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Ata número catorze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezanove de julho do ano dois mil e dezassete;--------------------------------------------- 

 
Pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 
o Executivo Municipal, sob a presidência de João Manuel Rocha da Silva, Presidente da 
Câmara, estando presentes os senhores vereadores, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, 
Sónia Maria Horta do Calvário, José Domingos Negreiros Velez, Ana Cristina Ribeiro Horta e Rui 
Inácio Marreiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do Senhor vereador, Manuel Fernando Neves de Oliveira, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------------- 
 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas nos 12/2017 e 13/2017;---------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração as atas nos 12/2017 e 13/2017, relativas às reuniões de câmara 
realizadas em vinte e um de junho e cinco de julho de dois mil e dezassete, as quais foram 
previamente distribuídas por todos os eleitos e de seguida, aprovadas por 
unanimidade.(Deliberação nº 383)---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador José Velez referiu que a DRAP Alentejo – Direção Regional de Agricultura e Pescas 
do Alentejo, se disponibiliza para ajudar naquilo que for necessário relativamente ao Projeto 
sobre alterações climáticas, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Ana Horta deu conhecimento que moradores e donos de estabelecimentos da 
zona da Praça da República se têm queixado da água da rede de abastecimento que vem com 
resíduos de ferrugem.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros acrescentou que este não é um problema novo e os serviços 
competentes têm conhecimento. A zona da Praça da República e envolvente é a mais antiga 
em termos de rede de água e sendo o material da tubagem composto de ferro, esta ferrugem 
é ferro que se vai desagregando do interior do tubo.-------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a placa central da Praça da República vai ser 
intervencionada e está previsto também posteriormente uma intervenção na rede de água.---- 
 
A vereadora Ana Horta referiu que aquilo que entendeu com esta resposta é que a praça vai 
ter uma cara nova em termos de calçada mas os problemas que as pessoas têm em casa e nos 
estabelecimentos vão continuar porque essa parte ainda não se vai fazer.----------------------------
Questionou ainda, porque motivo as fundações do depósito ainda estão no sítio apesar deste 
ter sido já demolido. O problema era o depósito do solo até a cima ou eram as fundações que 
estavam a criar problemas em relação ao templo descoberto?-------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que não foi isso que disse, o problema da rede de água 
está falado com o Engº Alexandre da EMAS, e uma coisa não implica a outra, existe uma forma, 
como já está a acontecer noutros sítios, em que não é necessário levantar a calçada para se 
intervir na rede.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão das fundações do depósito, informou que existe uma proposta do 
arquiteto que está a elaborar o projeto para que as mesmas possam ficar mas não está nada 
decidido. Depois, o fórum que assenta mesmo onde estava o depósito, não será reconstruido 
mas existe uma ideia que segundo dizem é o que se faz presentemente e está a ser estudada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros considerou importante referir que o processo de demolição do 
depósito foi muito apressado e atrapalhado e não sabe, porque não viu os documentos, se em 
termos de legalidade do projeto isso não trará ainda algum dissabor (O Senhor Presidente da 

