
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número dezanove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a dezanove de setembro do ano dois mil e dezoito;-------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------
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, João Manuel Rocha da Silva, 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 da ata no 18/2018;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 18/2018, relativa à reunião de 
câmara realizada em cinco de setembro de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída 
por todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Arlindo José 
Clemente Morais, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 538)------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que hoje deu indicações aos serviços 
para fazerem chegar por email a resposta da EMAS relativamente à questão colocada pelo 
senhor vereador Vítor Picado sobre o não acompanhamento arqueológico de algumas 
intervenções em algumas zonas da cidade.--------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário solicitou, se possível, que o senhor vereador do pelouro da 
Educação fizesse um primeiro balanço relativamente ao arranque do ano letivo que iniciou, 
uma vez que, da informação que tem, existem problemas em algumas escolas no que respeita 
a funcionários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabendo que no Centro Escolar São João Baptista existe apenas um funcionário a garantir o 
pré-escolar e tratando-se de uma competência direta da câmara, perguntou como é que se 
pretende solucionar esta questão.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Escola Mário Beirão, 2º e 3º ciclos, uma vez que foi informada enquanto 
encarregada de educação, que não há funcionários suficientes para garantir as aulas de 
educação física e todo o apoio necessário, nomeadamente na questão de segurança de 
pessoas e bens, parece-lhe que esta matéria, embora não sendo uma competência direta, 
devia ser vista com alguma atenção por parte do município e tentar perceber o que se pode 
fazer junto da escola e do Ministério de Educação tendo em conta que este executivo sempre 
assumiu esta área como uma das suas grandes prioridades, disse.--------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de passar a palavra ao vereador do 
pelouro, referiu que a perceção que a Câmara Municipal de Beja tem, em função do número 
de escolas e de alunos, é que o início do ano escolar correu relativamente bem. Há de facto 
problemas pontuais que têm de ser ajustados, houve problemas com refeições de alguns 
alunos que não têm escalões atribuídos e que tiveram dificuldades em validar os cartões, 
nomeadamente no Agrupamento de Santa Maria, mas que foi ultrapassado pelo maior 
número de refeições confecionadas pela escola nestes primeiros dias, houve problemas com 
alguns passes de alunos do 10º e 12º ano de algumas freguesias, uma vez que nas papelarias 
de alguns centros escolares foi-lhes dito erradamente que essas freguesias não estariam 
abrangidas pela comparticipação suplementar do Município de Beja, situação que está 
também a ser ultrapassada e em termos de pessoal auxiliar foram cumpridos todos os rácios, 
sairá dia 01 de outubro uma funcionária mas vão haver cinco novas entradas provenientes do 
concurso. Esta lista estará disponível por mais 17/18 meses e havendo algumas necessidades 
prementes nalgumas escolas poderá ir-se à bolsa de classificação buscar o pessoal necessário. 
Acrescentou ainda que lhes chegaram realmente algumas informações mais inquietantes no 
primeiro dia, sobretudo da Escola Mário Beirão, mas globalmente a abertura do ano escolar 
em Beja, com problemas pontuais que reconhecem, correu de forma tranquila e satisfatória, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais começou por dizer que é efetivamente verdade que este executivo 
tem a área da educação como uma das suas grandes prioridades.---------------------------------------
Relativamente à Escola Mário Beirão, no dia 17 de setembro foi apenas apresentação e no dia 
18 já estavam ao serviço o número pedido de pessoas para assegurarem os almoços e as 
Atividades de Animação de Apoio à Família.--------------------------------------------------------------------
Informou que teve uma reunião com os diretores dos agrupamentos que esperam ter o 
número de pessoal nas escolas reforçado, até dia 10 de outubro, para fazer o 
acompanhamento dos alunos do 1º ciclo e pré-escolar nas atividades que se prolongam até ao 
final da tarde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou também que esteve reunido com a Associação de Pais do Agrupamento nº 2 em que, 
exatamente ao contrário do que foi aqui vinculado, o que lhe transmitiram foi que o ano letivo 
iniciou de uma forma fantástica, os pedidos da diretora e dos pais relativamente a algumas 
melhorias foram satisfeitos, foi aberta uma sala e adquirido material para o Centro Escolar de 
São João Baptista e para a Escola de Albernoa e está a ser reforçado o número de pessoal ao 
nível de animadoras sobretudo neste agrupamento que cresceu exponencialmente.---------------
Deu ainda conhecimento que Beringel irá ter mais uma sala de pré-escolar, estando a sua 
educadora já no quadro de recrutamento.---------------------------------------------------------------------- 
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Informou que finalmente o pavilhão de Santa Maria está a ser pintado, foram recuperados os 
balneários, comprados bancos suecos e balizas novas e colocados estores para evitar a entrada 
do sol que causava alguns problemas.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos contratos de inserção tanto do CEI como do CEI+ está a tentar-se neste 
momento que este tipo de pessoal afeto à educação e que não pode fazer mais contratos, 
sejam substituídos por pessoas a tempo inteiro, disse.------------------------------------------------------  
 
