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CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Protocolo n.º 2/2000 — AP.  — Protocolo de colabora-
ção entre o município de Barrancos e a freguesia de Barran-
cos. — Preâmbulo. — A nossa concepção quanto ao que de-
vem ser as autarquias locais, cada vez mais aptas a responder
e a satisfazer as necessidades crescentes das populações que
servem, implica uma adaptação permanente ao quadro legal
existente. No nosso caso, tornou-se necessário adequar o
acordo de colaboração entre o município de Barrancos e a
freguesia de Barrancos, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 163/96, de 16 de Julho, ao novo ordenamento jurí-
dico aprovado pelas Leis n.os 159/99, de 14 de Setembro, e
169/99, de 18 de Setembro.

Por outro lado, para além da adaptação do anterior acordo ao
novo regime legal, pareceu-nos importante reforçar a capacidade
de intervenção da freguesia de Barrancos, designadamente nos
domínios da educação, acção social, equipamento rural e urba-
no, rede viária municipal, ambiente e saneamento e tempos li-
vres e desporto.

Igualmente, estabelecem-se no presente Protocolo as formas
de comparticipação e de financiamento das competências ora de-
legadas.

Assim, em cumprimento das deliberações dos respectivos ór-
gãos deliberativos (deliberação n.º 12/AM/2000, de 28 de Abril,
e deliberação n.º 7/AF/2000, de 26 de Junho), a Câmara Muni-
cipal de Barrancos, pessoa colectiva n.º 680011234, represen-
tada pelo seu presidente, António Pica Tereno, como primeiro
outorgante, e a Junta de Freguesia de Barrancos, pessoa colec-
tiva n.º 680010939, representada pelo seu presidente, Luís Fia-
lho Alcario, como segundo outorgante, acordam e celebram entre

si o presente protocolo de colaboração, o qual se rege pelas se-
guintes disposições:

Artigo 1.º

Âmbito e objecto do protocolo

O presente protocolo de colaboração estabelece o quadro de
competências a delegar pela Câmara Municipal de Barrancos na
freguesia de Barrancos, bem como a regulação da sua forma de
financiamento e de cooperação entre as partes.

Artigo 2.º

Matéria objecto de delegação

1 — Passa a ser atribuição da freguesia de Barrancos a rea-
lização de investimentos públicos nos seguintes domínios:

1.1 — No domínio da educação e acção social:

a) Apetrechamento, conservação, reparação e manutenção
dos estabelecimentos de educação pré-escolar;

b) Comparticipação na acção social escolar das crianças da
educação pré-escolar e dos alunos do ensino básico.

1.2 — No domínio do equipamento rural e urbano:

a) Gestão, administração e conservação do cemitério público
municipal, doravante designado de Cemitério Público de
Barrancos;

b) Gestão, administração e conservação do mercado público
municipal, doravante designado de Mercado Público de
Barrancos;

c) A gestão, administração e construção de canis e gatis,
incluindo a sua captura, alojamento e abate, nos termos
da legislação aplicável.

1.3 — No domínio da rede viária municipal: a gestão, con-
servação, reparação e manutenção dos caminhos municipais e
ou reais a acordar anualmente com o município, até ao mês de
Outubro, para inscrição e dotação nos respectivos instrumentos
de gestão da freguesia do ano seguinte.

1.4 — No domínio do ambiente e saneamento:

a) A gestão, administração e conservação do sistema mu-
nicipal de recolha e deposição final dos resíduos sólidos
urbanos;

b) A gestão, administração e conservação do sistema mu-
nicipal de limpeza pública, entendendo como tal a exe-
cução dos serviços de limpeza, varredura, lavagens de
ruas, praças e logradouros públicos, incluindo os parques
e jardins.

1.4.1 — A forma e a modalidade de participação no sistema
integrado de gestão dos resíduos sólidos urbanos do distrito de
Beja será objecto de protocolo específico.

1.5 — No domínio dos tempos livres e desporto — a gestão,
administração e conservação do circuito de manutenção.