Câmara interrompeu e informou que o Tribunal de Contas deu parecer favorável). O que está 
documentado é que era imprescindível retirar o depósito, quando foi dito recorrentemente 
que a localização inicial foi desviada para não conflituar com as suspeitas que havia de 
infraestruturas enterradas e tentou-se explicar que mesmo que tivesse havido lá qualquer 
coisa o próprio processo de construção, quer do reservatório, quer da sapata, teria destruído 
tudo. Veio depois uma segunda teoria dizer que tudo aquilo que existia, existia no substrato 
ainda abaixo da sapata, portanto as coisas são como são, irão acompanhar, esperam que o 
Museu Vivo seja feito e que a obra evolua.---------------------------------------------------------------------
Relativamente à rede de águas, que contrariamente àquilo que também erradamente se fez 
fazer crer, o reservatório sempre esteve em funcionamento, aliás esse foi um dos argumentos 
principais para a sua manutenção e, a sua demolição em termos de funcionamento da rede, só 
deveria ter sido feita quando esta zona tivesse sido remodelada, por ser a mais grave em 
termos do abastecimento de água domiciliária em Beja, exatamente por a tubagem ser toda 
em ferro e correr o risco de dar este tipo de problemas ao nível da qualidade e falta de pressão 
que era compensada pelo reservatório e que com a sua demolição se agravaram, o que reforça 
a necessidade de mexer na rede de águas.----------------------------------------------------------------------
Por fim, referiu que fica algum dissabor ir mexer-se nesta zona, embora saiba porque é que 
não se vai fazer mais nada e porque é que se vai apenas substituir o pavimento, mas o Senhor 
Presidente saberá melhor que ele que não faz sentido substituir um pavimento e não mexer 
nalguma coisa que esteja lá por baixo, a nível de infraestruturas, ou criar condições para fazer 
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posteriormente, porque o método “pipe bursting” em termos arqueológicos é destruição pura 
e vai ser muito difícil alguém deixar fazê-lo, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de abertura de procedimento de concurso público de 
empreitada de reabilitação de imóveis para instalação do Centro de 
Apoio ao Desenvolvimento Local;-------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Há a necessidade de efetuar a reabilitação dos edifícios sitos na Praça da República nos 25, 27, 
29, 30 e 31 e na Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja, para instalação do Centro 
de Apoio ao Desenvolvimento Local;------------------------------------------------------------------------------
Não existem condições técnicas para que estes trabalhos, pela sua dimensão, sejam efetuados 
pela Câmara Municipal;----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 36º, nº 1 do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos 
Contratos Públicos), a escolha prévia do tipo de procedimento deve ser fundamentada e 
autorizada pela autoridade competente para autorizar a despesa;---------------------------------------
Nos termos da regra de escolha do procedimento contida no artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP, 
propôs-se a realização de um procedimento de concurso público.---------------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 886.000,00 € acrescido de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz um total de 939.160,00 €.---------------------------------------------------------------------
O prazo de execução da obra é de 18 meses.-------------------------------------------------------------------
O código CPV adequado será 45211350-7 – Construção de edifícios multifuncionais.---------------
O critério de adjudicação das propostas é o referido na cláusula 12ª do programa de concurso.-
De acordo com o que dispõe o artigo 67º, nº 1 do CCP, torna-se necessário proceder à 
designação do júri que conduzirá o procedimento para a formação do contrato, propondo-se a 
seguinte constituição:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº António Fialho;-----------------------------------------------------------------------------------
1º vogal efetivo: Engº Paulo Luís;----------------------------------------------------------------------------------
2º vogal efetivo: Arqtº Manuel Faião;----------------------------------------------------------------------------
1º vogal suplente: Cláudio Tavares;-------------------------------------------------------------------------------
2º vogal suplente: Arqtª Berta Mota.-----------------------------------------------------------------------------
Mais foi proposto que, nas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri, seja substituído pelo 1º 
vogal efetivo, Engº Paulo Luís.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 384)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Anulação e proposta de abertura de novo procedimento de 
concurso público de empreitada da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 61 do Código dos Contratos Públicos e na sequência da lista de erros e 
omissões interposta em 13 de abril de 2017 pelas empresas CONSDEP, Engenharia e Construção 
SA e TECNOVIA – Sociedade de Empreitadas SA, ficou suspenso o prazo para a apresentação das 
propostas. Após análise das listas de erros e omissões apresentadas pelos dois concorrentes, o 
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júri encaminhou as referidas listas para o projetista.---------------------------------------------------------
Na sequência da revisão do projeto, foram também efetuadas várias alterações no projeto da 
rede de águas, que tiveram reflexos no Caderno de Encargos e em várias peças desenhadas do 
projeto, as quais devem ser consideradas obsoletas.---------------------------------------------------------
Da revisão do projeto efetuada, resultou a elaboração de um mapa de trabalhos retificado, 
considerando o júri que as alterações efetuadas podem ser enquadradas no âmbito das 
propostas a apresentar pelos respetivos concorrentes.------------------------------------------------------
Face ao exposto, o júri propôs, nos termos do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, a 
prorrogação do prazo para a apresentação das propostas até ao dia 20 de outubro de 2017, 
mais se propondo a aceitação do mapa de trabalhos final, bem como o Caderno de Encargos e 
as peças desenhadas que substituem as peças desenhadas obsoletas.----------------------------------
No entanto, de acordo com nº 2 do artigo 64º do CCP, que refere “a aceitação de erros e 
omissões do Caderno de Encargos que nos termos do disposto do artigo 61º implicarem 
alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento, o prazo fixado para a 
apresentação de propostas deve ser prorrogado, no mínimo, pelo período equivalente ao do 
atraso decorrido desde o inicio daquele prazo até à comunicação das retificações ou à 
publicitação da decisão de aceitação de erros e omissões”, (90 dias neste procedimento), e 
considerando que o prazo para a apresentação de propostas terminou em 20 de abril de 2017, 
torna-se, em termos de celeridade do processo, preferível anular o presente procedimento e 
lançar um novo procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade anular o presente procedimento nos termos 
propostos.(Deliberação nº 385)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Houve a necessidade de introduzir alterações ao projeto da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte, aprovado em reunião de câmara, nomeadamente no que se refere ao projeto da rede 
de águas introduzindo-se alterações no mapa de quantidades e em algumas peças desenhadas 
que constavam no anterior procedimento;---------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 36º, nº 1 do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos 
Contratos Públicos), a escolha prévia do tipo de procedimento deve ser fundamentada e 
autorizada pela autoridade competente para autorizar a despesa;---------------------------------------
Nos termos da regra de escolha do procedimento contida no artigo 19º, nº 1, alínea b) do CCP, 
propôs-se a realização de um procedimento de concurso público.---------------------------------------
O preço base do procedimento é fixado no valor de 1.863.900,00 € acrescido de IVA à taxa de 
6%, o que perfaz um total de 1.975.734,00 €.------------------------------------------------------------------
O prazo de execução da obra é de 180 dias.--------------------------------------------------------------------
O código CPV adequado será 45211360-0 – Obras de Urbanização.--------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o referido na cláusula 12ª do programa de concurso.-
De acordo com o que dispõe o artigo 67º, nº 1 do CCP, torna-se necessário proceder à 
designação do júri que conduzirá o procedimento para a formação do contrato, propondo-se a 
seguinte constituição:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº Paulo Luís;-----------------------------------------------------------------------------------------
1º vogal efetivo: Engº João Mestre;-------------------------------------------------------------------------------
2º vogal efetivo: Engº Nuno Araújo;-------------------------------------------------------------------------------
1º vogal suplente: Arqtº Domingos Horta;-----------------------------------------------------------------------
2º vogal suplente: Engº António Fialho.--------------------------------------------------------------------------
Mais foi proposto que, nas faltas e impedimentos, o Presidente do Júri, seja substituído pelo 1º 
vogal efetivo, Engº João Mestre.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aprovar a abertura de novo procedimento.(Deliberação nº 

