
 
 

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 vinte e dois, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a seis de novembro do ano dois mil e dezanove;--------------------------- 

 
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, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, 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 das atas nos 19/2019 e 20/2019;-------------------- 

 
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 as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 19/2019, relativa à reunião de câmara realizada no dia 02 de outubro de 2019, aprovada 
por unanimidade.(Deliberação nº 760)-----------------------------------------------------------------------------
nº 20/2019, relativa à reunião de câmara realizada no dia 16 de outubro de 2019, aprovada 
por unanimidade.(Deliberação nº 761)----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário chamou a atenção que deve haver cuidado e alguma sensibilidade 
no que respeita ao envio da documentação a ser submetida à reunião porque para além da 
mesma ter chegado com um atraso de mais de uma hora e meia sobre o prazo estipulado por 
lei, chegou com remetentes de emails diferentes e sem identificação o que lhe dificultou 
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imenso a consulta. Relativamente ao documento que foi enviado através da caixa de correio 
da Assembleia Municipal, nomeadamente o Relatório de Gestão do Município de Beja 
referente ao 1º semestre de 2019, referiu que só esta manhã se apercebeu e não teve sequer 
tempo para o analisar e os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja para o ano 2020 nem sequer os conseguiu abrir, portanto pediu alguma 
sensibilidade para este aspeto e que pelo menos os documentos venham com o número do 
ponto da ordem de trabalhos como é costume fazer-se, disse.-------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, na sequência da intervenção da senhora 
vereadora, propôs que os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja para o ano 2020, fossem retirados e aprovados na próxima reunião de 
câmara e que se mantivesse o Relatório de Gestão do Município de Beja referente ao 1º 
semestre de 2019, uma vez que é apenas para conhecimento, podendo os senhores 
vereadores, se assim o desejarem, tecerem as considerações que acharem por bem sobre os 
mesmos na reunião que de dia 20 de novembro de 2019.-------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou o ponto da situação relativamente ao Cante Alentejano nas 
escolas porque segundo se apercebeu algumas turmas ainda não recomeçaram esta 
importante atividade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que o procedimento está fechado para mais um biénio, a 
atividade já se iniciou dia 04 de novembro de 2019 nas escolas, à exceção da escola de Santa 
Maria e de Beringel. Entretanto a uma semana do início o professor António Caixeiro declinou 
o contrato e agora está a tentar-se desdobrar o horário pelos outros professores.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu os seguintes esclarecimentos 
relativamente à contratação pública de uma advogada por parte da Câmara Municipal de Beja 
para a habitação social.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja nunca negou que havia um procedimento em curso. Quando a 
questão foi colocada pelos vereadores da CDU na reunião de câmara de 07 de agosto de 2019, 
a sua resposta foi que iria informar-se sobre o que estava em causa e que daria resposta na 
reunião seguinte, coisa que fez dia 21 de agosto de 2019 em que referiu e citou: 
“…Relativamente à questão levantada sobre a prestação de serviços na área da habitação 
social informou que não está a mesma ainda constituída, está sim um procedimento em 
preparação no Gabinete de Ação Social que tem a ver sobretudo com a recuperação de rendas 
em atraso à Câmara Municipal de Beja que totalizam um valor cerca de 80.000,00 €.”, fim de 
citação. Depois disto foi quando o senhor vereador Vítor Picado afirmou que numa das suas 
idas aos serviços se deparou com funcionários a mexerem no processo e apercebeu-se que era 
neste âmbito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explicou que este procedimento tem uma fase de seis meses para reuniões com os moradores 
e assinaturas de acordos de pagamento de dívida e passado este período a advogada 
continuará a acompanhar os processos que não estejam concluídos.-----------------------------------
Excetuando o Bairro das Pedreiras, estão identificadas 35 pessoas com atrasos à Câmara 
Municipal de Beja, valor que tem vindo sempre a crescer, no final do mandato do Presidente 
Pulido Valente o valor em dívida da habitação social era de cerca 33.000,00 €, no final do 
mandato do Presidente João Rocha era de 65.000,00 € e neste momento já vai nos 90.000,00 
€, o que também é expressivo e que demonstra que soluções internas não têm conseguido 
fazer diminuir esta dívida, daí terem entendido que a contratação de alguém externo pode ser 
útil nesta matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A advogada cobra 200,00 € por notificações e 300,00 € por reunião com cada um desses 
inquilinos nos casos em que sejam necessárias, ou seja, é um pagamento à peça e só são pagos 
honorários em função do número de notificações ou reuniões que se vierem a realizar e que, 



 

Página 3 de 20 
 

nalguns casos, pode bastar apenas a notificação se o devedor pagar voluntariamente, 
baixando substancialmente o pagamento que está no contrato, por não haver necessidade de 
mais documentação acessória, que foi publicado na plataforma Base.Gov.----------------------------
Foi este motivo que os levou a constituir esta prestação de serviços porque julgam que deve 
haver uma tentativa, que nunca foi feita nos últimos anos por quem os antecedeu, dando uma 
oportunidade a cada devedor de fazer um acordo de pagamento e cumpri-lo estreitamente, e 
o Município de Beja recuperar alguns valores que tem direito porque não deixa de ser notório 
que no último executivo foram vendidas 10% das habitações sociais da Câmara Municipal de 
Beja em regime de venda resolúvel e ainda assim a dívida duplicou, disse.---------------------------- 
 
