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Pormenor da Área da ex-Siderurgia Nacional, freguesia de Aldeia de
Paio Pires, que irá alterar o Plano Director Municipal.

De acordo com o n.º 2 do artigo 77.º do referido diploma legal,
está a decorrer por 30 dias úteis, com início na data da publicação do
presente aviso no Diário da República, um processo de audição ao
público, durante o qual os interessados poderão proceder à formula-
ção de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respec-
tivo procedimento de elaboração do Plano de Pormenor.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar no aten-
dimento público da Divisão Administrativa de Urbanismo, o documento
de fundamentação da elaboração do PP, que acompanhou a delibera-
ção de Câmara e que descreve os objectivos, metodologia e prazos a
observar no processo.

Junto ao Departamento de Planeamento e Urbanismo, poderão ser
ainda marcadas reuniões de esclarecimento e informação adicional,
com técnicos da equipa responsável pela elaboração do PP.

Os interessados na execução das disposições do Plano deverão apre-
sentar as suas sugestões ou observações mediante requerimento dirigi-
do ao presidente da Câmara Municipal, a entregar no atendimento
público da Divisão Administrativa de Urbanismo.

4 de Maio de 2007. — O Presidente da Câmara, Alfredo José
Monteiro da Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Edital n.º 498-M/2007

Projecto de Regulamento e Política de Incorporações
do Museu do Trabalho Michael Giacometti

Maria das Dores Marques Banheiro Meira, presidente da Câmara
Municipal de Setúbal, faz público que, por deliberação da Câmara
Municipal de Setúbal de 7 de Março corrente, foi aprovado o pro-
jecto de Regulamento e Política de Incorporações do Museu do Tra-
balho Michael Giacometti anexo ao presente edital, que se encontra
para apreciação pública na Secção de Expediente Geral desta Câmara
Municipal, procedendo-se também à sua publicação no Diário da
República, 2.ª série, nos termos do n.º 1 do artigo 118.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Os eventuais interessados poderão dirigir, por escrito, as suas su-
gestões, dentro do prazo de 30 dias, contados da data da publicação
do respectivo projecto, conforme n.º 2 do artigo 118.º do diploma
atrás mencionado.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

9 de Março de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria das Dores
Meira.

Projecto de Regulamento do Museu do Trabalho
Michel Giacometti

Nota justificativa

Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 8, e
241.º da CRP e, para efeitos de aprovação pela Assembleia Munici-
pal, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e alínea a) do n.º
2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, bem como com o objectivo de
ser submetido a apreciação pública após publicação nos termos do
artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, propõe-se
à Câmara Municipal a aprovação do presente projecto de Regula-
mento.

Preâmbulo

O Museu do Trabalho Michel Giacometti, também designado pela
sigla MTMG, compreende, para os efeitos do presente Regulamento,
a Reserva Visitável — Colecção Etnográfica Michel Giacometti, que
funciona também como galeria de estudo, e a reserva de arqueologia
industrial.

O presente Regulamento estabelece as normas de funcionamento
do MS/CJ, de acordo com a Lei-Quadro dos Museus Portugueses —
Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente Regulamento tem como lei habilitante a Lei n.º 47/
2004, de 19 de Agosto, que aprova a Lei-Quadro dos Museus Portu-
gueses.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento estabelece as regras e contempla as
matérias relativas a:

a) Vocação do museu;
b) Enquadramento orgânico;
c) Funções museológicas;
d) Horário e regime de acesso público;
e) Gestão de recursos humanos e financeiros.

Artigo 3.º

Localização

O MTMG situa-se no Largo dos Defensores da República, 2900-
470 Setúbal.

É uma estrutura que integra, para além do Museu do Trabalho, duas
reservas com as seguintes designações e localizações:

1) Reserva Visitável — Colecção Etnográfica Michel Giacometti,
sita na Avenida da Bela Vista, 10, rés-do-chão, 2900 Setúbal;

2) Reserva de arqueologia industrial — Poçoilos (Parque Munici-
pal).

Artigo 4.º

Vocação

1 — O MTMG abrange, além do Museu Sede, as reservas que lhe
são afectas, conforme mencionado no artigo anterior.

2 — O MTMG é um museu de vocação local e nacional, interdis-
ciplinar, com colecções de arqueologia industrial, etnografia e algu-
mas peças de arte.

Artigo 5.º

Enquadramento orgânico

1 — O MTMG, assim como as demais reservas, constitui um ser-
viço dependente da Câmara Municipal de Setúbal.

2 — O MTMG faz parte da estrutura orgânica, administrativa e
financeira da CMS, integrado no Departamento da Cultura.

