250,00 € 

infantis e 250,00 € iniciados). --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11785/2016.  

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Atlético Clube Aldenovense um subsídio no valor de 500,00 

(quinhentos euros), sendo 250,00 € infantis e 250,00 € iniciados. ----------------------------------------- 

 

 

6. Direito de preferência do prédio sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 1- A em Serpa – 

Requerente: Tomás Correia Carapinha 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, solicitou Tomás Correia 

Carapinha, na qualidade de proprietário, pronúncia da Câmara Municipal, sobre o direito de 

preferência na alienação de um prédio urbano, sito na Rua da Cadeia Velha, n.º1-Fração A, em 

Serpa (175m2 de área de construção e 50m2 de área descoberta, destinada a habitação), para 

efeitos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09. 

O imóvel insere-se na área classificada como Conjunto de Interesse Público - Núcleo 

Intramuralhas e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, encontra-

se qualificado como: "Imóvel de Acompanhamento". 

Artigo 37.º da Lei n.º107/2001 de 08/09 - Direito de preferência 

1 "Os comproprietários, o Estado, as Regiões Autónomas e os Municípios gozam, pela ordem indicada, 

do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de bens classificados ou em vias de 

classificação ou dos bens situados na respetiva zona de proteção.” 
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Após esclarecimentos posteriores, foi apresentado o valor proposto para a alienação da fração 

A, de 60.000,00 euros (342,85€/m2). 

Pelo exposto, atendendo às características da edificação que é uma fração de um prédio 

urbano e elementos juntos ao processo, julgam não haver, face às intervenções em curso, 

interesse por parte da Câmara Municipal em adquirir o prédio urbano. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer 

o direito de preferência na transmissão do imóvel sito na Rua da Cadeia Velha, n.º1-Fração A, 

em Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corela do Moio de Morais ou 

Campo da Mira” 

Na sequência da deliberação de Câmara Municipal datada de 17 de março de 2016, relativo ao 

parecer sobre aumento de compartes, requerido por Maria do Rosário Coelho Palma Parreira 

Cano - prédio rústico denominado "Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira", com 4,375 

hectares, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2403/20011001 e 

inscrito na matriz predial da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o 

artigo 226 | Secção J, decorrente da partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma, o 

processo foi remetido ao Gabinete de Assessoria Jurídica, para análise e emissão de parecer, 

sobre a quota ideal a transmitir aos dezoito comproprietários e ainda relativamente às 

apreciações que têm sido consideradas em pareceres análogos:  

«No presente processo verifica-se que o pedido de certidão de aumento de compartes é 

decorrente de uma partilha por óbito.  

De acordo com o preceituado no parecer da CCDRCentro (DSAJAL 175/07)i verifica-se 

“(…) que a partilha extrajudicial da herança é um negócio mortis causa por ter na sua 

origem a morte do de cujus e, assim sendo, encontra-se excluída do âmbito de aplicação 

do artigo 54.º da Lei 91/95, de 2 de Setembro, na redação da lei 64/2003, de 23 de 

Agosto”. 

O mesmo raciocínio não se afigura tão linear no que concerne à Sociedade Agro-

Pecuária Coelho Palma, Lda adquirente do quinhão hereditário de dois dos herdeiros, na 

medida em que o negócio celebrado é inter vivos, contudo, verifica-se não haver 

aumento de compartes na medida em que o quinhão que era dividido por duas pessoas 

passa a ficar reunido na esfera jurídica de uma só (no caso concreto, pessoa coletiva). 

Face ao exposto, e se assim for considerado superiormente atento o teor do parecer 

anteriormente emitido, não se afigura haver impedimento legal à emissão de parecer 

favorável nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterado pela Lei 

n.º 64/2003, de 23 de agosto.» 
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Acrescenta ainda o Chefe da DAFRHAJ, que «tal como resulta ainda do citado Parecer, que, 

contrariando a posição defendida pela CCDR-Centro, o entendimento que perfilhado pela 

Direção Geral dos Registos e do Notariado é o de que a partilha extrajudicial da herança é um 

negócio jurídico entre vivos por entender que "o negócio jurídico que a tem por fim exclusivo (a 

partilha) é um negócio jurídico entre vivos". 