2 — Para além das competências necessárias ao cumprimen-
to das obrigações decorrentes do número anterior, passa a ser
da competência da JFB a concessão de licenças, registo e fis-
calização de feirantes e de vendedores ambulantes.

Artigo 3.º

Transferência de património

1 — São transferidos para a JFB, a título oneroso e pelo preço
que para cada um se indica, os seguintes bens imóveis:

a) Prédio urbano denominado Mercado Público de Barrancos,
inscrito na matriz predial urbana da freguesia e municí-
pio de Barrancos, sob o artigo 2028, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Barrancos, sob o n.º 01679/
261199, pelo valor de 500 000$;

b) Cemitério Público de Barrancos — pelo valor de 80 000$.

2 — A transferência dos bens indicados nas alíneas anteriores
será formalizada mediante escritura de compra-venda, a cele-
brar no notário privativo do município, na data da assinatura do
presente protocolo.
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Artigo 4.º

Comparticipação financeira da CMB

1 — Para a prossecução dos objectivos definidos nos
artigos anteriores, compete à CMB prestar apoio financeiro à JFB,
num montante anual equivalente a 1,5% do Fundo Geral Mu-
nicipal (FGM) atribuído ou a atribuir ao município de Barran-
cos, com arredondamento para a dezena de escudos superior.

2 — A comparticipação prevista no número anterior será trans-
ferida para a JFB, trimestralmente, até ao dia 15 dos meses de
Janeiro, Abril, Julho e Setembro.

Artigo 5.º

Apoio técnico e logístico

1 — Para a prossecução dos objectivos definidos no presen-
te protocolo, compete à CMB prestar à JFB, a título gratuito,
o apoio técnico e logístico indispensável ao seu cumprimento.

2 — Considera-se incluído nas disposições previstas no nú-
mero anterior o apoio técnico ou logístico por parte do Sector
de Oficinas da DOU, designadamente das áreas de reparação auto,
carpintaria, serralharia e electricidade.

Artigo 6.º

Mecanismo de mobilidade do pessoal

1 — Sem prejuízo da transferência de pessoal a título defi-
nitivo, ou por requisição, nos termos da lei geral, poderá a CMB
destacar para a JFB os funcionários ou agentes afectos às áreas
de competência ora delegadas.

2 — Nas ausências por motivos de doença ou de férias dos
funcionários da JFB, poderá esta solicitar à CMB a deslocação
temporária de funcionários ou agentes para o exercício das fun-
ções dos trabalhadores ausentes.

3 — Salvo por motivos excepcionais e urgentes, a substitui-
ção dos funcionários prevista no número anterior deverá ser for-
malizada por escrito, com a antecedência mínima de cinco dias,
devendo na mesma constar o seguinte:

a) A carreira e ou categoria do funcionário pretendido;
b) O motivo da substituição e a sua duração prevista ou

previsível;
c) O local e o tipo de funções a desempenhar.

Artigo 7.º

Salvaguarda de direitos

Mantêm-se válidos até à sua extinção ou renovação, nos ter-
mos da lei, os títulos dos direitos conferidos aos particulares por
deliberação dos órgãos municipais ou decisão dos seus titula-
res, no âmbito das competências ora delegadas para a JFB.

Artigo 8.º

Acompanhamento e controlo da execução
do presente protocolo

O acompanhamento e controlo da execução do presente pro-
tocolo de colaboração será exercido pelos seguintes órgãos/en-
tidades:

a) Por parte da CMB — pelo seu presidente ou pelo vere-
ador com competência delegada para o efeito;

b) Por parte da JFB — pelo seu presidente ou pelo vogal
designado para o efeito.

Artigo 9.º

Denúncia

1 — O presente protocolo de colaboração só pode ser denun-
ciado, por qualquer das partes, através de uma proposta devi-
damente fundamentada, aprovada por uma maioria de dois ter-
ços dos membros em efectividade de funções, com a antecedência
mínima de seis meses em relação à data prevista para o seu termo.

2 — A proposta de denúncia do acordo será analisada pelos
respectivos órgãos executivos, carecendo de ratificação dos ór-
gãos deliberativos.