Artigo 6.º

Colecções

1 — O acervo do MTMG é constituído por:

a) Colecções de arqueologia;
b) Colecções bibliográficas e documentais;

2 — O acervo das colecções supra-referidas consta de documento
de «Política de Incorporações» anexo ao presente Regulamento.

3 — A gestão do acervo consta no capítulo II deste Regulamento.

Artigo 7.º

Objectivos

São objectivos do MTMG, e demais reservas:

a) Conservar, estudar e divulgar as colecções do MTMG;
b) Fomentar as relações históricas e culturais entre objectos apa-

rentemente distintos, aprofundando as associações entre o mundo das
ideias e o mundo do trabalho e as suas evidências no território;

c) Prover os públicos dos instrumentos necessários à valorização
do património e à sensibilização para a necessidade em se preservar a
memória cultural, os patrimónios e as identidades;

d) Procurar cativar e formar hábitos de fruição das actividades di-
namizadas pelas instituições culturais;

e) Implementar a qualidade e a melhoria contínua.
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Artigo 8.º

Instrumentos de gestão

1 — Os instrumentos de gestão do MTMG, são, entre outros, os
seguintes:

a) Plano anual de actividades;
b) Orçamento;
c) Relatório de balanço de actividades;
d) Avaliação interna e ou externa;
e) Informação estatística sobre visitantes e utilizadores do MTMG,

respectivo pólo e reserva visitável;

2 — O prazo para a realização de cada um dos instrumentos de
gestão é o que se encontra definido em termos legais ou o que for
superiormente definido pela tutela — CMS.

3 — Os instrumentos de gestão supra-referidos são da responsabi-
lidade e preparados pela respectiva estrutura hierárquica com a parti-
cipação da equipa que lhe está adstrita;

Artigo 9.º

Recursos humanos

A Câmara Municipal de Setúbal procurará habilitar o Museu do
Trabalho Michel Giacometti e as Reservas com pessoal necessário,
com as habilitações apropriadas ao cumprimento dos objectivos e vo-
cação do Museu, tendo em vista uma efectiva satisfação do interesse
dos serviços e do público.

Artigo 10.º

Estruturação orgânica dos serviços do MTMG

1 — A equipa é constituída por:

a) Direcção: o MTMG tem um chefe de divisão;
b) Na coordenação um técnico superior;
c) Na pesquisa e tratamento de documentação e inventariação do

acervo — técnicos superiores de ciências sociais, técnicos profissio-
nais de museografia, auxiliares de museografia;

d) No tratamento e catalogação do acervo bibliográfico e docu-
mental — técnicos de biblioteca e documentação;

e) Na organização e produção de exposições — técnicos superiores
de ciências sociais e de museologia, técnicos profissionais de museo-
grafia, técnicos superiores de animação cultural;

f) No serviço educativo e de produção de eventos diversos — téc-
nicos superiores e ou técnicos profissionais de educação;

g) Serviços gerais — pessoal da carreira administrativa;
h) Na recepção — pessoal da carreira administrativa e ou vigilan-

tes;
i) Serviços de limpeza, composto por pessoal auxiliar;
j) Oficina de renda de bilros, composto por operária especializada;
k) Projectos com a comunidade, parcerias e enquadramento de es-

tágios — técnicos superiores de ciências sociais e museologia.

2 — A composição, orgânica dos serviços e respectiva equipa, re-
ferida no número anterior, pode ser modificada, em casos devidamente
justificados, ou que resultem de reestruturação de serviços.

CAPÍTULO II

Gestão do acervo

Artigo 11.º

Política de incorporações

A política de incorporações consta de documento em anexo ao
presente Regulamento, fazendo parte integrante do mesmo.

Artigo 12.º

Inventário

1 — O acervo do MTMG e respectivas reservas é composto e dis-
tribui-se por diversos inventários específicos:

a) Inventário colecção Etnográfica Michel Giacometti;
b) Inventário da colecção de matrizes litográficas;
c) Inventário das colecções bibliográficas e documentais;
d) Inventário de arqueologia industrial (maquinaria, ferramentas,

instrumentos, utensilagem doméstica e ofícios).

2 — São seguidas as normas de inventário, definidas pela Lei-Qua-
dro dos Museus Portugueses.

Artigo 13.º

Investigação e estudo de colecções

1 — No âmbito da investigação, considera-se investigação interna
e externa:

a) Investigação interna: neste âmbito e atenta à vocação do
MTMG e o pólo deve privilegiar-se o estudo das colecções do acer-
vo, a investigação do património local, a realização de intervenções
arqueológicas no concelho, com especial incidência sobre as áreas dos
centros históricos da cidade de Setúbal e de Azeitão;

b) Investigação externa: é obrigação do MTMG dar apoio às soli-
citações de investigadores externos, dentro das possibilidades e limi-
tações de espaço, equipamento, recursos humanos e financeiros do
Museu, salvaguardando a conservação e segurança das peças e ou do-
cumentos em estudo.