A vereadora Sónia Calvário na sequência daquilo que o vereador acabou de dizer, referiu que 
ficou muito satisfeita pela descrição exaustiva de tudo o que foi mas lembrou que grande 
parte dessas coisas é feita todos os anos, não só por este executivo, como pelos anteriores.-----
Relativamente à existência de mais uma sala do pré-escolar em Beringel perguntou onde e 
como é que a mesma vai funcionar.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que a sala irá funcionar no jardim-de-infância da Escola 
Básica de Beringel onde se situava a Biblioteca da Rede Escolar que por sua vez passou para o 
edifício onde funciona o ATL.----------------------------------------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para dar conhecimento que a autarquia está em contato com a Diretora 
Regional para saber efetivamente se a sala do pré-escolar de Trigaches se mantém ou não.------ 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu a disponibilização das informações enviadas relativamente 
às questões do acompanhamento arqueológico por parte da EMAS e os trâmites em que o 
mesmo deve ser feito e às intervenções a realizar nas estradas municipais.---------------------------
Voltou a solicitar as informações sobre a empresa de trabalho temporário onde pediram, entre 
outras coisas, a justificação da não publicação na Base.Gov bem como o caderno de encargos 
desta, da empresa Lexus Consultores e da prestação de serviços para o Mercado Municipal 
uma vez que querem acompanhar estes processos ao abrigo do Estatuto dos Eleitos, disse.------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que os cadernos de encargos que são da sua 
responsabilidade direta, nomeadamente da modernização administrativa e Mercado 
Municipal, serão enviados o mais rapidamente possível.---------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente ao concurso de trabalho temporário informou que o 
mesmo já está publicado na Base.Gov. Explicou que no dia da reunião de câmara em que o 
vereador Vítor Picado colocou a questão, os contratos já estavam assinados só que ainda 
estavam nos serviços para serem publicados.------------------------------------------------------------------
Disse ainda que os serviços lhe confirmaram novamente que a bolsa de recrutamento que 
estava em vigor era genérica e destinada a três divisões e não específica para o pessoal que 
estava a ser pedido para estas tarefas em concreto. Informaram-no também que na altura 
questionaram o executivo anterior sobre a legalidade do procedimento e que tinha sido por 
determinação deste que o concurso se tinha realizado e portanto havendo esta dúvida não lhe 
colocaram essa possibilidade. Se para a vereadora não lhe chegar esta informação pedirá aos 
serviços que façam uma informação por escrito para que a situação fique clarificada, disse.----- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu entender essa justificação elaborada dos serviços mas a 
única questão que colocou foi porque é que não se aproveitou a bolsa de recrutamento que 
existia nos termos da legislação até ao final do agosto. Os serviços justificam com uma dúvida 
sobre o procedimento feito há um ou dois anos atrás e que por isso não colocaram a hipótese 
ao executivo, pois bem, vir por escrito ou não é uma questão que a ultrapassa e se alguém 
deve colocar a questão aos serviços é o executivo agora em permanência.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de abertura de período de discussão pública da alteração 

ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I e Rua Alferes Malheiro, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6744 de 13 de setembro de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que o parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Alentejo relativamente 
à proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I e Rua Alferes Malheiro 
permite colocar à consideração superior a referida proposta e abertura do período de 
discussão pública de acordo com o previsto na legislação em vigor sobre esta matéria.------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à abertura de período de discussão pública da 
alteração ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I e Rua Alferes Malheiro, em 
Beja.(Deliberação nº 539)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de repartição de encargos relativa à 

Empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte;----------------------------- 

 
Registo nº 6575 de 07 de setembro de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que não tendo sido possível iniciar esta empreitada adjudicada a 
Construções J.J.R. & Filhos, S.A., nas datas previstas, justifica-se neste momento e face ao prazo 
de execução definido para a realização da obra, a aprovação da seguinte repartição de 
encargos estabelecida com base no cronograma financeiro proposto pelo adjudicatário (valores 

sem IVA incluído):--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 ……………………………………………………………………………………………………………………. 285.491,92 € 
2019 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.351.503,06 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

