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ponte sobre
rio guadiana
com iluminação pública

jorge rosa eleito para
o conselho fiscal da associação
nacional de municípios portugueses
O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, foi eleito membro efetivo do
Conselho Fiscal, da Associação Nacional de Municípios. A eleição teve lugar no dia 9 de
dezembro, no XXIII Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
em Portimão.
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mértola participa
na reunião do conselho
de administração
da rede avec
mértola com orçamento
de 18,7 milhões em 2018
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Mértola aprovaram, por maioria, as Grandes Opções do Plano e o
Orçamento para o ano de 2018, no valor de 18.726.454 euros. O
montante previsto para o corrente ano, regista um aumento de
quatro milhões de euros relativamente a 2017.
Para 2018 as obras com maior destaque no concelho são a conclusão do Pavilhão Multiusos de Mértola e o início da construção do Lar de S. Miguel do Pinheiro. Com financiamento comunitário aprovado estão já as obras de recuperação da Casa Cor
de Rosa, em Mértola. Na Mina de São Domingos estão aprovadas as obras de recuperação do Cine-Teatro, do Jardim do
Coreto e da envolvente do Mercado Municipal. Estão ainda aprovadas as obras de saneamento básico, abastecimento de água
e pavimentação em Alcaria Longa e em Montes Altos.
Os documentos previsionais do Município de Mértola para 2018
e anos seguintes, traduzem claramente a afirmação de um novo
ciclo de grandes investimentos, ciclo esse iniciado em 2017 e
que atingirá nos próximos anos o seu expoente máximo.
O Orçamento e as Grandes Opções do Plano estão disponíveis
em www.cm-mertola.pt.

câmara de mértola deu
início ao processo
de venda dos anexos na
mina de s. domingos

Teve lugar em Tours – França, nos dias 8, 9,10 e 11 de novembro
de 2017, uma reunião do Conselho de Administração da rede
AVEC. A Câmara de Mértola que atualmente exerce o cargo de
vice-presidente da rede, tendo a seu cargo a pasta de tesoureiro, esteve representada nesta reunião através do Presidente da
Câmara, Jorge Rosa, e do Chefe da Divisão de Cultura,
Desporto e Turismo, Manuel Marques.
Este foi o momento para os membros refletirem sobre o andamento dos projetos em curso, mas igualmente para se definirem
os pontos de interesse relativamente à estratégia futura a seguir.
Para além da aprovação do plano de atividades e orçamento da
rede para 2018 foram identificados e propostos alguns projetos
nas áreas da gastronomia, fotografia, artesanato e nas áreas da
prevenção de riscos naturais ou causados pelo homem. Esta reunião coincidiu com as comemorações do 20º aniversário desta
rede da qual fazem parte atualmente 31 cidades representando
11 países.

A Câmara Municipal de Mértola deu início ao procedimento para
a transmissão dos lotes que constituem as áreas do edificado
subsidiário, vulgarmente conhecidas como anexos da Mina de
S. Domingos, de acordo com o estabelecido no regulamento.
Na primeira fase a transmissão far-se-á na Rua do Bonfim, Rua
da Liberdade e Rua de S. Domingos num total de 34 lotes. Para
dar início ao processo, os particulares a quem assiste a expetativa de aquisição, devem preencher o requerimento, a demonstrar interesse na aquisição do lote, num prazo de 90 dias. O
modelo do requerimento está disponível junto do regulamento,
em www.cm-mertola.pt, nas juntas de freguesia do concelho, na
Casa do Mineiro e no Serviço de Atendimento e Património da
Câmara Municipal de Mértola.
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obras municipais
OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,11 €