2 — Em caso de interesse municipal, poder-se-á estabelecer proto-
colos com instituições e entidades ligadas à investigação tais como
universidades, centros de estudo, institutos, etc.

3 — Disponibilização de informação:

a) O MTMG faculta, mediante solicitação escrita e fundamentada,
informação dos dados constantes da ficha da peça, existente em for-
mato digital ou outro, e acesso a outros elementos que se considerem
relevantes.

b) A reprodução da informação, referida no número anterior, pode
implicar o pagamento de custos inerentes ao serviço ou informação
prestada, a estabelecer em tabela em vigor ou a aprovar nos termos
legais.

Artigo 14.º

Conservação

O MTMG tem um documento definidor das normas e procedimen-
tos de conservação preventiva, sob o qual se rege, nos termos da Lei-
-Quadro dos Museus Portugueses.

Artigo 15.º

Segurança

1 — O Museu possui um plano de segurança, elaborado segundo a
legislação em vigor, sob o qual se rege, revisto periodicamente tal
como estipulado pela Lei-Quadro dos Museus Portugueses.

2 — O plano de segurança, referido no número anterior, tem na-
tureza confidencial e dele têm apenas conhecimento os funcionários
do Museu e respectivas chefias.

CAPÍTULO III

Normas de acesso aos espaços do MTMG

Artigo 16.º

Horário

1 — O horário de abertura ao público do MTMG e restantes reser-
vas é o seguinte:

a) MTMG — de terça-feira a sábado das 9 horas e 30 minutos às
18 horas. Encerrado aos domingos, segundas-feiras e feriados;

b) Reserva visitável — Colecção Etnográfica Michel Giacometti —
de segunda-feira a sexta-feira das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, sob
marcação prévia. Encerrado aos domingos, segundas-feiras e feriados.

2 — Em casos e circunstâncias devidamente fundamentados, pode
a Câmara Municipal alterar os horários referidos no número anterior,
devendo proceder à adequada publicitação.

Artigo 17.º

Restrições à entrada

1 — Nos locais, referidos no artigo anterior, é proibida a entrada
de sacos, ou outros objectos volumosos, guarda-chuvas, equipamento
de vídeo ou fotográfico.

2 — Caso o visitante pretenda guardar na recepção objectos que
repute de elevado valor, estes devem ser declarados e identificados
pelo visitante.
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3 — A responsabilidade civil do MTMG e reservas, pela guarda de
objectos de valor elevado implica por parte do visitante a respectiva
declaração e identificação.

4 — O pessoal de recepção pode recusar-se a guardar objectos
pessoais do visitante, caso se verifique que estes não podem ser guar-
dados em segurança.

Artigo 18.º

Utilização de aparelhos de recolha
e ou reprodução de imagens

1 — Os visitantes e investigadores (externos) não estão autoriza-
dos a utilizar aparelhos de recolha ou reprodução de imagens (estáti-
cas ou em movimento), salvo autorização expressa.

2 — A recolha ou reprodução de imagens para efeitos de estudo,
divulgação e edição deve sempre ser solicitada pelo interessado, de-
vendo o mesmo discriminar as situações em que se entendam neces-
sárias (uso do flash, remoção da peça do local de permanência, etc.);

3 — O requerimento pode ter deferimento simples pelo director
do departamento, ou em quem este delegue, caso os objectivos sejam
de estudo e sem qualquer possibilidade de ser para fins lucrativos.

4 — A utilização de imagens, para efeitos comerciais, deve ser
solicitada mediante requerimento e deverá ser autorizada pelos pro-
prietários e ou autores das obras.

5 — O exposto, nos números anteriores, não prejudica a legislação
de direitos de autor, conexos e de propriedade em vigor.

6 — A reutilização ou reedição das mesmas imagens obriga sempre
à renovação do pedido de autorização.

Artigo 19.º

Ingresso

1 — O valor do ingresso, assim como as isenções e descontos, é
fixado pelos órgãos municipais competentes, nos termos do Regula-
mento de Taxas e Receitas do município, em vigor;

2 — O Regulamento de Taxas e Receitas do município, com os
valores de ingresso e respectivas isenções é obrigatoriamente afixada
na recepção do MTMG, e reservas.

Artigo 20.º

Acolhimento ao público

1 — O MTMG e respectivas reservas dispõem de livro de reclama-
ções e livro de visitantes/sugestões.

2 — No caso de eventuais conflitos ou reclamações, por parte dos
utentes, estes devem ser mediados, se necessário, por um técnico su-
perior do Museu.

