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Ata número dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a vinte 

e dois de maio 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(a) senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 n
os

 8/2019 e 9/2019;---------------------- 

 
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 8/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezassete de abril de dois mil e 
dezanove, aprovada por maioria com as abstenções da senhora vereadora Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino e do senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, por não terem 
participado na mesma.(Deliberação nº 312)----------------------------------------------------------------------
nº 9/2019, relativa à reunião de câmara realizada em oito de maio de dois mil e dezanove, 
aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, por 
não ter participado na mesma.(Deliberação nº 313)------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que receberam uma resposta por 
escrito relativamente à questão levantada ao Senhor Ministro sobre a Aeroneo, dando 
conhecimento que a empresa e o Estado não chegaram a celebrar o contrato que previa a 
concessão por 15 anos do terreno com a área de 113.621m2 desanexado da área pública com 
um pagamento mensal de 40.170,00 €. A Aeroneo comunicou através de ofício a intenção de 
desenvolver outras atividades no espaço em causa, designadamente a integração no contrato 
de arrendamento das atividades de manutenção, modificação e reparação de aeronaves e não 
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era isso que estava patente na Resolução de Ministros que permitiu na altura a desanexação 
do domínio público. Contudo a Aeroneo tem um outro lote de 7.500m2 e portanto podia 
perfeitamente fazer desmantelamento na fábrica e reparação no hangar.-----------------------------
Assim, o contrato nem chegou a ser assinado e em abril de 2018 “esfumou-se” esta 
possibilidade da Aeroneo poder ficar no aeroporto de Beja sendo agora intenção do Estado 
reverter para o domínio público os 113.621m2, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou resposta a algumas questões que colocou em reuniões 
anteriores, nomeadamente relativamente ao aumento de tarifário da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento, que na altura enviaram por escrito, a calendarização das 
obras por administração direta e por fim a última ata do Conselho Municipal de Educação.------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de Memorandos de Entendimento;-------------- 

 
Registo nº 3610, de 06 de maio de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, informando que o Município de Beja aprovou a cedência de 
terrenos na Zona Industrial Norte à empresa Fábulas Relevantes, destinados à construção de 
diversas unidades industriais, sendo que já foi celebrada escritura de cedência do terreno para 
uma dessas unidades, fábrica de massas frescas a qual já tem projeto aprovado e licença de 
construção emitida.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretende agora a empresa celebrar protocolos de investimento para as fábricas de malte e de 
cerveja, tendo para o efeito constituído empresas autónomas, para cada uma dessas unidades 
e apresentado candidatura a fundos comunitários, para a construção das mesmas.----------------
Assim apresentam-se para decisão em reunião de câmara os dois protocolos referidos, 
retificados, a celebrar com Fábrica de Malte – Ilustre Silencio, Unipessoal, Ldª e 

Magnoliavulso, Unipessoal Ldª, que constituem documento anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, sendo que em ambos os caso já se contempla a liquidação por 
parte dos promotores do terreno 0,25 €/m2 e a parte não comparticipada das infraestruturas 
deste loteamento, 15% do custo total, na proporção da área ocupada, conforme tem vindo a 
ser aplicada nas cedências efetuadas por este executivo.---------------------------------------------------
Solicita-se ainda que caso os protocolos de investimento venham a ser aprovados, seja 
também aprovada a autorização, para a celebração das escrituras de venda dos terrenos.------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que os custos com as infraestruturas deveriam ser assegurados pela Câmara 
Municipal.(Deliberação nº 314)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural da Herdade do Vale de Travassos a celebrar 

entre o Município de Beja e a empresa Terras de Azeite, Ldª;---------------------- 