Relativamente a esta matéria a vereadora Marisa Saturnino, referiu que é lamentável que por 
vezes as questões não surjam em reunião de Câmara como surgem nas redes sociais e que lhe 
parecia ser legítimo por parte do atual executivo atuar deste modo uma vez que existia um 
parecer jurídico interno nesse âmbito, tendo sido feito um convite a uma entidade que não 
tinha conta corrente e que portanto, poderia ser uma escolha direta, não havendo aqui 
qualquer ilegalidade. Questionou ainda se o problema se colocava a nível de legalidade seria 
provavelmente a nível de imoralidade, sendo que se quisessem entrar por esse campo lhe 
parecia que muito poderia haver por dizer defendendo que urgia à Câmara Municipal intervir a 
este nível, pois, mesmo alienando-se 10% da habitação social, no mandato do anterior 
executivo, a dívida atingiu quase os 90.000,00 € e cresceu quase para o dobro, desde o 
término do mandato do Dr. Jorge Pulido Valente que era de cerca de 33.000,00 € para cerca de 
mais 65.000,00 €, só no mandato anterior. Por fim, concluiu que se houvesse pessoas tão 
ativas no desempenho das funções que ocuparam anteriormente, como nas redes sociais, 
talvez agora não fosse necessário contratar um advogado externamente e as coisas não 
estivessem neste ponto, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relativamente a esta matéria embora se tenham feito algumas 
considerações disse que não se iria pronunciar reservando-se para o fazer na próxima reunião 
se assim o entender.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário esclareceu que ninguém colocou em causa, nem aqui nem nas 
redes sociais, a legalidade do ato, mas nem sempre na política a questão da legalidade se 
coaduna com questões de ética e portanto talvez tenha havido uma má interpretação.-----------
Sem querer entrar em diálogos sobre esta matéria acrescentou na sequência da intervenção 
da senhora vereadora Marisa Saturnino se fizer a proporção de 33.000,00 € para 65.000,00 € e 
de 65.000,00 € para 90.000,00 € em dois anos, parece-lhe até que existe uma proporção bem 
maior nos últimos dois anos, mas não é isto que está em causa, o que está em causa é que a 
situação tem de ser resolvida porque se está a falar do interesse do Município e do interesse 
dos munícipes e sim estão de acordo que haja estas negociações para que as pessoas possam, 
dentro daquilo que lhes é possível, fazer os acordos e cumpri-los, agora o modus operandi é 
que poderia ter sido outro ou não, contudo a escolha por parte do executivo é naturalmente 
legitima, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, quis ainda esclarecer que quando se fala da dívida são os 
33.000,00 € mais 65.000,00 €, nestes últimos dois anos a dívida cresceu cerca de 5.000,00 € e 
daí a necessidade de controlar esta situação.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que os serviços do Gabinete de 
Ação Social são os mesmos do passado e são efetivamente competentes, mas nesta situação e 
embora tenham assinado vários acordos ao longo dos anos, têm tido um resultado concreto 
ineficaz, pelo que se irá fazer esta tentativa um pouco diferente na expetativa de haver uma 
igualdade de oportunidades para todos os benificiários de habitação social no Município de 
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Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que nesta contratação o que entende que possa levantar alguma polémica é o 
nome da pessoa contratada, quanto à ação em si não há rigorosamente nada que se possa 
apontar, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do 1º aditamento ao contrato de abertura 
de crédito com hipoteca – edifício sito na Praça da República, nº 29, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o 1º aditamento ao contrato de abertura de crédito com hipoteca celebrado em 10 
de julho de 2019 entre o Banco Santander Totta, S.A. e o Município de Beja, destinado ao 
financiamento para reabilitação do edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja, que 
constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 762)---------------------------------------------- 
 

 

2.2. – Candidatura Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo – Carta de 
Parceria;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A presente Carta de Parceria visa estabelecer os princípios e os termos de colaboração para o 
desenvolvimento da Candidatura + Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, designadamente pela 
construção e implementação de um Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar, no contexto do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Baixo Alentejo a 
candidatar a fundos comunitários.--------------------------------------------------------------------------------
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a existência da Rede Intermunicipal de Educação do Baixo Alentejo que reúne os 13 municípios 
do Baixo Alentejo;------------------------------------------------------------------------------------------------------
o papel central dos Agrupamentos de Escolas do Ensino Público e das Escolas Profissionais da 
Sub-região do Baixo Alentejo na definição e implementação de medidas de Promoção do 
Sucesso Escolar;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
o capital de conhecimento e competências no domínio da formação e capacitação dos Centros 
de Formação de Professores existentes e do Instituto Politécnico de Beja;-----------------------------
As entidades subscritoras da Carta de Parceria acordam os seguintes princípios e termos de 
funcionamento:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Promover o princípio da excelência educativa através de uma rede colaborativa que baseada 
na cooperação, troca e avaliação de experiências, soluções e modelos de organização e de 
desenvolvimento educativo, visem a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no 
sucesso educativo e diminuição do insucesso escolar no Baixo Alentejo;-------------------------------
2. De forma a promover o combate ao insucesso escolar no Baixo Alentejo, os aderentes à 
presente carta, identificaram como prioritárias, as seguintes tipologias de ação a 
implementar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criação de condições para o desenvolvimento e aplicação de modelos de intervenção em 
contexto escolar que contribuam para a prevenção do insucesso e do abandono escolar e 
melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens de todos os alunos;----------------------------
Criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola 
para a vida ativa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoção de Ações de Monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de 
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prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo;---------------------------------
Elaboração de instrumentos de Planeamento da ação estratégica a médio prazo e de forma 
sustentada;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organização de Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do conhecimento e do 
saber nas diversas áreas (designadamente ciência e tecnologia e artes);-------------------------------------
Desenvolvimento de Ações de caráter transversal, destinadas a sensibilizar a comunidade 
envolvente da escola para a área de educação para a cidadania e igualdade de género;-----------
Realização de Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de 
prevenção do abandono escolar;----------------------------------------------------------------------------------
Promoção de Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas comunidades;--------
Dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam 
a orientação dos alunos para áreas com maior oferta de emprego, bem como de ações que 
reforcem o envolvimento dos mesmos no planeamento, implementação e monitorização da 
oferta formativa desenvolvida nos respetivos territórios;---------------------------------------------------
3. A intervenção a desenvolver assenta na articulação das atuações das partes signatárias para 
o bom desenvolvimento das iniciativas no contexto da definição de um plano integrado e 
inovador de combate ao insucesso e abandono escolar, traduzindo-se numa candidatura em 
que os intervenientes assumem as seguintes funções:-------------------------------------------------------
A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, na qualidade de coordenadora, promove a 
construção de instrumentos de análise, diagnóstico e de intervenção sustentados em 
metodologias construídas a pensar nos contextos e problemas específicos da educação da sub-
região e dos parceiros, bem como a gestão de candidaturas a fundos comunitários para apoio 
às iniciativas a desenvolver, constituindo-se como promotor e único executor da candidatura a 
apresentar;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os Municípios mobilizam em cada concelho os recursos e os parceiros locais necessários à 
implementação das ações e atividades, em consonância com os documentos estratégicos 
municipais e planos de nível intermunicipal consensualizados, constituindo-se como parceiros 
não executores da candidatura a apresentar;------------------------------------------------------------------
As Escolas e os Agrupamentos de Escola contribuem com a sua competência e experiência no 
contexto educativo, mobilizando-se para o planeamento estratégico a 3 níveis 
Escola/Município/CIM e para a articulação dos seus projetos educativos com as ações e 
atividades consensualizadas, constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a 
apresentar;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Instituto Politécnico de Beja e os Centros de Formação de Professores colaboram com 
capital de conhecimento para a construção, disseminação e implementação de metodologias 
construídas a pensar nos contextos e problemas específicos do combate ao insucesso escolar 
na região, constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a apresentar;----------
4. As entidades aderentes comprometem-se, no respeito pela sua autonomia e pela legislação 
em vigor a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Identificar formalmente um interlocutor que será o responsável pela articulação com a 
CIMBAL e as restantes entidades envolvidas, assim como responsável pelo acompanhamento e 
execução local das atividades previstas no Anexo l ou outras a acordar no seio da Parceira;------
b) Facilitar o acesso à informação que detenham e que seja necessária e relevante à 
concretização das iniciativas da candidatura, em particular para a avaliação da execução dos 
indicadores;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. A adesão das entidades à Carta de Parceria é totalmente voluntária e efetiva-se através da 
comunicação da sua aceitação por escrito para a CIMBAL, podendo ocorrer em qualquer data e 
vigorará até ao final da execução da candidatura em 2022.------------------------------------------------
6. A denúncia deste acordo por qualquer das partes pode ocorrer a qualquer momento, desde 
que comunicada por escrito à CIMBAL.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 763)---------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de aprovação de aditamentos a Acordos celebrados no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal;------------------------- 
 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Arnaldo José 
Flamino Cristo, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 764)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Joaquim dos Santos 
Correia, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, 
no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 765)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e José Mestre, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, no âmbito 
das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 766)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Maria Alves Pereira 
dos Ramos, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente 
ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 767)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Marta Isabel Dimas 
Pereira, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata, 
no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 768)---------------------------------------------- 