Artigo 21.º

Normas de visita

1 — Durante a visita ao MTMG não é permitido:

a) Entrada de animais dentro do espaço do Museu;
b) Comer e beber nas salas;
c) Correr nos espaços de exposições permanentes ou temporárias;
d) Tocar nas peças;
e) Fumar;
f) Fotografar ou filmar, sem autorização prévia e expressa, e nos

termos do artigo 18.º do presente Regulamento;
g) Usar telemóvel para a tomada de imagens.

2 — Excepcionam-se as situações previstas no número anterior,
quando haja lugar a actividades educativas, culturais e eventos diver-
sos, devidamente justificadas e autorizadas pela Câmara Municipal de
Setúbal.

Artigo 22.º

Apoio a pessoas portadoras de deficiência

1 — A Câmara Municipal de Setúbal procurará minimizar as bar-
reiras arquitectónicas existentes, tendo em conta as limitações espa-
ciais nas instalações do MS/CJ e nas reservas.

2 — A equipa do Museu dará o apoio possível à mobilidade das
pessoas portadoras de deficiência.

Artigo 23.º

Acesso às reservas

1 — O acesso às reservas é permitido aos funcionários do MTMG.

2 — Outros, que não os funcionários supra-referidos, poderão ace-
der às Reservas, mediante requerimento fundamentado e devidamente
autorizado pelo chefe de divisão.

3 — A consulta de peças do acervo, em reserva, será efectuada no
local considerado mais adequado do Museu de Trabalho, mas sempre
na presença de um técnico do Museu;

4 — Há, no entanto, alguns factores que podem causar a interdi-
ção de acesso às reservas e ou a peças do acervo:

a) A indisponibilidade temporária do pessoal técnico do Museu para
acompanhar os investigadores que o solicitem;

b) Causas inerentes à necessidade de cuidados especiais na conser-
vação das peças em reserva;

c) O mau estado de conservação das peças;
d) Outros factores considerados relevantes;

5 — No caso de não ser permitido ao investigador o acesso às
reservas, deve dar-se a conhecer o motivo ou motivos que levaram à
não autorização do acesso.

6 — Excepciona-se o previsto no n.º 2 do presente artigo, no que
respeita ao acesso às reservas por parte de terceiros, designadamente,
por parte de empresas de manutenção ou de montagem de equipa-
mentos, outros funcionários municipais, artistas com depósitos em
reserva, entre outros, em casos devidamente justificados.

Artigo 24.º

Acesso a documentação

1 — O acesso à documentação bibliográfica é obrigatoriamente
presencial.

2 — O Arquivo Saupiquet e o Arquivo do Sindicato e do Grémio
das Conservas, devido às características e antiguidade dos seus exem-
plares é de acesso reservado, pelo que a consulta, por utilizadores
externos ao Museu, carece de autorização superior.

3 — Os técnicos da documentação podem tornar o acesso reserva-
do a exemplares de outros espólios, cujo mau estado de conservação
justifique esta medida;

4 — Qualquer titulo utilizado para consulta por parte dos funcio-
nários/técnicos ou para enriquecer uma exposição temporária deve
ser devidamente registado para o efeito;

Artigo 25.º

Normas para utilização das colecções e documentos
por investigadores

1 — O MTMG facultará, sempre que possível e desde que o solici-
tem, as informações que possui e que os investigadores desejem utili-
zar nas suas apresentações públicas ou nas suas publicações.

2 — É necessário que o investigador que deseje utilizar informação
cedida pelo MTMG, bem como imagens de peças e de documentação
pertencentes a esta instituição, faça o respectivo pedido por escrito.

3 — O investigador ou a instituição deve sempre mencionar a
autoria e proveniência da informação disponibilizada pelo.

4 — Deve ser entregue ao MTMG, para a sua biblioteca corrente
ou centro de documentação, sem qualquer custo, um exemplar de todas
as edições, ou apresentações, independentemente do suporte utiliza-
do, resultantes da investigação a peças, ou a documentos do acervo
do Museu.

5 — Se ocorrer o uso indevido e não autorizado de dados perten-
centes ao MTMG, serão accionados os mecanismos legais decorren-
tes do estipulado no Código dos Direitos de Autor e dos Direitos
Conexos.

6 — Os direitos de autor, dos textos produzidos pelos técnicos do
MTMG, no âmbito das suas funções, enquanto técnicos do MTMG,
pertencem à Câmara Municipal de Setúbal.