 
Registo nº 8463, de 16 de maio de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que vem a empresa “Terras de Azeite, Ldª”, solicitar à Câmara Municipal a celebração de um 
contrato para planeamento para elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rustico 
abrangendo um prédio de sua propriedade com 42,075ha.------------------------------------------------
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Com este PIER pretende-se criar as condições para o desenvolvimento de atividades ligadas à 
produção de azeite e de azeitona de mesa, respondendo à necessidade de aumento da área de 
edificação de imediato e no futuro tendo em conta que o grupo empresarial está em fase de 
crescimento económico, com perspetivas futuras de desenvolver outros projetos aliado ao 
facto desta unidade de transformação pretender responder a uma área de produção mais 
vasta e em localizações próximas mas dispersas no território. Este facto conduz à necessidade 
de avaliação e definição das condições necessárias para garantir que este empreendimento 
seja compatível com o desenvolvimento do ordenamento do território, de acordo com os 
princípios do PDM, ainda que lhe introduzindo as necessárias alterações.------------------------------
Neste sentido considero de acolher a proposta apresentada e a aprovação da minuta de 
contrato para planeamento e dos termos de referência elaborados pela Câmara Municipal, 
para a abertura do procedimento de celebração deste contrato, que constituem documento 
anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
A proposta de contrato e a deliberação referida serão objeto de discussão pública pelo prazo 
de 10 dias, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social na plataforma colaborativa de gestão territorial e no respetivo sítio da 
internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 315)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva do contrato para planeamento 

da Herdade do Telheiro;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 3958, de 16 de maio de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública e não se tendo verificado qualquer 
sugestão ou reclamação relativamente à decisão de efetuar um contrato para planeamento 
para a Herdade do Telheiro, nem à minuta do contrato e respetivos termos de referência estão 
estes documentos em condições de serem aprovados em definitivo e ser assinado o contrato.--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 316)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da 2ª alteração ao Loteamento Municipal 

da Rua Pablo Neruda;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8161, de 10 de maio de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que na sequência da solicitação do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, torna-se necessário efetuar alteração ao Loteamento Municipal da Rua Pablo 
Neruda de modo a concretizar a união dos dois lotes previstos na 1ª alteração ao loteamento, 
contemplando agora esta 2ª alteração a constituição de um único lote.--------------------------------
Neste sentido e para dar cumprimento ao artigo 7º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, torna-se necessário que a Câmara Municipal delibere 
determinar a elaboração desta 2ª alteração o que deve ser publicitado no Diário da República 
para que no prazo de 8 dias a partir da data da publicação possam ser formuladas questões 
que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento.--------------------------------------------
Caso a Câmara Municipal entenda concordar com esta proposta, e de modo a agilizar o 
processo sugere-se que possa ser desde logo também decidido que após o final desses 8 dias, 
e caso não exista qualquer questão ou sugestão que implique alteração da proposta 
apresentada, seja aberto o período de discussão pública pelo período de 20 dias previsto na 
legislação em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 317)---------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de abertura de procedimento por ajuste direto;----------------- 

 
Registo nº 3593, de 03 de maio de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e de acordo com a alínea d) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação das peças escritas e desenhadas que constituem este processo 
com vista à abertura de procedimento por ajuste direto com consulta a apenas uma entidade 
para a realização da empreitada de conclusão da Casa Mortuária de São Matias, a qual prevê 
a conclusão das obras de ampliação da Casa Mortuária de São Matias, obras iniciadas pela 
Junta de Freguesia mas que ainda faltam concluir ao nível de pavimentos, pinturas, vãos 
interiores e exteriores, instalações sanitárias e instalações elétricas.------------------------------------
Tratando-se de um imóvel de propriedade da Junta de Freguesia de São Matias, deverá esta 
proposta de abertura de abertura de procedimento ser submetida à aprovação em reunião de 
câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A entidade a convidar será a H. Teixeira & Cª, Ldª, empresa que foi contactada para o efeito e 
demonstrou interesse e disponibilidade para avançar rapidamente com os trabalhos.-------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 19.500,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos serviços do Município. O prazo de execução da 
empreitada será de 30 dias.-----------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 318)---------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário deixou uma observação nomeadamente que poderia ter sido 
efetuado convite a empresas de construção do Concelho de Beja uma vez que a empresa a que 
será adjudicada a obra tem sede em Lisboa.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que foram efetuados contatos informais mas não houve 
interesse das empresas consultadas, sendo a única que mostrou disponibilidade precisamente 
aquela a que se propõe a adjudicação do serviço.------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de ratificação da proposta de rejeição da lista de erros e 