540)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Autorização especial para utilização das vias públicas – pedido de 
isenção de pagamento das faturas respeitantes a serviços de cortes de 
trânsito;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o parecer sobre decisão da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., de 12 de junho de 2018, relativa a indemnizações a lesados por corte de trânsito 
em vias municipais, por motivos de obras públicas, no âmbito das suas competências que lhe 
foram delegadas pelo Município de Beja ou que lhe estejam cometidas no âmbito dos 
respetivos estatutos, enquanto empresa municipal, nos termos da  Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Pessoas Coletivas de Direito Público, ex vi Lei nº 67/2007, de 31 de 
dezembro, na sua redação atual.----------------------------------------------------------------------------------
Apreciados os fundamentos, inerentes a esta tomada de decisão, ora comunicada ao 
Município de Beja, verifica-se que, nos termos do artigo 2º da lei referida, há custos da vida em 
sociedade, que terão de ser suportados pelos administrados e que não faz sentido serem 
imputados à entidade pública a quem incumbe gerir o património público e o bem-estar das 
populações, para melhorar as respetivas condições de fruição do espaço público.-------------------
Nesta perspetiva, o corte de trânsito de uma via municipal por um município ou uma entidade 
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pública, a quem aquele tenha delegado, no âmbito das suas competências, a gestão de 
património público, no qual se torne necessário uma intervenção em obra, para reparar um 
equipamento público ou melhorar as condições do mesmo, que obrigue ao referido corte de 
trânsito e, consequentemente, venha a gerar dificuldades no acesso aos prédios servidos por 
essa via, tal incomodidade, só por si, não é geradora de responsabilidade civil, nos termos e 
para os efeitos da lei nº 67/2007, de 31 de dezembro, salvo se se provar que houve negligência 
da EMAS, enquanto dono da obra, da qual tivesse resultado uma morosidade excessiva e 
inadequada à execução dos respetivos trabalhos e, em consequência, tenha prolongado, no 
tempo, para além do razoável, o corte de trânsito em causa, e desde que este se apresente 
perfeitamente justificado, como medida elementar de salvaguarda da segurança dos 
transeuntes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obviamente, nos casos de exercício gestão pública, levada a efeito pela EMAS e nesta 
delegada, de que resultem danos para terceiros, em que o Município de Beja venha a ser 
condenado, judicialmente, por sentença transitada em julgado, sempre terá direito de 
regresso sobre referida empresa municipal, por tudo quanto haja pago.-------------------------------
Em tudo mais, é de parecer que a decisão da EMAS deva ser acatada, dada a sua conformidade 
com os princípios de legalidade, pelo que não faz sentido a emissão de faturas pelo Município 
de Beja, correspondentes à cobrança de serviços municipais, referentes ao corte de trânsito, 
pelos motivos indicados na referida decisão.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 541)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 32, em Beja, pelo valor de 
60.000,00 €, 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 em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 542)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua dos Aferidores, nº 10, em Beja, pelo valor de 
51.000,00 €, 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 em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 543)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua João de Deus, nps 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 e Rua 
de São Sebastião, nos 26, 28, 30 e 32, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 544)-------- 
 
Requerido por Seguradoras Unidas, S.A., que pretendendo vender a fração H do prédio sito na 
Rua 5 de Outubro, nº 6 r/c, em Beja, pelo valor de 123.341,00 €, 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 em 
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termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 545)-------- 
 
Requerido por Códigos & Argumentos – Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender a 
fração R do prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 58, 2º dtº, em Beja, pelo 
valor de 72.250,00 €, 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 em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 546)-------- 
 
Requerido por Helena Rosa Cheira, que pretendendo vender a fração C do prédio sito na Rua 
da Barreira, nº 29-A 1º dtº, em Beja, pelo valor de 75.000,00 €, 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 em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 547)-------- 
 
 