CAPÍTULO IV

Instrumentos de divulgação

Artigo 26.º

Exposições

No âmbito das funções prioritárias dos museus inclui-se o dever de
expor, pelo que o MTMG e respectivas reservas desenvolvem activi-
dades expositivas de âmbito permanente e temporário.
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Artigo 27.º

Difusão dos acervos

A difusão da informação faz-se com recurso aos seguintes meios:

a) Documentação impressa: toda a documentação gráfica emanada
pelo Museu deve conter os logótipos da Câmara Municipal de Setúbal
e do MTMG, ficha técnica, assim como outros dados ou elementos
gráficos relevantes para o conhecimento e identificação do Museu.
O mesmo deverá suceder com as publicações em co-edição.

b) Internet: o MTMG deve divulgar na internet, no portal da
Câmara Municipal de Setúbal e no local respectivo, quer a activi-
dade e eventos, quer a informação relativa às diferentes colecções
do acervo;

c) Documentação fotográfica e audiovisual: é proibida a utilização
de imagens de peças de colecção, peças de arte ou de arqueologia ou
das colecções do MTMG, interiores do MTMG e respectivas reser-
vas, sem prévia autorização escrita do vereador do pelouro, ou em
quem este delegue. Quando autorizada a documentação fotográfica e
ou audiovisual, deverá a mesma fazer menção e referência ao título
ou denominação da peça, à autoria, à técnica, à data ou época, e ao
nome do Museu;

d) No exterior, o MTMG possui sinalética própria com o qual pro-
cura dar a conhecer o Museu e as actividades desenvolvidas. Desta
publicidade constam sempre os logótipos do Museu e da Câmara Mu-
nicipal de Setúbal;

e) Cedência de objectos: o MTMG promove a cedência e a recep-
ção de objectos de outros museus, arquivos e ou bibliotecas para ex-
posições temporárias. A cedência temporária deverá ser autorizada
pela Câmara Municipal e só poderá concretizar-se desde que garanti-
das as adequadas condições de segurança e conservação, além da obri-
gatoriedade da existência de um seguro que cubra o transporte ida/
volta, incêndio, roubo, manuseio na montagem e desmontagem, bem
como de um seguro de responsabilidade civil que abranja todos os
objectos cedidos, a concretizar pela entidade que solicitou o emprés-
timo.

Artigo 28.º

Educação

1 — O serviço educativo dinamiza projectos para públicos com
características e diversos níveis etários, com especial enfoque no
público escolar e tendo por objectivos:

a) Fomentar o conhecimento dos patrimónios histórico, artístico
e cultural de Setúbal, assim como as memórias e suas evidências no
território;

b) Contribuir para a consciencialização da necessidade da preserva-
ção desse património;

c) Divulgar o acervo do Museu.

2 — Os objectivos referidos no número anterior serão alcançados,
entre outros meios, através de:

a) Visitas guiadas;
b) Exposições itinerantes;
c) Dinamização das diversas exposições organizadas pelo MTMG;
d) Realização e divulgação de materiais pedagógicos diversos;
e) Projectos educativos de temática específica;
f) Eventos culturais diversos.

Artigo 29.º

Actividades comerciais

1 — A Câmara Municipal de Setúbal, nos termos do Regulamento
de Taxas e Receitas do município em vigor, ou em protocolo próprio
a celebrar, define as condições de cedência a terceiros, de espaços
próprios do MTMG ou por ele geridos.

2 — Os materiais colocados à venda, nos espaços do Museu de
Setúbal, nomeadamente as publicações e objectos relativos à activida-
de municipal, constituem receitas próprias do município de Setúbal.

Artigo 30.º

Voluntariado

1 — O exercício de trabalho em regime de voluntariado, o deve
obedecer às necessidades específicas do MTMG, tendo em considera-
ção as habilitações e ou capacidades dos potenciais voluntários.

2 — Os voluntários deverão cumprir com as regras de funcionali-
dade do serviço e de segurança inerentes ao Museu.

3 — Os voluntários aceites terão que ser maiores de idade e parti-
cipar de forma desinteressada e não remunerada em projectos ou pro-
gramas promovidos ou realizados por si ou em parceria com institui-
ções públicas, em horário e condições a definir pela chefia, considerando
a disponibilidade da equipa e nos termos da legislação em vigor.

Artigo 31.º

Grupos de amigos

1 — O MTMG apoia a organização, por parte de cidadãos, de
grupo(s) de amigo(s) do Museu ou similares.

2 — Qualquer actividade ou iniciativa desses grupos, que se projec-
te para os espaços físicos do MTMG, deve previamente ser articula-
do com a chefia, considerando a programação interna do Museu e
devidamente autorizado.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 32.º

Revisão da «Política de Incorporação do Museu
do Trabalho Michel Giacometti»

O documento anexo ao presente Regulamento deve ser revisto e
actualizado quinquenalmente.

Artigo 33.º

O presente Regulamento entra em vigor no dia útil, imediatamen-
te a seguir à sua publicação, por edital da Assembleia Municipal após
a sua aprovação.