 
 

2.4. – Proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 
Numerosas e Carenciadas;--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, considerando que da aplicação do Regulamento em epígrafe no 
processo de atribuição de bolsas para o ano letivo 2018/2019, resultaram dificuldades na 
interpretação de algumas normas, propôs as seguintes alterações aos artigos 1º, 3º, 4º, 7º, 
11º, 13º e 23º que passam ter a seguinte redação:-----------------------------------------------------------
Artigo 1º (Âmbito de aplicação)--------------------------------------------------------------------------------------
O presente regulamento estabelece as normas aplicáveis à atribuição de bolsas de estudo a 
estudantes do Ensino Superior de famílias numerosas e carenciadas, cujo agregado familiar 
resida, pelo menos, há três anos no concelho de Beja e que ingressem ou frequentem 
estabelecimentos de Ensino Superior no território nacional, tendo por objetivo a obtenção do 
grau académico de licenciatura ou mestrado.------------------------------------------------------------------
Artigo 3º (Definições)--------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:-----------------------------------------------------
a) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Família carenciada – aquela cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior ao 
valor do IAS, do ano em curso;--------------------------------------------------------------------------------------
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f) Família numerosa – família constituída por três ou mais filhos;-----------------------------------------
g) IAS – Indexante dos apoios sociais.-----------------------------------------------------------------------------
Artigo 4º (Bolsas de Estudo)------------------------------------------------------------------------------------------
1 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Fixa-se em 18 (dezoito) o número máximo de bolsas de estudo a atribuir aos alunos.----------
3 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 7º (Formalização e instrução da candidatura)-------------------------------------------------------------
1 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar (Declaração IRS – modelo 3 e 

respetiva Nota de Liquidação) do ano anterior, ou certidão de isenção de apresentação da 
declaração, emitida pela repartição de finanças, referente a todos os membros do agregado 
familiar, a viver em economia comum;---------------------------------------------------------------------------
e) Comprovativo de despesas de saúde;-------------------------------------------------------------------------
f) Comprovativo de despesas com habitação anual (Declaração emitida pelo banco ou recibos da 

renda);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Quando o rendimento do agregado familiar é proveniente do trabalho por conta própria, 
participações sociais, ou outros, o candidato deve juntar, obrigatoriamente, o IES – Informação 
Empresarial Simplificada, declaração sob compromisso de honra de cada titular dos 
rendimentos indicativos da proveniência e respetiva estimativa mensal, bem como anexar 
declaração da Segurança Social, comprovativa da realização dos respetivos descontos.------------
h) Fotocópia dos últimos 3 recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar do 
candidato, que se encontram ativos;-----------------------------------------------------------------------------
i) Declaração do Rendimento Social de Inserção, se for o caso, emitido pela Segurança Social, 
onde conste a composição do agregado familiar, o valor da prestação e os rendimentos, para 
efeito de cálculo da mesma;-----------------------------------------------------------------------------------------
j) Se for o caso, declaração emitida pela Segurança Social da área da residência, comprovando 
a situação de desemprego, da qual conste o montante do subsídio auferido, data de início e 
termo, e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
k) Documento comprovativo da inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional de 
todos os elementos do agregado familiar, que se encontrem em situação de desemprego.-------
Artigo 11º (Montante das Bolsas de Estudo)----------------------------------------------------------------------
1 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – O cálculo do rendimento mensal per capita do agregado familiar é efetuado em 
conformidade com a seguinte fórmula: RM = [R – (C + H + S)] / (12 x N) RM = Rendimento mensal 
per capita;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R = Rendimento bruto anual do agregado familiar;-----------------------------------------------------------
C = Total das contribuições e retenções na fonte pagas;-----------------------------------------------------
H = Encargos anuais com habitação (máximo 2.500,00 €);----------------------------------------------------
S = Despesas de saúde não reembolsadas (máximo 1.200,00 €);-------------------------------------------
N = Número de pessoas que compõem o agregado familiar.-----------------------------------------------
3 – O cálculo das bolsas de estudo, a atribuir aos alunos provenientes de famílias numerosas, 
cujo RMPC seja superior ao Valor do Indexante dos Apoios Sociais, é efetuado de acordo com a 
seguinte fórmula: VB = VAM € x (1+ (RMPC min. – RMPC) / VAM) VB = Valor da Bolsa; VAM = Valor 
anual máximo; RMPC = Rendimento mensal per capita (se RMPC ≥ € 750,00 €, o valor a considerar 