386)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.3. – Proposta de correção de valores da candidatura;-------------------------------- 

 
No âmbito do Aviso ALT20-06-2016-18) 4.5 – Promoção de Estratégias de baixo teor de carbono 
para todos os tipos de território, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a 
atenuação, propôs o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que se 
possa proceder à apresentação da candidatura de Reestruturação da zona pedonal, ciclovia e 
estacionamento entre a Avenida do Brasil e Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, com a 
seguinte estrutura de componentes:----------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº componente Descrição componente Valor com IVA 

1 Estudos, Pareceres, Projetos, Consultoria 10.424,27 € 

2 Construções diversas – empreitada 156.675,40 € 

3 Ajustamento de preços – revisão de preços 3.133,51 € 
 

O valor total da candidatura é de 170.233,18 € e a mesma integra o Quadro de Investimentos 
do PEDU do Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e revogar a deliberação tomada em sete de junho de 
dois mil e dezassete.(Deliberação nº 387)------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Venda de lotes na Zona de Acolhimento Empresarial;------------------------ 
 
Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – Área Norte, 
correspondente ao lote A3, com 720 m2, destinado à construção urbana, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 4022 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2115/20170602 e aí inscrito a 
favor do Município de Beja a Álvaro José Teixeira Ragageles, pelo preço de 180,00 €;-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 388)---------------------------------------------- 
 
Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – Área Norte, 
correspondente ao lote A4, com 729 m2, destinado à construção urbana, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 4023 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2116/20170602 e aí inscrito a 
favor do Município de Beja a Nelson José Silva Barão, pelo preço de 182,25 €;----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 389)---------------------------------------------- 
 
Prédio urbano, sito no loteamento municipal Atividades Económicas – Área Norte, 
correspondente ao lote A2, com 720 m2, destinado à construção urbana, inscrito na respetiva 
matriz sob o artigo 4021 da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2114/20170602 e aí inscrito a 
favor do Município de Beja a Nuno Miguel Órfão Agostinho, pelo preço de 180,00 €.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 390)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de adesão à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;---- 

 
Registo nº 4016 de 20 de junho de 2017 da Técnica Municipal, Maria Manuel Henriques, no 
qual informa o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis é uma associação de municípios que tem como 
missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis 
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nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda 
dos decisores políticos. Constituída formalmente em 10 de outubro de 1997, a Rede 
desenvolve a sua intervenção tendo por base as seguintes linhas orientadoras: Apoiar e 
promover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em 
saúde e Promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que 
integram a Rede e entre as restantes redes nacionais participantes no projeto Cidades.-----------
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis consolida-se no alargado leque de parceiros locais 
existente em cada município saudável português, pretendendo aumentar o nº de municípios 
aderentes, e nas parcerias fortes que mantem, nomeadamente com a Organização Mundial de 
Saúde, Direção Geral de Saúde, Escola Nacional de Saúde e Instituto de Geografia e 
Ordenamento de Território.-----------------------------------------------------------------------------------------
O Movimento Cidades Saudáveis nasceu da constatação de que a saúde das pessoas que vivem 
nas cidades é fortemente condicionada pelas suas condições de vida e de trabalho, pelo 
ambiente físico e socioeconómico e pela qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde.------
O projeto Cidades Saudáveis incute uma mudança na forma como os indivíduos, as 
comunidades, as organizações de voluntariado e o poder local pensam, compreendem e 
tomam decisões sobre a saúde.------------------------------------------------------------------------------------
Este movimento representa um mecanismo para promover o compromisso e a inovação e é 
uma fonte de valiosa peritagem, legitimidade e aprendizagem contínua.------------------------------
Em 2013, o movimento comemora 25 anos de existência, a assinalar na conferência 
internacional que terá lugar em Izmir, Turquia, entre 20 e 22 de junho.--------------------------------
O Município de Beja assinou a Declaração de Compromisso da Associação de Municípios da 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis em 19 de novembro de 2015, levando a mesma a 
reunião de câmara em 18 de novembro de 2015.-------------------------------------------------------------
Face ao exposto no ponto anterior, vem a signatária, enquanto técnica municipal que 
acompanha os trabalhos do grupo técnico, propor à Câmara que delibere aprovar a adesão do 
Município de Beja à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, com uma quota anual de cerca 
de 1.059,75 €, e posteriormente se submeta à consideração da Assembleia Municipal, para os 
mesmos fins, uma vez que por lapso o assunto não seguiu para este órgão.---------------------------
Foi deliberado por unanimidade aprovar e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

391)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação do Sistema Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios – 2017;--------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Plano Operacional Municipal relativo ao Sistema Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 392)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital para notificar Ideias Verticais, Ldª, concessionária do Café Esplanada do 
Jardim de Bacalhau, com vista a ser tomada posse administrativa do estabelecimento.------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 19 de julho de 2017, 
que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, nº al. 
d) do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é notificada a 
sociedade comercial por quotas, Ideias Verticais, Ldª, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Beja, sob o número 508042593, na pessoa da sócia gerente, Tânia Sofia Baltazar 