300 dias

Concluída

Saneamento e Pavimentação
de João Serra

645.509,37 €

270 dias

Concluída

EM 506 | En122
S. Pedro de Sólis

776.747,98 €

150 dias

Concluída

Rede de Água de
S. Pedro de Sólis

137.899,90 €

90 dias

Concluída

Rede de Água e Pavimentação
de S. Miguel do Pinheiro

547.945,39 €

180 dias

Concluída

Pavimentação de Arruamentos
em S. João dos Caldeireiros

636.861,79 €

300 dias

Concluída

Iluminação Viária e Cênica
Ponte sobre Rio Guadiana

89.918,24 €

30 dias

Concluída

Caminhos Municipais
Obras de Conservação

77.523,24 €

60 dias

Concluída

Saneamento e Pavimentação
de Montes Altos

579.341,96 €

210 dias

Em execução

Lar das Cinco Freguesias
S. Miguel do Pinheiro - Mértola

2.869.999,29 €

450 dias

Em execução

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa

791.976,51 €

365 dias

Em execução

Pavilhão Multiusos
Largo da Feira - Mértola

2.484.482,57 €

270 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
em Alcaria Longa

878.874,19 €

270 dias

Contrato celebrado. Submetido a
visto prévio pelo Tribunal Contas

Saneamento e Pavimentação
em Picoitos

1.140.000,00 €

315 dias

Em concurso

Saneamento e Pavimentação
em Alves

975.000,00 €

270 dias

Em concurso

Pavimentação de acesso ao
caminho Moreanes-Guizo

66.500,00 €

120 dias

Em concurso

Coletor Final
ETAR Montes Altos

19.538,25 €

45 dias

Concurso concluído. Não foram
apresentadas propostas
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obras municipais

Saneamento e Pavimentação em Picoitos

Novo espaço Expo Mértola

Lar das 5 Freguesias, em S. Miguel do Pinheiro

Obras de conservação na estrada de Alcaria Longa - EN 267

Obras de conservação na estrada dos Namorados-João Serra

Reabilitação e refuncionalização da Casa Cor de Rosa
em Mértola

Pavimentação e arruamentos em S. João dos Caldeireiros

Obras de conservação na EM 506 em S. Pedro de Sólis

Rede de água em S. Pedro de Sólis

Rede de água e pavimentação em S. Miguel do Pinheiro
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obras municipais

Saneamento e pavimentação em João Serra

Saneamento e pavimentação em Montes Altos

Saneamanto e pavimentação em Alves

Zona de expansão urbana 1 da Mina de São Domingos

Saneamanto e pavimentação em Alcaria Longa

obras por administração direta
pavimentação de ledo
pavimentação de troço de rua na mina junto
ao centro republicano
pavimentação de corte cobres
pavimentação de alcaria ruiva e ramal
requalificação do largo em corte gafo de baixo
pavimentação de salgueiros
pavimentação de mesquita
pavimentação de besteiros
pavimentação de bicada
pavimentação de sapos- mértola
reabilitação de pavimentos e reparação de
passadeiras em penilhos
execução de rampa de acesso a pessoal com
mobilidade condicionada na praia fluvial da mina
substituição de varias luminárias em mértola,
entrada norte e eixo comercial
substituição da cobertura nos armazéns e
refeitório do estaleiro
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em curso
recuperação do edifício dos antigos bombeiros
requalificação da zona junto ao mercado
na mina de s. domingos (fase 2)
manutenção de diversas estradas no concelho
reparação da estrada de terra batida para
água santa da herdade
execução de passadeira para acesso a pessoas com
mobilidade condicionada em mosteiro

obras municipais por administração direta

Execução de passadeira para acesso a pessoas
com mobilidade condicionada em Mosteiro

Execução de Rampa de Acesso a Pessoas com Mobilidade
Condicionada na Praia Fluvial da Mina

Pavimentação em Bicada

Pavimentação em Mesquita

Pavimentação em Sapos - Mértola

Pavimentação em Ledo

Pavimentação em Alcaria Ruiva

Montagem Painéis Fotovoltaicos
Campo de Futebol em Mértola

Pavimentação em Besteiros

Pavimentação em Corte Cobres

Pavimentação de troço de rua na Mina
junto ao Centro Republicano

Pavimentação em Vale Camelos
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obras municipais por administração direta