Sendo de salientar que os Pareceres da CCDR não são vinculativos, ao contrário do que 

acontece, para os serviços de registos e de notariado, quanto às deliberações do Conselho 

Técnico da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, homologadas pelo respetivo Diretor 

Geral. 

Neste sentido os serviços de Registos e de Notariado hão-de continuar a solicitar aos 

Requerentes a exibição de Certidão emitida pela Câmara Municipal, nas situações de 

constituição de compropriedade ou aumento de compartes em resultado de partilha por óbito. 

No entanto, considero que ambos os entendimentos são possíveis de conciliar bastando para 

tal que, nestas situações, a Câmara emita Parecer Favorável, o que de resto vem acontecendo 

como procedimento regra.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer jurídico e nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, alterado pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável, relativamente ao parecer sobre aumento de compartes, 

requerido por Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano, para o  prédio rústico denominado 

"Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira", com 4,375 hectares, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2403/20011001 e inscrito na matriz predial da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 226 | Secção J, decorrente da 

partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma. ---------------------------------------------------- 

 

 

8. Alteração ao uso dos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, através de exposição de 11 

de fevereiro do corrente ano, foi apresentada uma alteração ao uso a que se destina a 

edificação nos lotes 39 e 40, inicialmente proposto para comércio por grosso de sucatas e de 

desperdícios metálicos - CAE 46771, para:  

Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis, com o CAE 45320;  

Manutenção e reparação de veículos automóveis, com o CAE 45200; 

Comércio por grosso de minério e de metais, com o CAE 46720. 
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Verificando-se que o loteamento não prevê o comércio a retalho, vem o requerente, na 

presente data, alterar o CAE das atividades para: 

Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis com o CAE 45310; 

Manutenção e reparação de veículos automóveis, com o CAE 45200; 

Comércio por grosso de minério e de metais, com o CAE 46720. 

 

Pelo exposto e na sequência da informação já prestada a 15 de fevereiro, propõe-se que a 

alteração ao uso, seja novamente aprovada pela Câmara Municipal. 

Conforme esclarecimento prestado na presente data pela Divisão de Administração Finanças e 

Recursos Humanos, os lotes 39 e 40 ainda não foram alienados ao requerente. --------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração ao uso 

dos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa para: 

- Comércio por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis com o CAE 45310; 

- Manutenção e reparação de veículos automóveis, com o CAE 45200; 

- Comércio por grosso de minério e de metais, com o CAE 46720. 

 

 

9. Alteração de designação do projeto em Plano Plurianual de Investimentos: 251-2016/6 

Museu Aberto  

De acordo com informação do Serviço de Gestão Financeira e nos termos do artigo 33.º n.º 1 

alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, que a designação do projeto 251 2016/6 Museu Aberto em PPI, passará para 251 

2016/6 Museu Aberto – Valorização e qualificação da rede museológica municipal. ----------------- 

 

10. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 77 referente ao 

dia 26 de abril de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.246.366,73 (um milhão, 

duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis euros e setenta e três cêntimos) e 

113.405,75 (cento e treze mil quatrocentos e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), 

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

 

Período de Intervenção do Público  

O Sr. Presidente informou que os munícipes presentes na reunião, Domingos Manuel Caeiro 

Godinho e Ana Paula Pedrosa Godinho inscreveram-se para uso da palavra, através de email 

enviado no dia 18 de abril, para abordar os seguintes assuntos: 



                                                                  Ata n.º 9– 27/04 

 
 

2016 

 

 8 

- Ata da reunião da Câmara Municipal realizada na freguesia de Brinches, no dia 3 de fevereiro 

do corrente ano; 

- Pavilhão multiusos de Vila Nova de S.Bento; 

- Estrada Municipal 519 (ex-estrada nacional 392). 