http://www.igot.ulisboa.pt/
http://www.igot.ulisboa.pt/
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Reis, contribuinte fiscal nº 218564759, ou outro que esteja, atualmente, a exercer o cargo de 
sócio gerente da referida sociedade, por se ter furtado a todas as tentativas de notificação, 
quer por carta registada ou por protocolo no próprio estabelecimento, levadas a cabo por 
funcionários do Município de Beja, para proceder à entrega a esta autarquia do 
estabelecimento comercial, designado por Café Esplanada, sito em espaço público do Jardim 
de Bacalhau, em Beja, cuja exploração foi concessionada à referida sociedade, por contrato 
administrativo, de 10 de agosto de 2007, em consequência de ter sido autorizada a cessão da 
posição contratual da anterior concessionária, Tânia Sofia Baltazar Reis, empresária em nome 
individual, para a atual sociedade, por contrato administrativo de 16 de outubro de 2006, pelo 
prazo inicial de cinco anos, findo o qual, seria renovável por períodos sucessivos de um ano, se 
nenhuma das partes o denunciar com três meses de antecedência, relativamente ao seu termo 
ou ao da sua renovação, sob pena de ser tomada, por este município, posse administrativa do 
estabelecimento, já identificado, nos termos do artigo 180º do CPA, por falta de pagamento de 
rendas, há, pelo menos, 3 anos que a devedora não paga a renda, atualmente, no valor de 
587,78 €, totalizando uma dívida de 20.498,41 €, à qual acrescerá os respetivos juros de mora, 
à data de 23 de maio de 2017, com grave prejuízo do interesse público, sendo certo que a 
posse administrativa ocorrerá em 28 de agosto de 2017, pelas 09.30 horas.--------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja e 
publicitado no sítio da internet deste município nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro e 113º, nº 8 do CPA.”------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 393)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Rendas em dívida – Lucas & Lampreia, Ldª, concessionária dos 
talhos municipais 15, 16 e 17 do Mercado Municipal de Beja;--------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de indemnização por danos causados em viatura, solicitado 
por Ricardo Ferreira;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de atribuição de subsídios;---------------------------------------- 
 
Registo nº 4680 de 17 de julho de 2017 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de 
subsídios à atividade regular das associações desportivas do concelho, 2ª tranche, no valor 
total de 71.896,00 €, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 
2017, identificados no mapa que se junta e que constitui documento anexo número dois que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 394)---------------------------------------------- 
 
Informação do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor total de 8.000,00 €, à Pedra Angular – Associação dos 
Amigos do Património da Diocese de Beja, para fazer face às despesas com a realização de um 
espetáculo, nomeadamente deslocações, alojamento e cachet do Coro da Gulbenkian, de 
solistas e do Maestro Michel Corboz, no âmbito do Festival Terras Sem Sombra.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 395)---------------------------------------------- 
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Informação do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, propondo a 
atribuição de um subsídio, no valor total de 1.000,00 €, à Associação Cantinho dos Animais de 
Beja, para fazer face às despesas com veterinários.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 396)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de pagamento de certificados de registo criminal a 
candidatos e trabalhadores do Município de Beja – Atividades cujo 
exercício envolve contato regular com menores;------------------------------------------- 

 
Considerando o disposto na Lei nº 103/2015, de 24 de agosto, solicitou-se aos trabalhadores 
do Município de Beja – incluindo o pessoal integrado no âmbito dos projetos do IEFP – cuja 
atividade envolve contacto regular com menores, a apresentação de Certificado de Registo 
Criminal para se ponderar a informação constante do mesmo no que se refere à aferição da 
sua idoneidade para o exercício das funções.-------------------------------------------------------------------
Procederam à entrega dos respetivos certificados, acompanhados dos recibos comprovativos 
de pagamento, no valor de 5,00 €/cada, 75 trabalhadores e aguarda-se a entrega de 2 
certificados por parte dos trabalhadores Maria Manuel Candeias Coelho e Paulo Ricardo 
Ferreira Monteiro. Torna-se necessário solicitar, também, o respetivo documento sempre que 
venham a ser integrados outros trabalhadores que se enquadrem na situação em apreço.-------
Quanto ao pagamento dos certificados de registo criminal, informa-se que, no ano transato a 
Dra. Maria João Lança, Chefe da DEB, sugeriu que o Município suportasse os respetivos 
encargos, tendo esta sugestão merecido a concordância do vereador Vítor Picado.-----------------
De acordo com o entendimento do Chefe da DAF, Dr. José Caldas Rodrigues, a situação acima 
exposta deveria ser apreciada em reunião de câmara tendo a mesma sido apresentada na 
reunião de 18/05/2016, onde foi aprovado o respetivo reembolso aos trabalhadores.-------------
Relativamente ao ano 2017, aguarda-se decisão.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 397)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Processo Disciplinar – Relatório Final;------------------------------------------------- 
 