2.5. – Proposta de venda em direito de superfície do lote 48, sito na Rua 
do Carmo Velho, nº 93, em Beja;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o parecer relativo ao requerimento apresentado por António Luís Pacheco Pratas, 
único filho e herdeiro de José Luís Pratas, que ocupou um trato de terreno, correspondente ao 
lote 48, sito na Rua do Carmo Velho, nº 93, em Beja, e onde instalou benfeitorias, que iriam ser 
a sua própria habitação, como consta do processo administrativo de regularização do Bairro da 
Esperança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Há 30 anos que se iniciou o processo de regularização do Bairro da Esperança, com a 
transmissão do direito de superfície aos ocupantes clandestinos, cuja ocupação terá ocorrido 
por alturas de 1976, de um terreno municipal, onde aqueles construíram as suas habitações, 
perante o consentimento, pelo menos tácito, do poder local da época, tendo este poder local, 
posteriormente, reconhecido essas ocupações e ter decidido transmitir, como venda, por 
preço simbólico, em direito de superfície, os lotes de terreno aos ocupantes, como decorre das 
deliberações tomadas pela Câmara Municipal do Município de Beja, de 20 de maio de 1987 e 
de 02 de dezembro de 1987 e pela Assembleia Municipal do mesmo município, de 30 de 
dezembro de 1987, que a autorizou, como solução de legalização do bairro em referência.------
É neste contexto que o requerente apresenta o seu requerimento, como ocupante do lote que 
refere, há mais de 40 anos, tempo mais do que suficiente para o ter já adquirido por 
usucapião, nos termos do artigo 1287º do Código Civil, tratando-se o presente pedido como 
uma forma mais expedita e simples de legalizar o lote em seu nome, tanto mais que o 
requerente já pagou a verba de 4.154,34 €, como consta da guia de receita municipal nº 210, 
de 2002.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do levantamento, feito ao tempo, constam do processo administrativo 242 lotes, dos quais, 
cerca de 200 foram transmitidos, em direito de superfície, ao longo dos anos, aos respetivos 
ocupantes que os edificaram.-------------------------------------------------------------------------------------
No presente caso, o requerente é único herdeiro de José Luís Pratas, nome este que consta do 
levantamento das ocupações clandestinas em 1976, por referência ao lote 48, sito no Bairro da 
Esperança, na Rua do Carmo Velho, nº 93, onde seu pai construiu uma habitação, num terreno 
municipal, ocupando uma área de 119 m2.----------------------------------------------------------------------
Assim, atentos os fundamentos expostos, sou de parecer que seja deferido o requerimento 
nos termos mencionados.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 548)----------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de indemnização por danos causados em viatura;-------------- 

 
Solicitado por Mário Manuel Pereira Rosa, indemnização pelos danos causados na sua viatura 
Rover 58-12-MI, que conduzia, em 18 de agosto de 2018, provocados pelo embate em tampa 
de saneamento, anormalmente saliente e não sinalizada, existente no início da Rua Padre 
Joaquim Fatela, em Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------
Atento o disposto na Lei nº 67/07, de 31 de dezembro, na sua atual redação, que aprova o 
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, as 
autarquias podem responder civilmente por factos ilícitos ou pelo risco.-------------------------------
No primeiro caso, os municípios são exclusivamente responsáveis pelos danos que resultem de 
ações ou omissões ilícitas, cometidas com culpa leve, pelos titulares dos seus órgãos, 
funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa e por causa desse exercício.-----
No segundo caso, os municípios respondem pelos danos decorrentes de atividades, coisas ou 
serviços administrativos especialmente perigosos, salvo quando, nos termos gerais, se prove 
que houve força maior ou concorrência de culpa do lesado, podendo o tribunal, neste último 
caso, tendo em conta todas as circunstâncias, reduzir ou excluir a indemnização.-------------------
A culpa dos titulares de órgãos, funcionários e agentes deve ser apreciada pela diligência e 
aptidão que seja razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um titular de 
órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor.------------------------------------------------------------
Consideram-se ilícitas as ações ou omissões dos titulares de órgãos, funcionários e agentes que 
violem disposições ou princípios constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras 
de ordem técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de direitos ou 
interesses legalmente protegidos.---------------------------------------------------------------------------------
Também existe ilicitude quando a ofensa de direitos ou interesses legalmente protegidos 
resulte do funcionamento anormal do serviço, isto é, os municípios são ainda responsáveis 
quando os danos não tenham resultado do comportamento concreto de um titular de órgão, 
funcionário ou agente determinado, ou não seja possível provar a autoria pessoal da ação ou 
omissão, mas devam ser atribuídos a um funcionamento anormal do serviço.------------------------
Ora, no caso em apreço, resulta provado que o reclamante embateu em tampa de 
saneamento, não sinalizada, anormalmente elevada, cerca de 15 centímetros, em relação ao 
piso da rua onde se situa a faixa de rodagem, existente no início da Rua Padre Joaquim Fatela, 
em Beja, quando conduzia a viatura referida, tendo resultado danos no cárter da mesma, o 
qual ficou partido, tendo derramado todo o óleo que continha, e a necessitar de reparação, no 
montante de 766,29 €, conforme orçamento junto, sendo certo que existe um nexo de 
causalidade adequada entre o acidente e a produção dos respetivos efeitos danosos.-------------
São provas da ocorrência, o auto de participação da PSP, com a referência NPP: 401695/2018, 
junto ao processo, onde são relatadas as circunstâncias do acidente e a intervenção dos 
Bombeiros Voluntários de Beja para limpeza da via.----------------------------------------------------------
Assim, o lesado tem direito a ser ressarcido, no montante correspondente aos danos 
ocorridos, isto é, no montante de 766,29 €, uma vez que recai sobre o Município de Beja a 
obrigação de gestão e manutenção das vias municipais do respetivo concelho, em termos de 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e das Demais Pessoas Coletivas de Direito 
Público, uma vez que correspondem ao exercício da função administrativa as ações e omissões 
adotadas no exercício de prerrogativas do poder público ou reguladas por disposições ou 
princípios de direito administrativo, atento o disposto no artigo 1º e 3º da Lei nº 67/07, de 31 
de dezembro, na sua atual redação, que aprova o Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, incluindo as autarquias locais, que 
responderão civilmente por factos ilícitos ou pelo risco.----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade indemnizar o requerente no montante de 766,29 €, 
correspondente aos danos ocorridos.(Deliberação nº 549)--------------------------------------------------- 
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2.7. – Pedidos de apoio;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Ornitológica do Baixo Alentejo, para fazer face às despesas com os 
prémios de participação aos expositores que irão estar presentes na AviBeja, no âmbito do 
certame Patrimónios do Sul, que decorrerá entre os dias 4 e 7 de outubro de 2018.----------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 600,00 €.(Deliberação 