omissões – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da 

piscina descoberta;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3989, de 17 de maio de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer o procedimento de concurso público acima 
referido e após análise por parte dos projetistas da lista de erros e omissões apresentada na 
plataforma eletrónica de contratação SaphetyGov pela empresa Habitâmega Construções, S.A., 
propõe-se que, de acordo com a alínea b) do nº 5 do artigo 50º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, sejam rejeitados na sua totalidade, dando-se 
conhecimento a todos os concorrentes da correspondente apreciação efetuada pela equipa 
projetista, que se junta e que constitui documento anexo número três que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 319)---------------------------------------------- 
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2.7. – Proposta de aprovação do Aditamento ao protocolo de 

cooperação celebrado entre a Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas do Alqueva, S.A. e o Município de Beja;-------------------------------- 

 
Registo nº 3390, de 24 de abril de 2019, do Serviço de Ordenamento e Informação Geográfica, 
informando que a cartografia 1:10.000 e 1:2.000 atualizada é uma necessidade para a 
autarquia, uma vez que há a obrigatoriedade desta cartografia se encontrar atualizada e 
devidamente homologada pela Direção Geral do Território – DGT para a elaboração, alteração 
e revisão dos Instrumentos de Gestão Territorial (PDM, PU e PP).-----------------------------------------
No âmbito do Protocolo de cooperação entre a Empresa de Desenvolvimento de 
Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) e o Município de Beja, celebrado em 06 de outubro de 
2010, considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------
O Centro de Cartografia da EDIA tem a sua cadeia de produção apoiada no modelo de dados da 
DGT.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E a EDIA é detentora de Informação Geoespacial atualizada, devido às suas profundas 
intervenções no território na sua área de influência do EFMA.---------------------------------------------
O Centro de Cartografia dispõe de todas a condições técnicas e humanas para o exercício das 
suas valências, sendo a EDIA detentora de alvarás próprios, adequados ao exercício deste tipo 
de atividades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo da Cláusula 2ª deste protocolo, propõe-se a realização de um projeto partilhado 
entre as duas entidades nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------
Disponibilização de um técnico da Câmara Municipal de Beja para proceder à atualização da 
informação geoespacial, com a estreita colaboração do Centro de cartografia que elaborará 
um plano de formação on-job durante todo o período, que se estima em 4 meses.-----------------
Participação de dois colaboradores do Centro de Cartografia, nas atividades que envolvam 
grande experiência e necessidade de acuidade visual na obtenção de dados 3D, por meios 
fotogramétricos, assim como em todo o processo de formação.------------------------------------------
Todos os custos associados à homologação da cartografia serão da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------
A cartografia submetida à DGT e após a sua homologação ficaria com direito de utilização quer 
da EDIA, quer da Câmara Municipal de Beja.--------------------------------------------------------------------
Nesse sentido, propõe-se que a Arqtª Célia Mira seja deslocada de funções para as instalações 
da EDIA, a fim de ter formação na área de cartografia e sistemas de informação geográfica e 
desenvolver o trabalho de atualização de informação geoespacial, durante 4 meses, 
cumprindo o horário das 9:00h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h, sem encargos para o 
município além da sua remuneração. Este período será interpolado pelo período seguido de 
férias marcado entre 01 e 16 de agosto de 2019.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta e aprovar o aditamento 
ao protocolo celebrado entre a Empresa de Desenvolvimento de Infraestruturas do Alqueva, 
S.A. (EDIA) e o Município de Beja, em 06 de outubro de 2010.(Deliberação nº 320)-------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do protocolo;---------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Beja e as Freguesias e Uniões de 