Pavimentação em Salgueiros

Reabilitação de Pavimentos e Reparação
de Passadeiras em Penilhos

Recuperação do edifício
dos antigos bombeiros em Mértola

Requalificação da zona junto ao Mercado
na Mina de S. Domingos

Reparação da estrada de terra batida para
Água Santa da Herdade

Requalificação do Largo em Corte Gafo de Baixo

ponte sobre o rio guadiana com iluminação pública
A Câmara Municipal de Mértola inaugurou a iluminação da
ponte sobre o rio Guadiana no dia 19 de dezembro, ao início da
noite. Com a iluminação da ponte, a circulação de peões entre
as duas margens do Guadiana é mais fácil e mais segura para
todos os que diariamente fazem este percurso.
A iluminação do tabuleiro da ponte é constituída por 18 colunas
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e luminárias, e a iluminação cénica dos sete pilares por 14 projetores e equipamento com controlo de variação de cor. A obra
teve um investimento municipal de 90 mil euros.
A ponte sobre o Guadiana foi construída em 1961, com projeto
da autoria do Eng.º Edgar Cardoso.

mértola distinguida pela sétima vez como
autarquia + familiarmente responsável
A Câmara Municipal de Mértola foi pela sétima vez distinguida como
uma autarquia + familiarmente responsável, pelo Observatório das
Autarquias Familiarmente Responsáveis e recebeu a bandeira verde
com palma (por receber o prémio por três ou mais anos consecutivos) pelas boas práticas em relação às famílias. Mértola e
Almodôvar foram os municípios distinguidos no Baixo Alentejo. A
Bandeira foi entregue no dia 29 de novembro, no Auditório Nacional
dos Municípios Portugueses, em Coimbra, e está atualmente hasteada no edifício dos Paços do Concelho, em Mértola. O Observatório
avaliou 12 critérios, nomeadamente o apoio à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, a educação, a habitação, os transportes, a saúde ou a cultura e o desporto.

investimento das águas
públicas do alentejo
beneficia concelho
A Agda - Águas Públicas do Alentejo SA, adjudicaram uma
empreitada no valor de 2,6 milhões de euros, que irá beneficiar

quatro concelhos do Baixo Alentejo, onde se inclui Mértola.
A empreitada, com um prazo de 450 dias, permitirá reforçar a
adução de água a Mértola, bem como melhorar a qualidade da
mesma. Atualmente a margem esquerda do concelho e a vila de
Mértola são abastecidos pelo Enxoé,
Em concurso público, está também a empreitada de ampliação
e melhoria das etapas processuais da Estação de Tratamento
do Enxóe.

câmara recebe menção honrosa nos prémios icnf 2017
uma ideia natural com o projeto “francelho de mértola”
A Câmara Municipal de Mértola recebeu, no âmbito do Prémio ICNF
2017 - Uma Ideia Natural, uma menção honrosa com a candidatura
do projeto Francelho de Mértola direcionado para a manutenção
e/ou acréscimo da população de Peneireiro-das-torres (falco naumani) na vila de Mértola, onde reside a única colónia urbana nacional desta espécie de falcão vulnerável a nível global e nacional.
De acordo com dados do Parque Natural Vale do Guadiana, em
2001 existiam 68 casais de Peneireiro-das-torres na vila de Mértola.
Em 2017 registaram-se 39 casais o que significa um decréscimo de
quase 43% na população.
Localmente as causas identificadas para este decréscimo de população estão relacionadas com a perda de habitat de alimentação e
de habitat de nidificação. É ainda apontada com menos expressão a
competição interespecífica pelos locais de nidificação, nomeadamente por gralha-de-nuca-cinzenta (Corvus monedula) e o pombo
(Columbalivia var. doméstica). Face a este quadro de decréscimo
populacional no núcleo urbano de Mértola, a Câmara Municipal tem
vindo a apoiar as atividades de conservação levadas a cabo, localmente, pela equipa do Parque Natural Vale do Guadiana, nomeadamente, através da oferta de caixas ninho. O projeto, candidatado,
surge na sequência deste trabalho de colaboração e fundamenta-se