Presente o Relatório Final do Processo Disciplinar, nos termos do que dispõe o artigo 197º, nº 
4 da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, mandado instaurar por despacho do vereador Manuel 
Oliveira, de 05 de dezembro de 2016, ao trabalhador, João Carlos Candeias Romeiro, 
Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), por falta de assiduidade, foi proposto aplicar ao 
arguido a pena de despedimento prevista no artigo 180º, nº 1, alínea d) da Lei referida.----------
Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aplicar a pena de despedimento prevista 
no artigo cento e oitenta, número um, alínea d) da Lei referida.(Deliberação nº 398)----------------- 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação de minutas;---------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato promessa de compra e venda com os arrendatários 
Valdemero Caetano das Neves e Maria Benilde Martins Lomba, referente ao arrendado sito 
na Rua Salvador Allende nº 4, 1º dtº em Beja, que constitui documento anexo número três e 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 399)---------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato promessa de compra e venda com os arrendatários José 
Manuel Lopes Fragoso e Almerinda da Conceição Carvalho Correia Raposo, referente ao 
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arrendado sito na Rua António Vilar e David Abreu nº 3, 1º esqº, em Beja, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 400)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de anulação de valores em dívida por falecimento dos 
arrendatários e reversão de habitações à autarquia por resolução de 
contratos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 4228 de 13 de junho de 2017 do Gabinete de Ação Social, propondo, na sequência 
da devolução de habitações à autarquia, a necessidade, salvo melhor entendimento, de se 
proceder à anulação de guias/faturas, de acordo com as listagens constantes da informação 
que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------
1 – Falecimento dos arrendatários:--------------------------------------------------------------------------------
Mariana Figueira dos Santos – Procº 4045.41/Rua Pablo Neruda, nº 12, r/c, fte, em Beja 
(Habitação devoluta em 06/10/2015), valor em dívida: 63,60 €.-----------------------------------------------
Francisco José Pereira Palma – Procº 4015.8/Largo da Estação, nº 16, 3º dtº, em Beja 
(Habitação devoluta em 04/05/2015 – Licença precária – Habitação REFER), valor em dívida: 124,67 
€----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Custódio Batista da Silva – Procº 4063.002/Praceta António G. Correia, nº 1, r/c-B, esqº, em 
Beja (Habitação devoluta em 01/10/2015), valor em dívida: 737,80 €.-------------------------------------
Maria das Dores Rodrigues – Procº 4045.90/Rua António Vilar e David Abreu, nº 10, 1º dtº, em 
Beja (Habitação devoluta em 30/06/2016), valor em dívida: 35,82 €. ---------------------------------------
Conclusão: Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, a anulação dos valores em 
divida, relativo aos contribuintes acima mencionados, por falecimento dos mesmos.--------------
2 – Situações Diversas:------------------------------------------------------------------------------------------------
As habitações foram devolvidas à autarquia, ficando os dois contribuintes abaixo de proceder 
ao pagamento do valor em divida, o que até à presente data não se verificou, apesar dos 
esforços envidados pelos serviços:--------------------------------------------------------------------------------
Silvia Miriam Fernandes – Procº 4015.0002/Largo da Estação, nº 16, 1º, esqº, em Beja 
(Habitação devoluta em 18/12/2014 – Desistência da habitação – Licença precária – Habitação REFER), 
valor em dívida 374,08 €.--------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Manuela Caeiro Rodrigues – Procº 4030.30/Rua Sousa Porto, nº 83, 3º esqº, em Beja 
(Habitação devoluta em 10/10/2016 – Desistência da arrendatária), valor em dívida 537,29 €.----------
As habitações foram devolvidas à autarquia, por resolução do contrato, sem que os dois 
arrendatários abaixo tenham procedido ao pagamento dos valores em divida.-----------------------
João Pedro da Graça Barão – Procº 4013.14/Rua da Lavoura, nº 38, em Beja (Habitação devoluta 

em 05/01/2017 – Resolução do contrato), valor em dívida 45,45 €.-------------------------------------------
José António Olival – Procº 4030.10/Rua Sousa Porto, nº 89, 1º dtº, em Beja (Habitação 

devoluta em 16/08/2016 – Resolução do contrato), valor em dívida 2.562,50 €.-------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade concordar com a presente informação e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 401)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de certidão de direito de preferência;------------------------------------ 