será 750,00 €); RMPC min. = Rendimento mensal per capita mais baixo das candidaturas 
aceites.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – [...] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 13º (Rejeição das candidaturas)-----------------------------------------------------------------------------
As candidaturas serão rejeitadas:----------------------------------------------------------------------------------
a) Quando o rendimento mensal per capita do agregado familiar do candidato seja superior ao 
valor do indexante dos apoios sociais do ano em curso, exceto se o candidato for oriundo de 
família numerosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Quando o rendimento mensal per capita do agregado familiar do candidato, proveniente de 
família numerosa, seja superior ao candidato, ordenado em 18º lugar;---------------------------------
c) Esgotado que seja o valor previsto no artigo 4º do presente Regulamento.-------------------------
Artigo 23º (Norma transitória)---------------------------------------------------------------------------------------
No ano letivo 2019/2020 será, excecionalmente, efetuado um segundo procedimento de 
atribuição de bolsas de estudo, nos termos seguintes:-------------------------------------------------------
a) [...] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O prazo para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo decorre de 
16 a 31 de março de 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------
c) A análise, classificação e a lista de ordenação das candidaturas será efetuada pelos serviços 
de educação, até 30 de abril de 2020;----------------------------------------------------------------------------
d) As bolsas de estudo serão pagas em duas tranches de 50% cada, sendo a primeira tranche 
paga até 15 de maio e a segunda tranche até 30 de junho de 2020.-------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------
“Relativamente a esta proposta de alteração frisou que pretende, desde logo, que as notas 
que irá dar sejam tomadas em consideração e sirvam de sugestão.--------------------------------------
Começou por dizer que concordam em absoluto com a alteração no artigo 1º, nomeadamente 
a inclusão do mestrado.----------------------------------------------------------------------------------------------
Concordam com a inclusão da alínea e) Família carenciada – aquela cujo rendimento mensal 
per capita seja igual ou inferior ao valor do IAS, do ano em curso, no artigo 3º, que faltava.------
Relativamente à alínea f) Família numerosa – família constituída por três ou mais filhos, do 
mesmo artigo, alertou para a questão de que não existe nenhum tipo de limitação, ou seja, 
podem ser filhos com 40 anos e portanto deveria ser aqui incluída uma referência para 
clarificar esta situação porque para efeitos de cálculo de candidatura estes podem ser 
considerados dependentes.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à retirada da obrigatoriedade da entrega da nota de liquidação de IRS e sendo 
as candidaturas efetuadas em novembro, referindo o Regulamento que um dos documentos a 
entregar é o IRS do ano transato, não lhes parece adequada esta alteração porque nessa data a 
mesma já existe e até porque foi incluído no artigo 7º, para cálculo do rendimento per capita, 
que se tem em consideração as despesas de saúde não reembolsadas.---------------------------------
Relativamente ao artigo 11º nº 2 houve uma alteração na fórmula com a inclusão da despesa 
de saúde, pormenor que lhes parece perfeitamente adequado.------------------------------------------
Contudo há aqui algumas contradições, senão veja-se, referindo o número 4 deste artigo que 
“O cálculo das bolsas de estudo, a atribuir aos alunos provenientes de famílias carenciadas, 
cujo rendimento per capita for superior a 70% do IAS, serão no valor de 90% do VAM.”, pode 
interpretar-se que quando o candidato tem um rendimento per capita superior a 435,00 €, é 
logo excluído, tendo em conta o artigo 13º (Rejeição das candidaturas), alínea a) que diz que 
“Quando o rendimento mensal per capita do agregado familiar do candidato seja superior ao 
valor do indexante dos apoios sociais do ano em curso, exceto se o candidato for oriundo de 
família numerosa.”, e se tiver um rendimento per capita superior a 70% deste valor tem 90% 
da bolsa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda sobre o artigo 13º, alínea c) Esgotado que seja o valor previsto no artigo 4º do presente 
Regulamento, que são os 16.200,00 €, também lhe parece haver aqui uma incongruência 
porque só se sabe se o valor está esgotado depois de analisadas as candidaturas.-------------------
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Outra situação que também não está prevista neste artigo é a rejeição por extemporaneidade, 
ou seja, quem entrega depois do prazo limite, e que poderia figurar num caso de rejeição da 
candidatura e não de exclusão da atribuição.------------------------------------------------------------------
Relativamente ao artigo 11º (Montante das Bolsas de Estudo), continuam com grandes 
dificuldades em conseguir perceber a conjugação deste com o artigo 13º (Rejeição das 

candidaturas).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, considerando que não estão contra a atribuição das bolsas mas que a presente 
proposta tal como a inicial continua a ser bastante confusa e considerando que não tem em 
conta as reais situações económico-sociais dos agregados familiares e que no limite até podem 
as 18 bolsas serem atribuídas a famílias numerosas deixando as carenciadas sem bolsa porque 
se tiverem rendimentos per capita superiores ao IAS nem sequer são admitidas para análise, só 
lhes resta votar contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou ainda que fosse extraída cópia desta intervenção para ser entregue à Comissão de 
Regulamentos quando a proposta lhe for submetida, disse.------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais deu os seguintes esclarecimentos:--------------------------------------------
Qualquer família que tenha rendimentos per capita inferiores ao IAS recebe a totalidade da 
bolsa, daí se fazer referência às famílias carenciadas. Depois uma família carenciada pode ter 
cinco ou seis filhos, não interessa, já entra nas contas uma vez que está abaixo do IAS, no 
entanto se alguma família tiver rendimento per capita acima do IAS e tiver cinco ou seis filhos, 
pode vir a ser apoiada mas nunca nos mesmos moldes que terá uma família carenciada e isto é 
garantido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De qualquer das formas deixou um repto à senhora vereadora Sónia Calvário de se sentarem 
os dois à mesa para discutir esta matéria e encontrar-se um ponto de convergência, disse.------ 
 