quer pelo seu valor
natural e conservacionista, quer pelo seu
valor simbólico. Este é
um projeto que pretende afirmar uma comunidade local que preza
e valoriza o seu património no sentido lato,
não apenas o edificado, monumental, histórico, cultural ou etnográfico, mas também o seu património natural.
Ainda que não tenha sido objeto de financiamento, a Câmara
Municipal pretende dar seguimento às ações integradas no projeto,
estando já a equacionar novos apoios e formas de financiar as
ações previstas. A população urbana de Peneireiro-das-torres da
vila de Mértola, carece desta atenção especial, sendo entendida
pela Autarquia como símbolo da resiliência de uma vila do interior do
Alentejo, despovoado e envelhecido que resiste à ameaça da desertificação e vê no seu património cultural e natural o caminho para a
sustentabilidade futura.

municipio promove rio
guadiana e turismo
náutico na boot
düsseldorf - alemanha
O Município de Mértola, em parceria com a ARPTA – Agência
Regional de Promoção Turística do Alentejo, promoveu a beleza
natural do rio Guadiana e a oferta local de turismo náutico, numa
das maiores feiras de turismo náutico da Europa: a BOOT
Düsseldorf – Boat Show & Watersports Exhibition. A feira decorreu
de 20 a 28 de janeiro, na cidade alemã de Dusseldorf.
A participação do Município neste evento insere-se na estratégia
local de internacionalização da oferta turística do concelho em articulação com a estratégia de internacionalização regional do destino Alentejo – Ribatejo. Na feira foi promovida, essencialmente, a
oferta relacionada com as atividades náuticas que as várias

mértola
“município mais azul 2017”
A Câmara Municipal de Mértola foi distinguida com o Prémio “Município Mais Azul 2017”, promovido pela Associação Bandeira
Azul da Europa e pela Agência Portuguesa do Ambiente. O prémio entregue, no passado dia 24 de novembro, em Vilamoura, no
VI Seminário Nacional Programa Bandeira Azul, distingue os
municípios, a nível nacional, pelo seu empenho nas atividades
relacionadas com a educação ambiental durante a época balnear.
Para a realização das atividades de educação ambiental, enquadradas no programa da Bandeira Azul, a Câmara Municipal contou com a colaboração de várias entidades, nomeadamente a
Oficina da Criança (Santa Casa da Misericórdia de Mértola),
Projeto Capacitar +, Universidade Sénior de Mértola e
Delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro de Mértola.

empresas locais oferecem, bem como, os diferentes pontos de
interesse náutico e de beleza paisagística que o território tem,
com são caso do rio Guadiana, da praia fluvial da Mina de S.
Domingos ou do Pulo do Lobo.
Esta participação realizou-se ao abrigo do projeto GO2MÉRTOLA
co- financiado pelo Programa ALENTEJO 2020 – FEDER.

caminhada sem lixo
junta pessoas e
organizações por um
concelho mais limpo
Decorreu no dia 20 de janeiro em Mértola, a primeira Caminhada
Sem Lixo. Um projeto de sensibilização e ação ambiental, promovido pelo Município de Mértola em parceria com várias organizações, que pretende envolver todos(as) na promoção de um
território mais limpo e livre de lixo, particularmente, o lixo não
orgânico (plástico, papel, vidro, etc) que se acumula nas bermas
de estradas e caminhos do concelho.
A primeira Caminhada sem Lixo, que decorreu entre a localidade
dos Fernandes e a vila de Mértola, juntou 34 pessoas e contou
com a colaboração das seguintes entidades: GNR e Serviço de
Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), Junta de
Freguesia de Mértola, Parque Natural Vale do Guadiana, Bike
Club dos Fernandes, Centro de Instrução e Recreio
Fernandense e ResiAlentejo. No total foram recolhidas 7300L de
lixo (43 sacas), dos quais 5100L de plástico, 1000L de vidro e
1200L de papel. Foram ainda recolhidos pneus, colchões, tv’s,
cadeiras, caixas entre outros materiais.
O Município de Mértola agradece a colaboração de todos os
envolvidos e desafia a comunidade local a estar atenta à próxima
Caminhada sem Lixo.
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compras de natal em
mértola deram prémios
A Câmara Municipal de Mértola promoveu, mais uma vez, a campanha “Neste Natal compre no comércio local e ganhe prémios”,
com o objetivo de promover, incentivar e dinamizar o comércio
local da vila durante a época natalícia.
O sorteio da campanha decorreu no dia 8 de janeiro, no Gabinete
de Atendimento da Câmara Municipal de Mértola. No total foram
sorteados 94 prémios. Na ocasião estiveram presentes o
Presidente da Câmara, Jorge Rosa, a Vereadora, Rosinda
Pimenta, e o Presidente da Assembleia Municipal, Mário Martins.
A campanha inseriu-se no programa de animação do comércio
local da vila de Mértola e contou com a colaboração da
Associação de Empresários do Vale do Guadiana e das juntas de
freguesia do concelho.