 

Começou por usar da palavra o Sr. Domingos Godinho, iniciando a sua intervenção com a 

leitura de parte da ata da reunião da Câmara de 3 de fevereiro, em que o Sr. Presidente, 

relativamente à situação exposta pelo munícipe, disse que iria verificar o assunto com os 

respetivos serviços e analisar o processo, disponibilizando-se para o atender na Câmara 

Municipal, bastando para o efeito solicitar a marcação de uma reunião no Serviço de 

Atendimento ao Público.  

 

O Sr. Domingos informa que solicitou essa reunião e que a mesma já se realizou, mas não 

gostou da forma como a reunião decorreu, tendo o Sr. Presidente dito que teriam que marcar 

uma reunião com os serviços jurídicos e a sua esposa disse que para isso não tinham vindo falar 

com o Presidente e que este respondeu se estavam a gozar com ele.  

Em relação à estrada municipal 519, diz que no ano passado questionou o Sr. Presidente sobre 

as obras de manutenção que são necessárias, tendo obtido a resposta que a autarquia não tem 

possibilidade de reparar todas as estradas municipais num curto espaço de tempo. 

No seu entendimento, não haver disponibilidade, significa que não há dinheiro e se não há 

dinheiro para a reparação da estrada, questiona como é que existe dinheiro para uma viagem 

ao Brasil, para uma viagem à América e não concorda com essas viagens, porque diz que está 

em causa o dinheiro de quem paga impostos neste concelho. E refere ainda que não deveria 

existir dinheiro para essas viagens, se também não há dinheiro para terminar o pavilhão 

desportivo de Vila Nova de S.Bento, que está parado e questiona se as obras irão continuar em 

altura de campanha eleitoral.  

Termina a sua intervenção dizendo que deveria a Câmara ter respondido ao email que enviou, 

respeitante à sua inscrição para intervir na reunião de hoje. ----------------------------------------------- 

 

Interveio também a Srª Ana Paula Godinho para dizer que não gostou da forma como foi 

tratada nessa referida reunião, tendo o Sr. Presidente respondido que de facto, a reunião não 

correu da melhor forma e quando houve certos sorrisos por parte dos munícipes, questionou se 

estavam a gozar com ele e assume agora com toda a honestidade, que possivelmente não teve 

a melhor reação, mas essa reunião tinha como objetivo explicar como se processam estes 

assuntos e que não poderia substituir o gabinete jurídico nesta fase do processo, daí considerar 

que deveriam os requerentes marcar também uma reunião com os serviços jurídicos para se 

pronunciarem sobre o assunto.  
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Sobre a resposta que foi dada durante a reunião de Brinches, diz que é seu hábito manifestar-

se sempre disponível para ouvir os munícipes. Neste caso concreto, a reunião tinha como 

objetivo falar sobre os procedimentos habituais nestas situações e não seria para resolver logo 

o processo em si, pois é necessário aguardar pelo prosseguimento normal do processo, desde a 

fase de averiguações, análise com os serviços, audição dos interessados e posteriormente 

elaboração de um relatório final.  

Neste caso concreto, de possível violação do contador, o que estava a aconselhar era que as 

pessoas dessem o seu testemunho e o seu contributo para a resolução do assunto, e o objetivo 

era dizer que estavam os serviços disponíveis para ouvir os munícipes sobre o assunto.   

 

Quanto à estrada municipal 519, diz que durante este mandato já foi alvo duma intervenção e 

existem outras estradas com necessidade de serem intervencionadas e a autarquia irá fazendo 

as obras de acordo com a sua disponibilidade. 

No que se refere ao pavilhão, diz que durante muitos anos tivemos a promessa do Governo de 

que se faria o pavilhão, pois era uma competência do poder central, mas decorreram quase dez 

anos e não se construiu. Tendo em conta que este processo não avançou por parte do Governo, 

a autarquia decidiu avançar no final do mandato anterior, mas com outro projeto e decidiu-se 

fazer a requalificação do polidesportivo, que fica junto das escolas do 1.º ciclo e não fica muito 

afastado das outras escolas e ao mesmo tempo também pode dar uma resposta mais direta aos 

clubes e à população em geral. A requalificação não tem qualquer tipo de financiamento e 

vamos fazendo à medida que temos disponibilidade e será concretizado em três fases. A obra 

não está parada, a empresa está a fazer uma parte à volta e as alvenarias; as paredes serão a 

segunda fase e a terceira fase serão os pavimentos e balneários. Prevê-se que a segunda fase 

esteja concluída em maio e o pavilhão esteja pronto no início do próximo ano letivo e na pior 

das hipóteses até final do ano civil. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que diz respeito às viagens referidas pelo munícipe, informa que foram efetuadas no âmbito 

da divulgação do Cante Alentejano, os grupos corais são convidados, como o Grupo Coral de 