A vereadora Sónia Calvário para encerrar o assunto recordou que quando foram aprovadas a 
atribuição das bolsas houve uma candidata que tinha um rendimento per capita inferior a 
outros e ia receber muito menos, portanto se a fórmula não foi alterada e está a ser aplicada, 
o mesmo pode vir a acontecer, pelo que sugeriu que, se esta proposta não foi elaborada com a 
colaboração dos serviços jurídico, o fosse porque os juristas servem precisamente para 
perceber algumas incongruências que de facto aqui existem, disse.------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que esta alteração apenas pretende 
corrigir algumas injustiças que se detetaram o ano passado até que no limite não haja 
nenhumas, isto é, que alunos com menor rendimento e que fiquem melhor classificados 
tenham menos bolsa do que outros com mais rendimentos e pior classificados.---------------------  
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter a 
alteração ao Regulamento a consulta pública.(Deliberação nº 769)---------------------------------------- 

 
 

2.5. – Propostas de aprovação de Projetos de Regulamentos;--------------------- 

 
Não tendo havido quaisquer sugestões no período de discussão pública relativamente à 
proposta de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Beja, que constitui 
documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata, propõe-se a sua 
aprovação e submissão à Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a proposta à Comissão de Regulamentos 
da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 770)------------------------------------------------------------------ 

 
Não tendo havido quaisquer sugestões no período de discussão pública relativamente à 
proposta de Regulamento Interno de funcionamento do apartamento de transição para 
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vítimas de violência doméstica, que constitui documento anexo número oito e faz parte 
integrante da presente ata, propõe-se a sua aprovação e submissão à Comissão de 
Regulamentos da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a proposta à Comissão de Regulamentos 
da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 771)------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.6. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;----------------------------- 

 
Registo nº 8221, de 25 de outubro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que na repartição de encargos proposta na abertura do 
procedimento para a empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina 
descoberta previa-se a possibilidade das obras iniciarem ainda em 2019, situação que neste 
momento não se considera possível face aos procedimentos administrativos ainda a assegurar. 
Assim, presente o cronograma financeiro da proposta a adjudicar e o prazo de execução da 
obra, propõe-se uma nova repartição de encargos (valores sem IVA incluído):-------------------------- 
2019 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.415.588,83 € 
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 377.516,37 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 772)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 
 
Requerido por Mariana José Borrelfo Galado Valente, que pretendendo vender a fração J do 
prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 55, 2º frente esqº, em Beja, pelo valor de 63.340,00 
€, 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 773)-------- 
 
Requerido por Isabel Maria dos Reis Rafoto Leal, que pretendendo vender a fração J do prédio 
sito na Rua de Santo António, nº 3, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 774)-------- 
 
Requerido por Jorge Alexandre Barrocas de Freitas Jorge, que pretendendo vender a fração J 
do prédio sito na Rua Cidade de Dili nº 5, em Beja, pelo valor de 95.000,00 €, 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 775)-------- 
 
 

2.8. – Propostas de atribuição de apoios financeiros;------------------------------------ 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, um apoio financeiro, no âmbito da 
organização da iniciativa “Férias em Movimento”, que decorreu desde o final de julho até ao 
início de setembro e que consiste em proporcionar às crianças da freguesia e freguesias 
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limítrofes a oportunidade de ter acesso a atividades de lazer, apoio escolar, diversões, 
desporto, atividades culturais e outras ao mesmo tempo que permite às famílias um apoio 
imprescindível para manter os seus educandos devidamente acompanhados e em projetos 
importantes para o seu desenvolvimento integral.------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 350,00 €.(Deliberação 

nº 776)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, CRL, um apoio financeiro no âmbito da organização do XI Festival Taurino de 
beneficência, que se realizou dia 12 de outubro de 2019.---------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 1.000,00 
€.(Deliberação nº 777)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, um apoio financeiro no âmbito da 
organização das Festas Anuais em Honra de Santo Estevão, que decorreram dia 02 de julho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 778)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, um apoio financeiro no âmbito 
da organização da Feira do Vinho.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 779)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior referente ao 3º 
trimestre de 2019;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
nove que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.286,52 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 780)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 
 
Solicitado por António Francisco Balbina dos Reis, o pagamento faseado em 15 prestações 
mensais (14 prestações no valor de 25,00 € mais 1 prestação no valor de 14,57 €), perfazendo 
o valor total de 364,57 €, relativos ao coval nº 9531 do Cemitério de Santa Clara, em Beja.-------
Depois de efetuada a análise aos rendimentos e despesas do agregado familiar e verificando-
se que o rendimento per capita é inferior ao referenciado pela Segurança Social no RSI, 
propõe-se o deferimento do presente pedido.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 781)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida 
referente à componente de apoio à família;--------------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Sandra 
Cristina Vitorinha Viegas, no âmbito da componente de apoio à família, que constitui 
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documento anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 782)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento;---- 
 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento referente 
ao prédio sito na Rua Dr. Mello Borges, nº 29, em Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 783)---------------------------------------------- 
 