concurso de montras
de natal premiou
comerciantes
No âmbito do Programa Municipal de Animação do Comércio da
vila de Mértola, a Câmara Municipal de Mértola promoveu um
concurso de montras de Natal para todos os estabelecimentos
da Vila-Museu. A montra do Café o Cantinho foi a vencedora do
concurso. Em segundo lugar ficou a montra do Raposo & Luzia,
Lda e em terceiro a montra da Loja Peças Soltas. A entrega dos
prémios teve lugar no dia 9 de janeiro.
A votação que decorreu entre 11 de dezembro a 7 da janeiro,
tendo o resultado final sido definido pelo júri (70 por cento) e pela
população em geral, através do facebook da Câmara (30 por cento). O júri composto por um representante da Câmara Municipal,
da Junta de Freguesia de Mértola, da Escola Profissional Alsud e
da Associação de Empresários do Vale do Guadiana, teve em
conta na sua avaliação a originalidade e criatividade, a harmonia
e estética do conjunto, a utilização de materiais reciclados e/ou
orgânicos e a iluminação.
As montras premiadas receberam vales monetários para utilização em estabelecimentos locais.

Festa de Natal dos funcionários da Câmara Municipal
e suas famílias

projeto de promoção
da leitura e da escrita
nas escolas
A Biblioteca Municipal de Mértola desenvolve, anualmente, um projeto de promoção da leitura e da escrita que envolve todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Mensalmente, entre janeiro e junho, técnicas da biblioteca visitam as escolas, levando consigo a magia das histórias.
Criar e fortalecer hábitos de leitura, como fator de desenvolvimento pessoal e social é o objetivo principal destas ações, promovendo, ao mesmo tempo, a escrita como estímulo da criatividade narrativa e da reflexão em torno do mundo em que nos movemos.
Em 2018, vão ser trabalhadas as Histórias da nossa terra, num
esforço de divulgação e valorização das recolhas realizadas no
concelho, no âmbito de vários projetos.
Este trabalho conta, desde o seu início, com a participação e colaboração estreita dos professores e educadores, que se têm revelado determinantes para o sucesso da iniciativa.
Integrado no Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar
no concelho de Mértola, este projeto vai contar neste e nos próximos dois anos com o financiamento do Programa Operacional
Regional do Alentejo: Planos integrados e Inovadores de Combate
ao Insucesso Escolar, o que lhe permitirá um novo fôlego.
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feira do livro de mértola
A Feira do Livro de Mértola teve lugar de 19 a 25 de novembro,
no salão dos Bombeiros de Mértola. Além de muitas novidades
bibliográficas para crianças e adultos a Feira apresentou um programa cultural variado, onde se destacou a apresentação dos
livros “O Lince Lineu”, com a presença do autor Pedro Mendes,
“O afinador de memórias”, seguido de contos pelo autor Jorge
Serafim e “Vagabunda”, de Mercedes Blasco, apresentado por
Isabel Lousada. O programa incluiu, também sessões de teatro,
de contos, de marionetas e a exposição das ilustrações do livro
“O afinador de memórias”. No dia 25, teve lugar uma oficina de
escrita criativa – micro contos, por Fernando Guerreiro.
A Feira do Livro de Mértola é sempre um ponto de encontro de
crianças e adultos, que deste modo podem adquirir as suas
publicações preferidas, assim como partilhar o prazer da leitura
e dos livros.