nº 550)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, para fazer face às despesas com a 
realização de um concerto para apresentação do novo EP da banda bejense Hochiminh, no dia 
28 de setembro de 2018 na Casa da Cultura de Beja.---------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.500,00 
€.(Deliberação nº 551)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, para fazer face às despesas com a realização da XIV 

Fim-de-Semana Cultural Louredense Futebol Clube, nos dias 14 e 15 de setembro  de 2018, 
com o objetivo de angariar verbas para ajudar a suportar a prática desportiva que se inicia. 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou qual o motivo do valor proposto a atribuir ao 
Louredense Futebol Clube ser inferior ao que normalmente tem sido atribuído a eventos 
similares, no caso 250,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que os valores têm sido sempre iguais 
para todas as Semanas Culturais e foi aplicado ao Louredense um valor inferior porque o 
número de dias da duração desta semana é significativamente inferior, aliás na prática é um 
fim-de-semana e este valor irá cobrir as despesas com as licenças da Sociedade Portuguesa de 
Autores e outras ao passo que as outras semanas culturais tiveram custos significativamente 
superiores, daí não lhes parecer justo ir até ao limite daquilo que normalmente se apoia e 
assim taparam aquilo que o Louredense vai pagar ou já terá pago em termos de contrapartidas 
de licenças e de taxas, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 175,00 €.(Deliberação 

nº 552)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, para fazer face às despesas com a 
realização da 1ª Meia Eco Maratona de Beringel, no dia 16 de setembro de 2018, com o 
objetivo de angariar fundos que permitam a continuação das atividades desportivas da secção 
de atletismo, assim como, criar condições para atrair mas adeptos jovens da vila para a prática 
do atletismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00 €.(Deliberação 

nº 553)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência de uma solicitação do NAVBeja – Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência 
Doméstica ao Município de Beja de patrocínio/contribuição financeira para um Encontro a 
realizar em Beja dias 27 e 28 de setembro de 2018, cumpre informar o seguinte:-------------------
Trata-se do Encontro Nacional de Casas Abrigo e de Estruturas de Atendimento para Vitimas 
de Violência Doméstica, organizado pela Associação Mora Salúquia, Associação que efetua a 
gestão do NAVBeja. O presente Encontro vem na sequência de um outro realizado em finais de 
junho na cidade de Bragança. O mesmo constitui-se como um momento onde os técnicos de 
todo o país a trabalhar a área, discutem novas estratégias de intervenção, agilizam e 
uniformizam procedimentos. Contará com a presença e apoio da CIG (Comissão para a Cidadania 