 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
apresentação do pedido de informação prévia;--------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
apresentação do pedido de informação prévia sobre a viabilidade para a construção de apoios, 
designadamente, de telheiro, ao posto de abastecimento de combustível (BP) existente na Rua 
António Sardinha, em Beja..-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 784)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de Baleizão, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de 
natureza desportiva, designadamente o III Trail Running de Baleizão’19, que decorreu no dia 20 
de outubro de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 785)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Grupo de Apoio de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de 
espetáculos de natureza desportiva, designadamente a Caminhada de prevenção de cancro da 
mama, que decorreu no dia 06 de outubro de 2019.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 786)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial ruído para realização de um concerto de música/matiné com a 
banda "10.000 Russos", junto ao estabelecimento de bebidas "A Pracinha" (exterior), sito na 
Praça da República, no dia 26 de outubro de 2019.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 787)---------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial ruído para a realização de música ao vivo com a banda "10.000 
Russos", no estabelecimento "A Casa – Oficina dos Infantes" sito na Rua dos Infantes, nº 14, 
em Beja, no dia 27 de outubro de 2019.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 788)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização de música ao vivo, interior da Casa da 
Cultura, em homenagem a um Bejense "Um Punk chamado Ribas", no dia 19 de outubro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 789)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de duas licenças especiais de ruído para a realização de espetáculos de 
música ao vivo, nos dias 26 e 31 de outubro de 2019, no estabelecimento "A Casa – Oficina dos 
Infantes" (com a Banda Pás de Problème) e na Casa da Cultura (com a Banda The Danse Society e 

Wildnorthe), respetivamente.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 790)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Tempo Castiço, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile, espetáculo de 
variedades e atividades culturais no Pavilhão Multiusos, no Penedo Gordo, no dia 26 de 
outubro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 791)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Albernoa Popular – Associação Cultural e Recreativa, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile, 
espetáculo de variedades e atividades culturais no Pavilhão Multiusos, no Penedo Gordo, no 
dia 31 de outubro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 792)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke 
na sede da requerente, sita na Rua de Jesus, nº 17, em Beringel, no dia 11 de outubro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 793)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke 
na sede da requerente, sita na Rua de Jesus, nº 17, em Beringel, no dia 31 de outubro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 794)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesia de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a 
realização do evento "V Edição da Feira do Vinho", no polidesportivo de Trindade, nos dias 02 e 
03 de novembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 795)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da ESTIG, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma festa temática, denominada 
"Apocalipse Night ", com música ao vivo, no estabelecimento de bebidas Via Férrea, sito no 
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Centro Comercial do Carmo, dia 31 de outubro de 2019.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 796)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Fátima Teresa, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da 
licença especial de ruído para a realização de música ambiente e de música ao vivo, no âmbito 
de um torneio de setas, na Rua Bento Jesus Caraça s/n, em Nossa Senhora das Neves, nos dias 
01 e 02 de novembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 797)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Seminário Menor de Nossa Senhora de Fátima da Diocese de Beja, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a utilização de 
megafone na Procissão das Veles, com recitação do Terço do Rosário, de acordo com o 
itinerário definido entre o Bairro dos Moinhos e Moinhos de Santa Maria, no dia 26 de outubro 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 798)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Quarteira, dia 23 de novembro de 2019.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 799)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Elvas, dia 12 de janeiro de 2020.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 800)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa sénior a Vila Nova de Mil Fontes, para 
disputar a 3ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, dia 27 de outubro de 2019.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 801)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa sénior a Almodôvar, dia 09 de novembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 802)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Futebol de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação a Castro Verde dos 110 árbitros que participaram na 
iniciativa “Árbitro Jovem”, que decorreu em Beja, a fim de assistirem à Final da Taça de Honra 
da 1ª Divisão Distrital, dia 05 de outubro de 2019.------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 803)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura Recreio e Desporto de Santa Vitória, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação da equipa à Póvoa de 
São Miguel, dia 14 de dezembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 804)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima, dia 15 
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de dezembro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 805)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento nº 1 de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa (Circo no Coliseu e Pavilhão do 

Conhecimento), dia 17 de dezembro de 2019.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 806)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Juvenil Coral e Etnográfico Rouxinóis do Alentejo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Borba, dia 16 de 
novembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 807)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral “As Espigas Douradas” de Albernoa, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Seixal, dia 14 de novembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 808)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação do grupo coral a Alcáçovas, dia 02 de 
novembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 809)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Liga Portuguesa contra o Cancro – Grupo de Apoio de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Fundação 
Eugénio de Almeida, em Évora, dia 26 de novembro de 2019.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 810)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação à Wonderland, em Lisboa, dia 21 de dezembro 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 811)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia – Centro Infantil, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Teatro Politeama, em Lisboa, dia 14 
de novembro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 812)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Mansão de São José, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Fátima, dia 30 de outubro de 2019.---------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 813)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, para o ano 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.18. – Relatório de Gestão do Município de Beja relativo ao 1º Semestre 
de 2019;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O relatório semestral do Município de Beja, que constitui documento anexo número onze e 
faz parte integrante da presente ata, destina-se a uma apreciação intercalar, apresentando-se, 
enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a informação decorrente 
da Atividade Municipal, durante o primeiro semestre de 2019.-------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo dos primeiros seis meses do ano económico de 2019, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2019, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das receitas é de 12.634.390,46 €, o que corresponde a 36,82 %. As 
receitas correntes executadas são de 10.814.502,02 €, o que corresponde a uma execução de 
42,42 %. O valor executado das receitas de capital é de 1.204.506,50 €, que corresponde a 
uma execução de 14,68 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 11.752.404,52 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 34,25 %. As despesas correntes registam uma execução de 
9.634.221,77 €, que corresponde a 43,39%. As despesas de capital registam um valor de 
2.118.182,75 €, que corresponde a uma execução de 17,49 %.--------------------------------------------
Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2019, totalizaram 12.634.390,46 €, sendo 
596.834,20 € de saldo do ano anterior, 10.814.502,02 € de receitas correntes, 1.204.506,50 € 
de receitas de capital e 18.547,74 € de reposições não abatidas.-----------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 11.752.404,52 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 34,25%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 9.634.221,77 €, que representa 43,39% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.118.182,75 €, que representa 17,49% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2019, a despesa sofreu um acréscimo de 334.292,67 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 2,93 %, dos quais 104.713,60 € são referentes a 
redução de despesas de capital e 439.006,27 € se referem a um acréscimo de despesas 
correntes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.19. – Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a 
situação económica e financeira do Município de Beja;-------------------------------- 