ANEXO

Política de Incorporação do Museu do Trabalho
Michel Giacometti e respectivas Reservas

Preâmbulo

A política de incorporação do MTMG e demais reservas justifica-
se e enquadra-se no âmbito da legislação em vigor — Lei-Quadro dos
Museus Portugueses — e da vocação do MTMG.

CAPÍTULO I

As colecções e a política de incorporação

Artigo 1.º

Colecções

O MTMG possui colecções de arqueologia industrial, etnografia,
bibliográficas e documentais e algumas peças de arte.

1 — Na colecção de arte:

a) Pintura;
b) Escultura contemporânea;
c) Desenho;
d) Fotografia;

2 — Na colecção de arqueologia industrial que integra:

a) Colecção de maquinaria da indústria conserveira;
b) A colecção de litografia;
c) A colecção de utensilagem doméstica;

3 — Centro de documentação:

a) Biblioteca corrente;
b) Arquivo Saupiquet;
c) Arquivo do Sindicato das Conservas e Produtos Alimentares

do Sul;
d) Colecção de instrumentos/medida;
e) Artefactos e ferramentas/ofícios.
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Artigo 2.º

Historial da incorporação de colecções

1 — A primeira incorporação, foi a colecção etnográfica Michel
Giacometti.

2 — As restantes resultam de pesquisas e trabalho de campo,
latoaria, litografia, mecânica e ofícios.

3 — Desde dos anos 80 do século XX que a maior parte das incor-
porações se deve a doações de doações de pessoas da comunidade local.
Nos finais dos anos 90 houve algumas aquisições de peças e obras por
parte da tutela. Mantém-se, contudo, a predominância da doação.

Artigo 3.º

Justificação da actual política de incorporação

A política de incorporação do MTMG iniciou-se com a fundação
do Museu, conforme o exposto no artigo anterior, e orienta-se pelos
princípios definidos pela Lei-Quadro dos Museus.

CAPÍTULO II

Incorporação de peças

Artigo 4.º

Condições de incorporação

1 — Todas as peças a incorporar no acervo do MTMG devem
enquadrar-se nos objectivos definidos no artigo 7.º do presente Regu-
lamento, bem como de acordo com o estipulado na Lei-Quadro dos
Museus Portugueses — Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto.

2 — A selecção das peças a incorporar deve ser feita tendo em
conta, para além dos objectivos referidos no número anterior, a vo-
cação do museu, o enquadramento temático e cronológico nas colec-
ções do MTMG, o seu estado de conservação e a garantia que na
instituição existem as condições necessárias (recursos humanos, ma-
teriais e financeiros) para manter as novas incorporações nas devidas
condições.

3 — As modalidades a seguir na incorporação de peças regem-se
pelo estipulado no artigo 13.º da Lei-Quadro dos Museus Portugue-
ses — Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto.

4 — Não serão incorporados no acervo do MTMG peças ou colec-
ções que:

a) Não sejam enquadráveis nos n.os 1 e 2 do presente artigo;
b) Estejam em mau estado de conservação;
c) Estando em estado de conservação e ou manutenção, não seja

possível ao Museu do Trabalho Michel Giacometti assegurar e man-
ter;

d) Possuam condicionantes contrárias ao interesse do Museu e do
seu público.

Artigo 5.º

Responsáveis pela incorporação

1 — Incumbe ao director de departamento a responsabilidade pela
apresentação de proposta de incorporação de novas peças.

2 — Deverá ser submetida a reunião de Câmara a proposta de in-
corporação de uma nova peça ou colecção.

3 — Os bens provenientes de trabalhos arqueológicos constituem
património nacional, sem prejuízo da sua incorporação em museus
municipais integrados na Rede Portuguesa de Museus, nos termos da
legislação actualmente em vigor.

Artigo 6.º

Critérios para incorporação de novas peças

Quando uma nova peça é incorporada no acervo do Museu, deve
ter-se em atenção o seguinte:

a) Que, à data de incorporação, a peça possui caso este exista, um
título válido de propriedade;

b) Recolha e registo máximo de informação disponível sobre a peça
e que deverá constar do processo técnico da mesma;

c) Atribuição de um número de inventário próprio, seguindo o es-
tipulado no artigo seguinte do presente anexo

Artigo 7.º

Procedimentos de incorporação e métodos de registo

1 — Quando uma peça inicia o processo de inventariação, pressu-
põe-se que já foi cumprido o estipulado no presente anexo.

2 — O registo deve ser efectuado numa base de dados especializada
na inventariação e gestão de colecções museológicas, conforme as
suas especificidades.

3 — No caso da inexistência dos meios informáticos, o registo das
colecções de arte e de arqueologia deve incluir como suportes de in-
formação:

a) Um livro de tombo ou livro de inventário;
b) Uma ficha individual por peça.

4 — A peça inventariada é obrigatoriamente marcada com o nú-
mero alfanumérico que consta do seu registo na documentação acima
referida e que permite que seja identificada.