Artigo 10.º

Resolução de casos omissos

Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação do
presente protocolo de colaboração serão resolvidos por delibe-
ração dos órgãos executivos, sob proposta dos respectivos pre-
sidentes.

Artigo 11.º

Manutenção de regulamentação municipal

1 — Mantêm-se em vigor, até à sua alteração, revogação ou
substituição pelos órgãos da freguesia, os seguintes Regulamentos
Municipais:

a) Regulamento de Venda Ambulante, publicado pelo edi-
tal de 26 de Fevereiro de 1993;

b) Regulamento de Feiras e Actividade de Feirantes, publi-
cado pelo edital de 29 de Abril de 1994;

c) Tabela de Taxas, Tarifas e Preços, publicada no apêndi-
ce n.º 5/99 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de
17 de Janeiro de 1999, na parte relativa às competênci-
as delegadas.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete
à freguesia de Barrancos a elaboração e aprovação da regula-
mentação sobre os assuntos indicados na alínea a) do n.º 2 ar-
tigo 2.º do presente protocolo.

Artigo 12.º

Comparticipação financeira em 2000

A comparticipação financeira prevista no n.º 1 do artigo 4.º
será de 1,1 % do FGM, no ano de 2000.

Artigo 13.º

Prazo de validade do protocolo

O presente protocolo de colaboração é válido para o manda-
to de 1998-2001, findo o qual será renovado automaticamente
se nenhuma das partes o denunciar nos termos do artigo 9.º

Artigo 14.º

Revogação de protocolo anterior

Fica revogado o acordo de colaboração assinado entre a CMB
e a JFB em 26 de Junho de 1996, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 163, de 16 de Julho de 1996, mantendo-
-se válidos todos os actos jurídicos decorrentes da sua aplica-
ção.

Artigo 15.º

Entrada em vigor

O presente protocolo de colaboração entre em vigor no dia
1 de Julho de 2000.

28 de Junho de 2000. — O 1.º Outorgante, António Pica Te-
reno, presidente da Câmara Municipal de Barrancos. — O 2.º
Outorgante, Luís Fialho Alcario, presidente da Junta de Freguesia
de Barrancos.

Anexo (interpretativo) ao protocolo de colaboração
entre a CMB e a JFB

O município de Barrancos e a freguesia de Barrancos acor-
dam e estabelecem entre si o seguinte:

A) O município de Barrancos fica obrigado a:

1.º Assumir, nos termos a estabelecer em protocolo es-
pecífico, a forma e a modalidade de comparticipa-
ção do município nos encargos resultantes de uma
eventual ampliação do Cemitério Público de Barran-
cos;

2.º Incluem-se no disposto no ponto anterior as obras
que, pela sua dimensão e custos, ultrapassem a ca-
pacidade financeira da freguesia;
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3.º Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1.1 do
artigo 2.º, a CMB continua a assegurar o transporte
dos alunos matriculados no ensino básico residen-
tes nos montes, sendo ainda responsável pelos en-
cargos inerentes;

4.º Sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1.4 do
artigo 2.º, a CMB continua a assegurar a gestão, con-
servação e limpeza dos balneários e sanitários pú-
blicos, sendo ainda responsável pelos encargos ine-
rentes.

B) A freguesia de Barrancos fica obrigada a:

1.º Aceitar e integrar no seu quadro de pessoal, medi-
ante o recurso à modalidade de transferência, dois
funcionários do município;

2.º Excepcionalmente, e durante um período transitó-
rio de um ano contado a partir da produção de efeitos
do presente protocolo, pode a integração ser subs-
tituída pela figura da requisição, tendo esta como
objecto final a plena integração do trabalhador no
quadro de pessoal da freguesia;

3.º O disposto no número anterior aplica-se, com as
necessárias adaptações, ao pessoal com vínculo per-
manente ao município, contratados ao abrigo do De-
creto-Lei n.º 781/76, de 28 de Outubro.

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso n.º 5823/2000 (2.ª série) — AP.  — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se faz público que esta Câmara
Municipal procedeu à contratação a termo certo, pelo prazo de
quatro meses, nos termos dos artigos 18.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, por urgente conveniência
de serviço, desde 21 de Junho de 2000, com Maria Rosário Mon-
teiro Fernandes Rodrigues, nadador-salvador (escalão 1, ín-
dice 118).