 
Presente o Relatório de conclusões e recomendações de Auditoria sobre a situação económica 
e financeira do Município de Beja, elaborado por Oliveira, Reis & Associados, SROC, Ldª, que 
constitui documento anexo número doze e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 209, relativo ao dia cinco de 
novembro de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, vinte e 
dois mil, trezentos e sessenta e nove euros e noventa e nove cêntimos, sendo quinhentos e 
quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro 
euros e quarenta e um cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Deu conhecimento que entre a Rodoviária e as vivendas voltadas para a Avenida do Brasil está 
uma placa toponímica com o nome de Rua Comendador Abílio Penha da Fontoura mas não há 
portas nessa rua. Em contrapartida quem desce a Rua Heróis Dadrá ao fundo do lado esquerdo 
com diversas moradias não há placa toponímica a identificar o nome de rua.-------------------------
Qual o ponto da situação relativamente às obras das casas de banho do Castelo uma vez que 
estamos a 06 de novembro de 2019 e o senhor Presidente disse que as mesmas estariam 
concluídas dia 04.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento de uma situação relativamente a um funcionário da autarquia que 
está de baixa há uma série de tempo mas que está a trabalhar no café da esposa, vai à pesca e 
de férias pelo que no seu entender seria bom averiguar-se este caso, disse.-------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o executivo já reconheceu que a 
toponímia na cidade e eventualmente nalgumas freguesias, mas sobretudo na cidade é 
deficitária mas também disse na altura que não é algo que tenham para já como prioritário 
corrigir, contudo isso não implica que os serviços façam o levantamento das situações que 
carecem de correção. Pontualmente vai-se colocando uma placa ou outra mas ainda não há 
uma solução global para corrigir toda a cidade.----------------------------------------------------------------
Relativamente à obra das casas de banho do Castelo a indicação que tinha é que a mesma 
estaria terminada dia 08 de novembro mas tem sérias dúvidas que estejam.-------------------------
Relativamente às baixas referiu que por vezes chegam algumas denúncias dessas situações e 
quando assim é tenta-se proceder em conformidade no sentido de avaliar efetivamente a 
incapacidade temporária ou permanente desses trabalhadores mas são situações difíceis de 
resolver e no caso em concreto já têm conhecimento dela, sabem quem é a pessoa mas ainda 
não foi tomada qualquer providência. Contudo através dos serviços podem solicitar que a 
pessoa se apresente e seja sujeite a um exame da junta médica, embora haja vários tipos de 
incapacidade porque há umas que não permitem que a pessoa exerça qualquer outra função e 
não possa sair de casa e há outras que permitem e até recomendam que a pessoa ande 
livremente, portanto cada caso é um caso.--------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que a Comissão de Toponímia reuniu na semana passada 
e irá fazer uma proposta para dar nome às ruas do Bairro da Esperança que faltam e colocar as 
respetivas placas toponímias porque isso traz alguns incómodos aos moradores.--------------------
Relativamente à Rua que o senhor Hélder disse não ter placa toponímica julga que a mesma 
ainda é a Rua 25 de Abril, é o que está no mapa mas precisa de ir ao local para confirmar.------- 
 
Relativamente às questões levantadas pela munícipe Ana Carvoeiras sobre aos abrigos das 
urbanas, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a cidade irá ter 13/14 
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abrigos novos, alguns irão mudar de localização, o que está instalado na Rua Rainha Dª Amélia 
será duplicado em tamanho e será resguardado nas laterais, será colocado um abrigo em 
frente ao Museu Regional, na Rua de Angola irá haver abrigos dos dois lados e vão haver 
levantamentos e rebaixamentos nas vias de forma a melhorar as acessibilidades para que as 
passadeiras garantam maior segurança a quem necessita. Não ficará tudo resolvido porque 
estão ainda alguns pontos identificados que merecem abrigos mas que não os vão receber 
porque o financiamento não permite.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos passeios, existem muitos na cidade que são estreitos, onde a calçada é 
escorregadia e que oferecem algum risco, sendo um deles precisamente aquele que a 
munícipe referiu, nomeadamente em frente ao Banco de Portugal. As soluções apontadas 
como por exemplo colocar um corrimão parece-lhe que também não resulta uma vez que 
estreita ainda mais o passeio.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Pingo Doce a Câmara Municipal continua em diálogo com o Grupo no 
sentido de fazerem ali umas alterações.------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Vera Fernandes, na qualidade de representante dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Beja no STAL, referiu que a sua presença nesta reunião vem na sequência de 
vários plenários realizados com os trabalhadores desta “casa”, relativamente à reposição dos 3 
dias de férias. O STAL solicitou uma reunião ao senhor Presidente no mês de julho, não obteve 
resposta, voltou a solicitar no mês de outubro também não obteve resposta e portanto os 
funcionários indigitaram-na no sentido de aqui se dirigir e tentar presencialmente agendar 
essa reunião que não será apenas para discutir a reposição dos 3 dias de férias, como referiu 
anteriormente, mas também outras matérias da vida dos trabalhadores desta autarquia que 
gostaria de conversar com o executivo o mais rapidamente possível.-----------------------------------
Referiu ainda que num dos ofícios que o senhor Presidente da Câmara enviou ao Sindicato é 
dito que os 3 dias de férias serão repostos a partir de 2020, contudo para que isso aconteça é 
necessário sentarem-se e assinar o acordo uma vez que só a publicação em Diário da República 
demora pelo menos cinco meses, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu ser verdade que comunicou ao STAL 