5 — A ficha individual da peça (seja informatizada ou manuscrita)
deverá, ainda, incluir toda a informação disponível que esteja directa
ou indirectamente relacionada com o seu historial, como é o caso de
dados que possam ter sido facultados com a sua incorporação, relató-
rios de intervenções de restauro, entre outras informações e dados
considerados relevantes.

6 — As colecções bibliográficas e documentais seguem as normas
previstas nas regras portuguesas de catalogação.

Artigo 8.º

Proposta de incorporação noutros museus

No caso das peças ou colecções cuja incorporação não foi aceite
pelos motivos expostos no n.º 4 do artigo 4.º do presente anexo, o
director de Departamento da Cultura pode sugerir a sua integração
noutros museus cujo acervo seja mais consentâneo com a temática
daquelas.

CAPÍTULO III

Abatimento de peças

Artigo 9.º

1 — O abatimento de uma peça é o processo através do qual esta
é definitivamente retirada do acervo do MTMG, independentemente
do modo pelo qual teve origem o abate.

2 — O processo de abatimento de uma peça deve sempre ser do-
cumentado, além de registado no livro do tombo e na respectiva fi-
cha de peça, bem como em suporte informático.

Artigo 10.º

Normas para abatimento de peças

1 — O abatimento de uma peça obriga à actualização da documen-
tação que a ela diz respeito.

2 — O abatimento de uma peça não deve basear-se em critérios
individuais, casuísticos, relacionados com modas ou com a obtenção
de lucro com a sua venda.

3 — O abatimento de uma peça deve ser feito com consciência, de
modo ponderado e obedecendo a critérios bem definidos.

4 — Os critérios que podem justificar o abatimento de uma peça
são os seguintes:

a) A peça não se enquadra nos objectivos definidos no artigo 7.º
do presente Regulamento;

b) A peça sofreu danos físicos irrecuperáveis por motivo de aci-
dente ou catástrofe;

c) Apesar de cuidados de conservação preventiva, o objecto en-
contra-se em avançado estado de deterioração;

d) A peça exige cuidados especiais de conservação e armazenamento
que o Museu não consegue disponibilizar;

e) A peça vai ser transferida para outra instituição museológica
onde é mais consentânea com o conjunto das colecções;

Artigo 11.º

Procedimentos para abatimento de peças

1 — A proposta da decisão de abatimento de uma peça cabe ao
director de departamento, que a deve submeter a deliberação da Câ-
mara Municipal.
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2 — A informação a constar da proposta de abatimento deve con-
ter, entre outros, os elementos que permitam identificar a peça ob-
jecto de proposta de abatimento.

3 — Consumado o abatimento da peça proposta, deve proceder-
se, no plano documental, em consonância com essa decisão.

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 10 873-AE/2007

Plano de Pormenor da Quinta
do Rogel — Baleizão — Alcantarilha

Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, presidente da Câmara
Municipal de Silves, faz saber que foi aprovado, em reunião ordinária
realizada no dia 28 de Fevereiro de 2007, mandar elaborar o Plano de
Pormenor para a Quinta do Rogel — Alcantarilha identificado no
Plano Director Municipal de Silves (ratificado pela Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 161/95, no Diário da República, 1.ª série-B,
de 4 de Dezembro), no prazo de seis meses a contar da presente de-
liberação.

Os objectivos a prosseguir na elaboração do Plano de Pormenor
são os identificados no Plano Director Municipal.

Nos termos do n.º 1 do artigo 74.º e do n.º 2 do artigo 77.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, inicia-se no primeiro
dia útil seguinte da publicação do presente aviso e durante 30 dias
úteis, um período em que se convidam todos os munícipes e demais
interessados à formulação escrita de sugestões que possam ser consi-
deradas no âmbito do procedimento de elaboração do presente Plano
de Pormenor.

Toda a correspondência deve ser dirigida para a Câmara Municipal
de Silves, Largo do Município, 8300 Silves.

20 de Abril de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.

Aviso n.º 10 873-AF/2007

Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares, presidente da Câmara
Municipal de Silves, torna público que, depois de ouvidas as entidades
representativas dos interesses a ponderar e de acordo com o parecer
emitido pela Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve,
se procede à abertura do período de discussão pública do Plano de
Pormenor da Quinta do Pateiro, AAT2, Silves, conforme preceitua-
do nos n.os 4 e 5 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, e alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003,
de 10 de Dezembro.

Mais se informa que o período de discussão pública do plano é de
22 dias, com início 10 dias após a publicação deste aviso no Diário
da República.

Durante o período de discussão pública, a proposta do plano e
pareceres emitidos encontram-se disponíveis para consulta dos inte-
ressados das 9 às 16 horas, todos os dias úteis na Secção de Apoio
Administrativo da Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Munici-
pal de Silves.