 
Requerido por Nuno Jorge Caeiro Botelho, que pretendendo vender a fração E do prédio sito 
na Rua José Cardoso Pires, nº 18, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
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em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 402)-------- 
 
 

2.16. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;-------------- 

 
Solicita a requerente, Maria Filomena Brigadeiro Franco Lopes, um destaque de parcela 
dentro do aglomerado urbano do Penedo Gordo, União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e 

São João Batista), em Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O prédio sito na Rua 10 de Junho, nº 48 e 50, na aldeia do Penedo Gordo, União de 
Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), concelho de Beja, inscrito na matriz 
urbana com o artº 1354º, descrito na Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela 
ficha nº 2271/20090508, com a área total de 177,00m2 e a seguinte composição: Área coberta: 
121,30m2 e Área descoberta: 55,70m2.---------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Rua 10 de Junho, nº 50 da aldeia do Penedo Gordo, União de 
Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Batista), concelho de Beja, com a área total de 
88,30m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado urbano do Penedo Gordo, de acordo com o nº 4 do artº 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
nº 136/2014, de 9 de setembro. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamentos públicos. Mais se informa que não é permitido efetuar, na área correspondente 
ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 
6 do artº 6º do mencionado diploma.----------------------------------------------------------------------------
Não se vê inconveniente na certificação de acordo com o presente parecer.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 403)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;---------------------- 

 
Solicitado por António Paulo Miranda de Sousa, emissão de certidão de ampliação do número 
de compartes do prédio rústico, denominado “À Casa da Guarda”, artº 228 – D, freguesia de 
Nossa Senhora das Neves, concelho de Beja.-------------------------------------------------------------------
Conforme o disposto no artº 54º da Lei nº 91/95, de 02 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei nº 64/2003, de 23 de agosto, sobre as áreas urbanas de génese ilegal: “A celebração de 

quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 
compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de parecer 

favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios.-------------------------------------------------
O parecer só pode ser desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 
parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 

exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana.”---------------
O prédio rústico denominado “À Casa da Guarda”, artº 228 – D, freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, com a área de 0,15ha, encontra-se localizado fora do aglomerado urbano, na planta 
de ordenamento em solo rural definido como espaço agrícola e na planta de condicionantes 
inserido em RAN – Reserva Agrícola Nacional, em REN – Reserva Ecológica Nacional e em 
Espaço de Exploração de Recursos Geológicos.----------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente no aumento de 
comproprietários do prédio, pelo que, poderá ser emitida a certidão requerida.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 404)---------------------------------------------- 
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2.18. – Piscina Municipal Descoberta – Isenção do pagamento de taxas;--- 

 
Registo nº 4672 de 17 de julho de 2017 do Serviço de Desporto, propondo, de acordo com as 
solicitações recebidas, a isenção de pagamento de entradas coletivas da piscina descoberta, 
enquadradas pelas seguintes entidades:-------------------------------------------------------------------------
Associações/IPSS: Cercibeja – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados; Centro Infantil Coronel Sousa Tavares; Jardim-de-infância “O Avião”; Escola 
Aberta; Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro; Cáritas Diocesana de Beja; Casa Povo 
Penedo Gordo; Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro Esperança ATL; Associação 
Desportiva do Bairro Social; Associação Sementes de Vida; Associação de Jovens Carpe Diem 
na Aldeia; Centro de Paralisia Cerebral de Beja; Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição; 
Fundação Joaquim Honório Raposo; Centro Paroquial do Salvador e Centro Escolar São João 
Baptista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresas: Vanguarda Dinâmica Multisserviços de Educação, Ldª; Educoach – Tempos 
Brilhantes; Be Happy e Espaço Partylhado.----------------------------------------------------------------------
Mais informam, que perante a utilidade da ocupação dos tempos livres para crianças e jovens 
no período de férias, atendendo à importância de uma oferta diversificada para este segmento 
da população e tendo em conta a relevância social da piscina descoberta, parece (sem prejuízo 

da utilização racional do espaço) que as entidades responsáveis por estes e outros projetos 
educativos, sociais e/ou desportivos devem usufruir de isenção de pagamento.---------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por não concordar 
com a isenção de taxas a entidades com fins lucrativos.(Deliberação nº 405)--------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, partilha desta ideia mas as entidades aqui propostas participam 
ativamente com o município num conjunto de iniciativas, daí a proposta de isenção, disse.------ 
   