empresários de mértola
reunidos no pomarão
O XIV Encontro de Empresários do Concelho de Mértola decorreu no dia 25 de novembro, no Centro de Interpretação do
Pomarão. A organização esteve a cargo da Câmara Municipal
de Mértola e da Associação de Empresários do Vale do
Guadiana. O Encontro foi mais uma vez local privilegiado de
troca de experiências dos empresários locais com especialistas
de várias áreas.
O programa deste ano contou com duas sessões. A primeira
abordou a seca, as alterações climáticas e o futuro das atividades económicas em Mértola e teve a moderação de André
Vizinho, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
A segunda sessão foi dedicada “As qualificações dos recursos
humanos e as necessidades das empresas”, com a moderação
de José Pires dos Reis, do Centro de Transferência do
Conhecimento, Incubadora de Empresas, do Instituto
Politécnico de Beja. O Encontro contou, também, com a participação de vários especialistas, assim como de empresários locais que apresentaram as suas empresas e as suas experiências.

mês da música com
espectáculos em mértola
e na mina s. domingos
A edição 2017 da iniciativa municipal Mês da Música contou
com sete espetáculos, em Mértola e na Mina de S. Domingos. O
primeiro foi o concerto Via Crucis, por Rui Santana e Flipe Pilar,
na Igreja Matriz de Mértola, no dia 4 de novembro. Seguiram-se
os concertos de Carolina Deslandes, do Duo Canto e Guitarra,
com Ana Amaro e José Micael, de fado “Reflexo”, com Henrique
Leitão e convidados, o musical infantil “Um sonho de Natal”, de
Natal, pela Banda Filarmónica da Sociedade Cubense 1.º de
Dezembro, e de Ano Novo com Pedro Mestre, já em janeiro
deste ano.
O Mês da Música é uma atividade que tem como objetivo proporcionar o contato com vários géneros musicais em distintos
espaços culturais do concelho.
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trilhos de mértola
trail run a 4 de março

eventos 2018
Festival do Peixe do Rio » 7 e 8 de abril
Festival do Mel, Queijo e Pão » 27 a 29 de abril
Festival MUR » 18 a 20 de maio
Mértola Radical » 11 a 15 de agosto
Feira A.T. de Vale do Poço » 7, 8 e 9 de setembro
Feira da Caça de Mértola » 26 a 29 de outubro

Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Liliana Sofia Guerreiro Vitoriano

A terceira edição dos Trilhos de Mértola – Trail Run terá lugar no
dia 4 de março e as inscrições decorrem até dia 26 de fevereiro,
no site www.acorrer.pt.
A organização é da Câmara Municipal de Mértola e do Clube de
Futebol Guadiana.
Os Trilhos de Mértola - Trail Run desafiam os mais ativos na
exploração dos seus próprios limites (re)descobrindo espaços e
paisagens de beleza extrema, tendo como pano de fundo a vila
de Mértola e a beleza do Parque Natural do Vale do Guadiana.
A prova é composta pelo Ultra Trail (46 km), pelo Trail Longo
(29km), pelo Trail Curto (12km) e por uma caminhada de 9km.
A participação no evento desportivo inclui: dorsal (Trails), controlos de passagem de chegadas e tempos (Trails), t-shirt técnica
ou outro produto alusivo ao evento, seguro, abastecimentos,
transporte dos atletas do Trail Longo para o local de partida (a
organização só assegura o transporte dos primeiros 200 inscritos), transporte dos atletas desistentes desde os postos de abastecimento até Mértola, massagem após a prova para participantes dos trails, duches quentes (Pavilhão Desportivo Municipal) e
alojamento na véspera, em regime de “solo-duro” (Pavilhão
Desportivo Municipal).

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa

Telefones
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673

Vereadores
Mário José Santos Tomé
Secretariado Maria Emília Pires Ruivo

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenadora Executiva Rosinda Maria Freire Pimenta
Telefone 286647534

Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Rosinda Maria Freire Pimenta
Secretariado Sílvia Cristina Felipe Veríssimo
Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
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