26 de Junho de 2000. — O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel da Costa Carreira Marques.

Aviso n.º 5824/2000 (2.ª série) — AP.  — Cessação de con-
tratos de trabalho. — Para os devidos efeitos se torna público
que esta Câmara Municipal e os trabalhadores abaixo mencio-
nados, contratados a termo certo, nos termos dos artigos 7.º e
8.º do Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro, fizeram cessar
os respectivos contratos de trabalho a partir das datas indica-
das:

Operador de estações elevatórias, a partir de 31 de Maio
de 2000:

Martinho Paulo Carvalho Salvador.

Motorista de transportes colectivos, a partir de 31 de Maio
de 2000:

António Joaquim Godinho Santos.

Operário qualificado, pedreiro, a partir de 5 de Junho de
2000:

António Francisco Leandro Picado.
António Manuel Pereira Amaro.

Operário semiqualificado, cabouqueiro, a partir de 5 de Junho
de 2000:

José Joaquim Palma Patola.

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, a par-
tir de 11 de Junho de 2000:

Sérgio Duarte Ferro Gomes Cano.

Cantoneiro de limpeza, a partir de 25 de Junho de 2000:

Sandra Isabel Ventura Gomes.
Nélson José Moisão Sequeira.
Manuel João Martins Periquito.
José Rafael Santos Rosa.

Operário de construção de espaços verdes, a partir de 25
de Junho de 2000:

Maria José Sousa Luz.
Cláudia Sofia Inverno Infante.
Maria Teresa Casadinho Engana.

28 de Junho de 2000. — O Presidente da Câmara, José Ma-
nuel da Costa Carreira Marques.

CÂMARA MUNICIPAL DO BOMBARRAL
Aviso n.º 5825/2000 (2.ª série) — AP.  — Alteração da es-

trutura orgânica. — Para os devidos efeitos, e em cumprimen-
to do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 116/84,
de 6 de Abril, no nova redacção da Lei n.º 44/85, de 13 de Se-
tembro, torna-se público que a Assembleia Municipal do Bom-
barral, em reunião de 28 de Abril de 1998, mediante proposta
apresentada pela Câmara Municipal, aprovou por unanimidade
e em minuta a criação do Serviço Municipal de Protecção Ci-
vil e a correspondente alteração e adequação da estrutura orgânica
e organograma, nos seguintes termos:

Artigo 1.º

O n.º 1 e n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento da Estrutura Or-
gânica passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 1.º

[...]
1 — [...]

A) [...]
B) [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Serviço Municipal de Protecção Civil.

C) [...]

2 — Os serviços referidos no número anterior dependem hi-
erarquicamente do presidente da Câmara, conforme a alínea a)
do n.º 2 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 100/84, ou, no todo
ou em parte, do vereador em permanência em que, por ele, for
delegada essa competência.

3 — [...]»

Artigo 2.º

É aditado ao Regulamento da Estrutura Orgânica o artigo 22.º-
-A:

«Artigo 22.º-A

Serviço Municipal de Protecção Civil

O Serviço Municipal de Protecção Civil exerce a sua activi-
dade nos seguintes domínios:

a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos ris-
cos colectivos de origem natural ou tecnológica;

b) Análise permanente das vulnerabilidades perante si-
tuações de risco devidas à acção do homem ou da na-
tureza;

c) Informação e formação das populações, visando a sua sen-
sibilização em matéria de autoprotecção e de colabora-
ção com as autoridades;

d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca,
o salvamento, a prestação de socorro e de assistência, bem
como a evacuação, alojamento e abastecimento das po-
pulações;

e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais
facilmente mobilizáveis, ao nível local, regional e nacio-
nal;

f) Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção
dos edifícios em geral, de monumentos e de outros bens
culturais, de instalações de serviços essenciais, bem como
do ambiente e dos recursos naturais.»

29 de Maio de 2000. — O Presidente da Câmara, António
Carlos Albuquerque Álvaro.