que quanto ao acordo e para 2019 não haveria já qualquer vantagem em negociá-lo porque 
efetivamente chegou-se a um impasse que consideraram inultrapassável.----------------------------
É verdade também que depois do dia 15 de outubro já lhe chegaram dois pedidos mas a 
segunda quinzena desse mês foi muito densa em termos de trabalho uma vez que foi a altura 
do executivo fechar o orçamento e mapa de pessoal. Não está esquecido e irá com certeza 
atende-los.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às férias a proposta que a Câmara Municipal de Beja fez ao STAL é a que se 
mantém, portanto houve várias propostas e contrapropostas nas várias reuniões que 
ocorreram ao longo de um ano, chegou-se a acordo em todos os pontos exceto à reposição 
dos 3 dias de férias e se este era o principal então os outros vinte pontos, e pediu desculpa 
pela expressão, serviram apenas para encher chouriços. Os 25 dias de férias nunca estiveram 
em causa, a última proposta apresentada pelo executivo, que foi recusada pelos 
trabalhadores, seriam 23 dias para este ano e 25 dias já para 2020 e portanto é aquilo que se 
mantém, sendo que para este ano a reposição do 23º dia já não faz sentido nesta altura.---------
Acrescentou ainda que numa das últimas reuniões em que estava presente o Coordenador do 
STAL Vasco Santana que era favorável à reposição dos 23 dias de férias já para este ano e 25 
para 2020, foi referido por ele na altura a possibilidade de se fazer um aditamento para que o 
23º dia se pudesse concretizar extra acordo ainda este ano, e a Câmara Municipal estava 
disponível para que isso pudesse ter acontecido, mas depois os trabalhadores preferiram outra 
via que é legítima e democrática e portanto se não produzir efeitos na data de celebração do 
acordo tem a certeza que aquilo que o coordenador do STAL propunha para 2019 pode ser 
efetivado para 2020, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A munícipe Vera Fernandes, pediu desculpa mas não é o Vasco Santana, enquanto 
Coordenador do STAL, que decide aquilo que os trabalhadores querem e como disse 
anteriormente as hipóteses estão esgotadas e os trabalhadores não querem o 23º dia em 
2019, portanto aquilo que lhe estão aqui a solicitar enquanto dirigentes sindicais é que reúna 
com eles para se começar a discutir o ACEP para 2020 e se achar oportuno não se importam de 
esperar que o senhor Presidente consulte a sua agenda para saírem daqui já com um dia 
definido, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da CDU estão naturalmente ao lado das 
justas reivindicações dos trabalhadores e esperam que rapidamente sejam desenvolvidos os 
procedimentos para que a assinatura do ACEP seja uma realidade e a reposição dos direitos 
esteja vertida no mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao tempo que medeia a assinatura do acordo e a sua publicação em Diário da 
República, julga que nos termos da Lei e há semelhança do que foi replicado noutros 
municípios, pode este executivo deliberar que a partir da assinatura do acordo imediatamente 
o mesmo entre em vigor antes da sua publicação, disse.---------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, relativamente à contratação pública de uma advogada por parte da 
Câmara Municipal de Beja para a habitação social, perguntou qual a razão do Bairro das 
Pedreiras estar excluído desta intervenção como informou o senhor Presidente, uma vez que a 
comunidade cigana não é diferente da outra havendo claramente uma situação de injustiça.---- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Bairro das Pedreiras está neste 
momento excluído por ser uma situação muito específica e particular, ou seja, há uma grande 
dificuldade de identificação dos moradores, levantam-se alvenarias que não deveriam lá estar, 
há imóveis que são do município e outros não, há dívidas enorme de faturas à EMAS, contudo 
no contrato não há nada que impeça que esta intervenção seja alargada ao mesmo. Para já 
existem 35 situações identificadas de dívidas avultadas e a orientação é que nesta primeira 
fase seja esse o âmbito de atuação.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias e tendo o senhor Presidente descrito uma série de situações quis dar 
conhecimento que foi a Andaluzia para ver como é que tinham resolvido a questão da 
comunidade cigana e aquilo que encontrou não tem comparação com o Bairro das Pedreiras, 
isto é, têm o problema resolvido há 30 anos com investimentos em habitação e educação.------ 
 
Para além dos fatores referidos pelo senhor Presidente, a Vereadora Marisa Saturnino 
acrescentou que provavelmente o senhor Carlos Dias não tinha conhecimento da situação de 
irregularidade que existe no Bairro das Pedreiras, que se tem vindo a arrastar ao longo do 
tempo, sem que ninguém interviesse, nomeadamente através de transmissões ilegais entre 
arrendatários a troco de dinheiro, situação esta que primeiramente carece de ser regularizada 
antes de se partir para outro tipo de intervenção. Desta forma, para se efetuar a cobrança 
dessas mesmas rendas inicialmente urge saber quais os agregados que se encontram no 
interior daquelas habitações e legalizar estas situações para, posteriormente, se fazer um 
levantamento das dívidas, delinear-se um plano de pagamento e estabelecer acordos escritos 
com quem as tem. Esta é uma situação que o município não coloca portanto, de parte. -------- 
Relativamente à situação de Andaluzia referiu que as comunidades ciganas em Espanha, à 
semelhança de Portugal, não são todas iguais. Defendeu e aceitou que a comunidade 
específica que o senhor Carlos Dias disse ter visitado fosse uma referência, onde existe maior 
evolução, as pessoas que integram a comunidade vivam em condições mais dignas, cumpram 
regras e normas sociais e se destaquem como exemplo de aculturação, realidade não 
comparável com a de Beja, em que ainda há um longo trabalho a fazer e que apenas poderá 
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ter levado a cabo através de um trabalho integrado, interinstitucional e interdisciplinar, 
eventualmente com a colaboração de algumas entidades como o Projeto ROMED, a AMEC, a 
Associação HABITA e a própria comunidade cigana, em prole do alcance de um objetivo comum 
nomeadamente a inclusão, disse. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente a uma questão que o munícipe Carlos Dias colocou, 
nomeadamente ter observado que há uma quantidade enorme de novos lagares de azeitona 
que se estão a erguer em alguns concelhos do distrito e que só depois de estarem construídos 
pedem o licenciamento, referiu não ter conhecimento nem lhe ter sido reportado pela 
fiscalização qualquer situação dessas no Concelho de Beja, aliás as instruções que os serviços 
têm é que se houver situações dessas as mesmas sejam imediatamente notificadas e 
embargadas, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao assunto colocado pela munícipe Luisa Duarte, nomeadamente à obra de 
construção de uma rampa de acesso ao estabelecimento Tico-Tico na Avenida Comandante 
Ramiro Correia e se a mesma está inscrita em orçamento, o senhor Presidente da Câmara, 
Paulo Arsénio referiu não lhe conseguir responder concretamente uma vez que o documento é 
constituído por imensas rubricas genéricas como por exemplo melhoramentos urbanos que 
tem uma verba de 150.000,00 € mas não específica quais são as intervenções, disse.-------------- 
 
 

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 Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezoito 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 20 

de novembro de 2019 
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