 

2.19. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas;-------------------------------------- 

 
Solicitado por Manuel Francisco Tacão Chinita, residente na Vivenda Chinita, Coitos da Adua, 
em Beja, a isenção do pagamento de taxas relativas a pinturas no pavimento para sinalização 
de garagem particular, em São Matias, no valor de 18,00 €.------------------------------------------------
Efetuada a caraterização socioeconómica do requerente, não se trata de uma situação de 
vulnerabilidade económica pelo facto do rendimento per capita (362,90 €) ser superior ao 
referenciado pela Segurança Social (188,84 €) e também porque a sua residência permanente 
ser nos Coitos da Adua.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 406)--------------------------------------------- 
 
Encontrando-se o processo de licenciamento da iniciativa Passeio de BTT, devidamente 
instruído, solicita a entidade organizadora, Associação de Cicloturismo de Beringel, 
autorização para a realização da mesma, emissão de alvará e a isenção de taxas, nos termos do 
artigo 9º do Regulamento Geral de Taxas do Município.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 407)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização de karaoke, 
na sua sede, dia 02 de junho de 2017.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 408)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, dias 28 e 29 de 
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julho de 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 409)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da 
realização do evento Feira da Terra – Ervas Aromáticas, no Jardim Público de Beja, dias 14, 15 
e 16 de julho de 2017.------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 410)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Casa do Povo da Salvada, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Ervidel.--------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 411)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Ilha da Armona, em Tavira.-------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 412)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Quintos.------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 413)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Aquashow, em Quarteira e a 
Albufeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 414)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Delegação de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao 
Museu das marionetas, em Lisboa.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 415)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Luisa Machado de Brito Miranda de Castro e Brito, a isenção do 
pagamento das taxas devidas e relativas à cedência de transporte de um grupo de jovens do 
Campo de Férias CRAVAS, organizado pela Paróquia de Santo António do Estoril para a Herdade 
Corte Piorno, em Quintos.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 416)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Autonomia e Descoberta, CRL, a isenção do pagamento das taxas devidas e 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao aeroporto de Lisboa e a Porto 
Corvo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 417)------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ACD – Associação de Cantadores Do Desassossego, a isenção do pagamento 
das taxas devidas e relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Canha, no 
Montijo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por maioria com a abstenção do vereador José Velez por considerar que 
deve haver uma regulamentação específica e bem definida, nomeadamente das regras de 
quem deve ser ou não isento.(Deliberação nº 418)------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 132, relativo ao dia dezoito de 
julho de dois mil e dezassete;--------------------------------------------------------------------------- 
 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
setecentos e noventa e quatro mil, quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos, sendo 
dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, vinte e cinco euros e setenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e seis mil, dezasseis euros e dezasseis 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. – Período de Intervenção do Público;----------------------------------------------------------- 

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;-------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram quinze 
horas e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datado de 22 de outubro de 2013, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.--------------------------------------------------------------
 

Aprovada por unanimidade em 
reunião de câmara realizada em 
02 de agosto de 2017. 
 

O Presidente da Câmara      O Assistente Técnico 
 
 

    ___________________     ___________________ 
   João Manuel Rocha da Silva                     João Daniel Frazão Felício 


		2017-08-03T10:12:24+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:13:01+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:13:32+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:14:05+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:14:31+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:15:05+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:15:43+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:16:18+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:16:51+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:17:22+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:17:58+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:18:32+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T10:19:10+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2017-08-03T14:45:23+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:46:18+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:46:57+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:47:32+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:48:02+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:48:31+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:49:06+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:49:42+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:50:09+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:50:36+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:51:09+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:51:36+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva


		2017-08-03T14:52:59+0100
	[Assinatura Qualificada] João Manuel Rocha da Silva