e Igualdade de Género) e da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.-----------------------
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A Câmara Municipal de Beja assinou em julho de 2015, um protocolo de colaboração com o 
NAVBeja. Conforme definido na sua cláusula 3ª, constituem-se como obrigações do Município 
de Beja, as seguintes: Encaminhar para o NAV os casos de violência doméstica detetado; 
Colaborar com o NAV na organização logística das ações a realizar em Beja e apoiar 
financeiramente o NAV, com a comparticipação mensal de 100,00 €.------------------------------------
O apoio financeiro está a ser dado regularmente. A comparticipação financeira ora solicitada 
no âmbito da atividade em concreto a realizar na cidade de Beja será, de acordo com 
informações do NAV para apoio logístico da mesma.---------------------------------------------------------
Dado que no âmbito do protocolo de colaboração existente se constitui como obrigação da 
CMB, a colaboração com o NAV para apoio logístico de ações a realizar em Beja, propõe-se a 
cedência de apoio pontual no valor de 250,00 € à Associação de Mulheres do Concelho de 
Moura (NAVBeja).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 554)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, nomeadamente a 1ª Eco Meia Maratona de Beringel, no dia 16 de setembro de 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 555)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recintos improvisados e 
licença de publicidade;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Márcio Durval Torralvo Costa Freitas, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado e licença de 
publicidade, no âmbito da instalação do Circo Arena, na Rua Francisco Miguel Duarte, entre os 
dias 04 e 07 de outubro de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir o pedido por maioria, por se tratar de uma atividade de natureza 
privada, com os votos contra dos vereadores da CDU que consideram que a atividade circense 
deve ser apoiada.(Deliberação nº 556)----------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Andreia Arocha Fernandes, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do Arraial da Saúde, no parque de 
estacionamento ao ar livre da Escola Superior de Saúde, sita na Rua Dr. José Correia Maltez, 
em Beja, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 557)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Andreia Arocha Fernandes, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de recinto improvisado, para realização do Arraial da Saúde, no parque de 
estacionamento ao ar livre da Escola Superior de Saúde, sita na Rua Dr. José Correia Maltez, 
em Beja, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 558)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização da 
Feira da Terra, no Jardim Público de Beja, nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2018.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 559)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização da 
Procissão das Velas, enquadrada na cerimónia de recção aos caloiros do ensino superior, por 
várias ruas da cidade de Beja, no dia 02 de outubro de 2018.---------------------------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 560)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para 
realização do Festival Gastronómico do Grão, no recinto ao ar livre junto à Escola Primária de 
Vila Azedo, no dia 29 de setembro de 2018.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 561)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de bailes e desfile de grupos corais, no 
recinto ao ar livre da Escola Primária de Santa Clara de Louredo, nos dias 15 e 16 de setembro 
de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 562)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado, para 
realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, em Beringel, entre os dias 07 
e 09 de setembro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 563)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado, para 
realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, em Beringel, entre os dias 07 
e 09 de setembro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 564)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportivo Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, visando a instalação de gradeamento 
destinado à realização de vacada e garraiada no Quintalão do Serrado, em Beringel, no âmbito 
das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, entre os dias 08 e 10 de setembro de 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 565)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização das Festas da Trindade, 
entre os dias 07 e 09 de setembro de 2018.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 566)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para realização do 
evento Arraial de Fados e de um espetáculo em homenagem à música portuguesa, no recinto 
ao ar livre do prédio sito na Rua D. Manuel I, nº 19, em Beja, no dia 15 de setembro de 2018.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 567)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, 
a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de publicidade para 
afixação de cartazes de parede, de montra, distribuição de panfletos, publicidade sonora e 
outros a anunciar a realização do X Festival Taurino de Solidariedade em Beja, no dia 29 de 
setembro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 568)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 168, relativo ao dia quatro de 
setembro de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
novecentos e quarenta mil, setecentos e sessenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos, 
sendo um milhão, quinhentos e vinte e três mil, quarenta euros e vinte e sete cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e dezassete mil, setecentos e vinte e quatro euros e 
quinze cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Francisco Malpão, emigrante mas com residência na Rua do Carmo Velho, Bairro da 
Esperança, em Beja, expôs a situação deplorável em que habita o seu vizinho e o cheiro que 
vem da sua habitação que está atulhada de sacos do lixo até ao teto, animais mortos, etc., que 
faz com que não possa ter uma janela aberta e que na sua opinião configura um problema de 
saúde pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que já tentou falar com a Delegada de Saúde mas ainda não conseguiu, a PSP tem 
conhecimento da situação mas diz que não pode fazer nada porque não é da sua competência 
e as coisas andam desta maneira, pelo que solicitou a intervenção da Câmara Municipal neste 
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que o senhor em questão é doente psiquiátrico e o 
Gabinete de Ação Social da autarquia tem conhecimento deste caso e já está em articulação 
com os serviços de saúde responsáveis para se encontrar uma solução. Irá tentar saber qual o 
ponto da situação neste momento e dará essa informação ao Senhor Francisco.-------------------- 
 