Vila Nova de S. Bento que foi a Bruxelas, convidado por um grupo parlamentar de esquerda do 

Parlamento Europeu, o grupo parlamentar pagou as estadias e a Câmara de Serpa pagou as 

viagens. O Rancho de Cantadores foi aos EUA, a convite do Consulado Geral de Portugal em 

New York. O Consulado pagou a estadia e o Grupo e a Câmara colaboraram no pagamento da 

viagem. Agora mais recentemente o Grupo Coral Os Camponeses de Pias foram convidados 

pela Universidade da Baia e a estadia para essa deslocação ao Brasil foi paga na totalidade por 

quem convidou e as viagens foram pagas pela Câmara Municipal, pelo Grupo Coral e pela Junta 

de Freguesia. A deslocação do Grupo Coral da Casa do Povo de Serpa a Toronto, foi paga por 

quem convidou e a União de Freguesias também apoiou nas viagens.  
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Diz ainda que respeita as opiniões manifestadas, mas a Câmara entende que deve ajudar os 

grupos corais para que eles estejam representados onde são convidados. E essas despesas são 

sempre públicas, qualquer munícipe pode ter conhecimento delas. Não se trata dos impostos 

dos munícipes a pagaram estas viagens. E não são viagens pessoais, são viagens que têm a ver 

com a divulgação do cante e dos produtos locais. 

Estas viagens também têm o apoio de produtores locais. Por exemplo, o queijo, neste 

momento é vendido em 30 locais na América. Agora no Brasil houve reuniões com o Ministério 

da Agricultura de Salvador da Baía para se analisar a possibilidade de exportação e reuniu-se 

também com a Câmara do Comércio, estando já a ser preparado a celebração de um protocolo. 

É o Cante que abre as portas, mas levam-se também os nossos produtos.  ---------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Domingos Godinho para dizer que fica grato que o Sr. Presidente tenha 

assumido que a reunião correu menos bem. Diz ainda que concorda com a classificação do 

Cante Alentejano e com a sua divulgação, mas considera que os grupos corais poderiam viajar 

sozinhos, sem os eleitos a acompanhar, e seriam menos os gastos e em matéria de despesas, 

referiu ainda como exemplo o Encontro de Culturas, questionando também por que motivo 

não se faz também nas freguesias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o Encontro de Culturas, o Sr. Presidente diz que normalmente tem sido financiado pelos 

fundos comunitários e uma parte considerável das possibilidades de financiamento são para as 

sedes do concelho, e não para as freguesias por isso, este evento tem sido candidatado no 

âmbito da revitalização do centro histórico. No entanto, existem eventos que se realizam nas 

freguesias e não se fazem em Serpa, como é o caso das Noites de Rua Cheia.  

Quanto às deslocações dos eleitos a acompanhar os grupos corais, diz que essas deslocações 

têm que ter representação institucional, porque é a entidade que é convidada. -------------------- 

 

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: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Plano de transportes escolares 2016/2017 

 Certificação de nome de rua 

 Atlético Clube Aldenovense – Pedido de subsídio  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 1- A em Serpa – 

Requerente: Tomás Correia Carapinha 
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 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corela do Moio de Morais 

ou Campo da Mira” 

 Alteração ao uso dos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

 Alteração de designação do projeto em Plano Plurianual de Investimentos: 251-

2016/6 Museu Aberto  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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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Ata n.º 9/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 27 de abril 

 

 

 

 

Anexo 1 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2016/2017 

 