Os interessados poderão apresentar por escrito as suas reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento devendo estas
ser remetidas para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Municí-
pio, 8300 Silves, até ao final do mencionado período.

20 de Abril de 2007. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Regulamento n.º 118-L/2007

António José Ferreira Afonso, presidente da Câmara Municipal de
Terras de Bouro, torna público que a Assembleia Municipal, em ses-
são de 23 de Fevereiro de 2007, após o decurso da fase de apreciação
pública, deliberou aprovar o Regulamento e Tabela de Taxas, Licen-
ças e Outras Receitas Municipais do Município de Terras de Bouro, o
qual entrará em vigor 15 dias após a sua publicação no Diário da
República.

Para constar e demais efeitos legais, foi elaborado o presente do-
cumento, que vai ser publicado na 2.ª série do Diário da República.

19 de Março de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso.

Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Outras
Receitas Municipais do Município de Terras de Bouro

Nota justificativa

Decorridos mais de 10 anos sobre a entrada em vigor do Regula-
mento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais do Município de
Terras de Bouro, e não obstante o mesmo ter vindo a ser objecto de
actualizações anuais e sucessivas, embora parcelares, mostra-se im-
preterível a elaboração de um novo regulamento e tabela, no sentido
de atribuição de uma maior lógica, clareza e facilidade de consulta e
manuseabilidade do Regulamento, quer pelos diversos serviços muni-
cipais, quer pelos particulares que em cada momento necessitem de a
ele recorrer, mas também no intuito de ter em atenção as alterações
legislativas introduzidas em diversas matérias que regulam a activida-
de do município, quer aos novos bens e serviços prestados pelos entes
municipais, quer ainda no ajuste das taxas existentes às realidades ac-
tuais, decorrentes do prosseguimento do reforço e melhoramento das
infra-estruturas públicas e um melhor funcionamento dos serviços
administrativos municipais, o que implica custos acrescidos de fun-
cionamento.

Por outro lado, ajustam-se e harmonizam-se os mecanismos de
incidência, liquidação e cobrança, voluntária ou coerciva, das taxas e
outras receitas municipais praticadas neste município.

Suprimiram-se algumas taxas e outras receitas, por serem
desajustadas, como, ao invés, foram criadas outras, em virtude das já
acima mencionadas alterações legislativas, que deram aos municípios
a possibilidade de criação e respectiva cobrança de novas taxas e outras
receitas.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Leis habilitantes

O presente Regulamento tem como leis habilitantes os artigos
238.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa; artigos 114.º
a 119.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro
alíneas j), x) e z) do n.º 1 e alínea a), n.º 6 do artigo 64.º, para
efeitos do disposto nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do artigo 53.º,
todos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e esta rectificada pelas Declarações de
Rectificação n.º 4/2002 e 9/2002, de 6 de Fevereiro e 5 de Março,
respectivamente, artigos 4.º, 16.º, 19.º, 20.º, 29.º, 30.º e 33.º da Lei
das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, e
alterações subsequentes; Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto; Decreto-
-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 321/
99, de 11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 139/89; Decreto-Lei n.º 310/
2002, de 18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 229/2000, de 14 de No-
vembro; Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 259/2002, de 23 de Novembro; Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6
de Outubro, e Portaria n.º 401/2002, de 18 de Abril; Decreto-Lei
n.º 320/2002, de 28 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26
de Novembro; Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro; Decre-
to-Lei n.º 268/98, de 28 de Agosto; Decreto-Lei n.º 97/88, de 17 de
Agosto; Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 251/
2001, de 18 de Agosto; Portaria n.º 1424/2001, de 13 de Dezem-
bro; Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 276/
2001, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 91/2001, de 23 de Março,
e Portaria n.º 1427/2001, de 15 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 370/
99, de 18 de Setembro; Decreto-Lei n.º 167/97 e 168/97, ambos de
4 de Julho; Decreto-Lei n.º 211/2005, de 7 de Dezembro.

Artigo 2.º

Objecto e âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento aplica-se em todo o território do
município de Terras de Bouro e estabelece os mecanismos que regu-
lam a incidência, liquidação e cobrança de taxas e preços devidos pela
emissão de licenças ou autorizações, pela prestação de serviços e ain-
da pelo fornecimento e ou utilização de bens, públicos ou privados,
do domínio municipal.

2 — A tabela de taxas e outras receitas municipais, adiante desig-
nada apenas por «tabela», anexa ao presente Regulamento, determi-
na as receitas, fixando os montantes a cobrar neste município, po-
dendo existir, além das taxas previstas na tabela, outras estipuladas e
fixadas, decorrentes de leis próprias ou regulamentos específicos.