O Senhor Carlos Dias colocou uma questão relativamente ao Arco dos Prazeres dizendo que 
aquela estrutura está numa situação de equilíbrio precário porque de facto a abertura das 
pedras em relação à parede é cada vez maior e parece-lhe que aquilo está em risco de cair o 
que pode trazer consequências graves para quem ali passa.-----------------------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação do edifício do Centro de Artes e Arqueologia para chamar 
a atenção para o contraste que existe entre esta estrutura que lhe parece pronta ou em vias 
disso e o Fórum Romano da Rua da Moeda. Tem noção que tornar aquele espaço visitável 
custa muito dinheiro, agora custa mais ver aquelas ruínas da maneira que estão e a partir do 
momento em que foram postas à luz do dia terá de ser dada uma resposta e seria importante 
definir o que se pretende fazer das mesmas.-------------------------------------------------------------------
Relativamente às dificuldades que subsistem todos os anos na abertura do ano escolar, referiu 
que não se lembra, desde que está implantada a escola de Abril, do cenário ser diferente e do 
ensino decorrer sem sobressaltos e parecendo-lhe chocante dizer isto, a verdade é que era 
tudo mais organizado. Outro aspeto, que não tem nada a ver com a Câmara Municipal é o 
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“pandemónio” criado pelos pais quando vão buscar os seus filhos entre as 12:00 e as 13:00 
horas nas zonas das Escolas D. Manuel I, Mário Beirão, Santiago Maior e Diogo de Gouveia, 
congestionando completamente o trânsito, para além da má educação para com os outros 
quando são chamados a atenção por estarem a proceder mal, pelo que, na sua opinião seria 
tempo da autarquia com a PSP responsabilizar mais as pessoas para terem outra atitude cívica 
em relação áquilo que são os deveres de cada um, neste caso, não fazerem as figuras que 
fazem, não terem o comportamento que têm e não terem a falta de educação que revelam 
quando lhes chamam a atenção para o que estão a fazer e que não deviam, disse.------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por informar que a obra do Centro 
de Artes e Arqueologia ainda não foi entregue em termos definitivos à Câmara Municipal por 
estarem ainda a decorrer ensaios aos equipamentos mas esperam que isso possa acontecer 
ainda durante o mês de outubro. A intenção é dar um bom aproveitamento ao espaço e aliás o 
Senhor Ministro da Cultura deu conhecimento que o valoriza imenso e das verbas disponíveis, 
em termos de fundos comunitários do património cultural, as mesmas serão utilizadas para 
dois ou três fins, um dos quais a reabilitação das muralhas do Castelo de Beja, elaborar um 
projeto de aproveitamento do fórum romano e de musealização do espaço de Centro de Artes 
e Arqueologia. A expetativa é que se possa, ainda no atual mandato, abrir o edifício e coloca-lo 
à disposição do público mas é uma tarefa árdua e difícil.----------------------------------------------------
Uma questão diferente é o Fórum Romano, a última fase das escavações da autoria da Drª 
Conceição Lopes está a terminar, existe um Arqtº que tem um projeto trabalhado, a autarquia 
está com a Direção Regional de Cultura a estudar como é que ultrapassam alguns 
constrangimentos relativamente ao futuro aproveitamento daquele espaço e portanto a 
preocupação é preservar as escavações, porque há muitas estruturas, que estando há três 
anos a céu aberto, foram afetadas de sobremaneira com as últimas chuvadas e existe de facto 
a possibilidade de poderem perder-se historicamente para sempre pelo que a decisão terá de 
ser tomada rapidamente. No entanto, como é sabido, a rapidez autárquica obedece sempre a 
um conjunto de procedimentos que às vezes dificultam essa rapidez de decisão. Contudo, há 
que ou intervencionar uma parte significativa da monumentalidade ou então aterrar tudo para 
que depois possam ser tratadas, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao Arco dos Prazeres referiu em primeiro lugar que 
esta questão tem também vindo a ser levantada pelo vereador Vítor Picado e hoje, na 
preparação da reunião, foi falado da hipótese de se prestar uma informação ou não sobre esta 
matéria. Entenderem que não deveriam fazê-lo ainda mas já que o Senhor Carlos Dias colocou 
a questão e o senhor vereador a tem colocado também insistentemente informou que não há 
ainda uma solução mas já foram dados alguns passos entre a última e esta reunião de câmara, 
nomeadamente e uma vez que o mesmo irá ser intervencionado para a sua segurança e 
solidez foram já contatadas as empresas para procederem à retirada e enterramento dos 
cabos de eletricidade e telefones que o atravessam. Para além disto há a convicção que as 
raízes da árvore que se situa no edifício contiguo ao Arco será uma das causas dos problemas 
de solidez do mesmo, pelo que se está a tratar da sua retirada mesmo antes das obras de 
solidificação do mesmo. Relativamente ao Arco propriamente dito estão em curso os 
procedimentos de levantamento do existente para elaborar um projeto a submeter à Direção 
Regional de Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Centro de Artes e Arqueologia, como o Senhor Presidente já referiu, as 
empresas estão a ensaiar e testar os equipamentos e posteriormente darão uma ação de 
formação para os técnicos da Câmara Municipal para depois poderem lidar com estes 
equipamentos que têm alguma complexidade.---------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente à questão do Senhor Carlos Dias sobre as situações 
de trânsito junto às escolas, referiu que só existe uma maneira de fazer este caminho, ou seja, 
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é levar cada vez mais para o pré-escolar e 1º ciclo as boas práticas de mobilidade, porque é 
através da educação que se pode educar os pais para a utilização por exemplo da bicicleta ou 
até mesmo andar a pé e ter uma vida mais saudável. Vai demorar algum tempo, mas como se 
sabe os países mais evoluídos já o fizeram.---------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que existe um projeto no município denominado “Walking Bus” e que 
pretendem implementar já no 1º período e que tem o objetivo de levar os alunos do pré-
escolar e 1º ciclo através de um caminho, que se fará duas a três vezes por semana, 
acompanhados pela PSP e membros da Associação de Pais e portanto será este o caminho e 
espera ter tempo para colocar estas ideias em prática e mudar efetivamente Beja, disse.--------- 
 
O Senhor Carlos Almeida, residente na Rua do Carmo Velho, nº 63, do Bairro da Esperança, 
quis lembrar o executivo e chamar a atenção que os passeios da zona do novo Continente 
/Modelo ficaram por executar e apresentam grande perigo para as pessoas que ali circulam 
havendo inclusive já quem ali tivesse caído.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que o passeio que existia foi reconstruido, a parte que falta 
a Câmara Municipal não pode atuar uma vez que são terrenos privados em relação aos quais 
estão negociações em curso.----------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que há coisas para as quais ainda não têm soluções e dificilmente poderão ter a 
curto prazo porque lhes têm sido colocadas não só essas questões relativamente ao Bairro da 
Esperança mas também ao Bairro da Conceição, à Urbanização Quinta D’El Rey e da passagem 
de peões a atravessar um IP e portanto não há passagens de peões a atravessar IP’s, aliás têm 
o exemplo de uma passagem sobrelevada que existiu a atravessar o Bairro da Esperança que 
nunca foi utilizada e portanto o problema não se resolve desta maneira porque as pessoas 
pura e simplesmente não a utilizam ainda mais carregadas com compras. Para o bem e para o 
mal aquele e os outros Centros Comerciais são pensados para as pessoas irem lá de 
automóvel, agora dir-lhe-ão, então as pessoas que não têm automóvel? Não são tratadas com 
igualdade em relação às outras mas o que é facto é que aquilo é pensado assim.--------------------
Não enjeitando qualquer responsabilidade e tendo sido aquele projeto aprovado no executivo 
anterior, a obrigação deste é tentar encontrar soluções, mas o acesso pedonal àquele 
equipamento, que é fundamental, é talvez a mais difícil de encontrar.----------------------------------
Neste momento o equipamento valoriza aquela zona da cidade que de facto estava um pouco 
esquecida e o investimento foi feito com esse intuito mesmo por parte dos promotores que ali 
destinaram o seu dinheiro, há possibilidades de num futuro próximo mais equipamentos 
daquele género ou similares ali se localizarem, evidentemente que as situações descritas não 
são ignoradas, mas as soluções a encontrar, como já disse, não são fáceis, disse.-------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário uma vez que o anterior executivo foi citado e sem prejuízo daquilo 
que o senhor Vice-Presidente disse e bem, referiu que o projeto aprovado e que daquilo que 
sabem não irá ser levado totalmente para a frente, foi no âmbito de uma estratégia mais 
abrangente, nomeadamente com obras na Rua Afonso III e nas zonas envolventes que 
poderiam ajudar a minimizar todos estes transtornos que no início certamente se verificariam 
sempre, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção deu-se por concluído este período.---------------------- 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
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, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 03 

de outubro de 2018 
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