Freguesias do Concelho de Beja para realização da iniciativa “Noites ao Fresco 2019”, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 321)---------------------------------------------- 
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2.9. – Pedido de alteração do contrato de concessão da fração 6, sita no 

Pavilhão das Microempresas, no Parque Industrial, em Beja;---------------------- 

 
Parecer de 23 de abril de 2019 do Gabinete Jurídico, informando que em 20 de abril de 2017, 
os requerentes, Fernando Miguel Tomé Luz e Tiago Magalhães de Jesus Serra, outorgaram 
um contrato de concessão da fração 6, sita no Pavilhão das Microempresas, no Parque 
Industrial, que se destina a exploração de oficina de automóveis.----------------------------------------
O contrato tem a duração de 5 anos, com início na data da outorga do referido contrato.--------
Por requerimento de 28 de março de 2019, pedem alteração do contrato por forma a que 
conste apenas um dos requerentes, Fernando Miguel Tomé da Luz, como concessionário.-------
Analisado o pedido, é de parecer que nada obsta ao seu deferimento, mantendo-se, no 
entanto, as restantes condições contratuais, pelo que o respetivo deferimento estará sujeito a 
uma adenda contratual, fazendo o contrato vigente parte integrante da referida adenda.--------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 322)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Cedência da titularidade da concessão do jazigo 1731, sito no 

Cemitério de Santa Clara referenciado por CN 4º dtº, nº 874 aos 

Bombeiros Voluntários de Beja;----------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitada por Maria Alice da Costa Entradas Parreira, autorização ao Município de Beja para 
ceder a titularidade da concessão do jazigo 1731, sito no cemitério de Santa Clara referenciado 
por CN 4º dto, nº 874, aos Bombeiros Voluntários de Beja.-------------------------------------------------
Sobre o requerimento apresentado, o encarregado do Cemitério, em 22 de março de 2019, 
apenas referiu de que teve conhecimento do pedido da requerente.------------------------------------
Em 23 de abril de 2019, veio a requerente juntar ao processo prova da legitimidade, como 
herdeira e, consequentemente, concessionária da concessão do jazigo referenciado, dado que 
o marido, ora falecido, era o titular da concessão.------------------------------------------------------------
Não constando da prova apresentada pela requerente outros herdeiros, que não a própria, 
que é a cabeça de casal na herança, por morte de seu marido, não parece haver quaisquer 
óbices ou impedimentos ao deferimento do requerimento, pelo que é de parecer que a 
concessão passe a ser titulada pelos Bombeiros Voluntários de Beja, desde que liquidadas as 
taxas devidas, por transferência do jazigo para novo titular da concessão, salvo se a Câmara 
Municipal decidir isentar o novo adquirente da concessão, atenta a natureza jurídica dos BVB.--
Foi deliberado deferir por unanimidade com isenção das taxas.(Deliberação nº 323)----------------- 
 
 

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

 
Requerido por Hugo Filipe Alexandrino Burrica, que pretendendo vender a fração E e fração 
AE do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 2, r/c tardoz dtº (habitação) e arrecadação, nº 14 na 
cave, em Beja, pelo valor de 63.500,00 € e 1.500,00 €, respetivamente, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. Analisada a 
pretensão não se vê interesse no exercício do mesmo.------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 324)-------- 
 
Requerido por Medibeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua Coronel Brito Pais e Rua das Alcaçarias, nº 6, em Beja, pelo valor de 
58.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência. Analisada a pretensão não se vê interesse no exercício do mesmo.--------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 325)-------- 
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Requerido por Paulo Alexandre Ramos Marques, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Manuel da Fonseca (espaço de garagem), em Beja, pelo valor de 4.350,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. Analisada 
a pretensão não se vê interesse no exercício do mesmo.----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 326)-------- 
 
 

2.12. – Propostas de atribuição de apoios;------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a atribuição de um apoio 
financeiro para fazer face às despesas com a realização e organização da Feira Anual do Idoso 
2019, que se realiza entre os dias 07 e 09 de junho de 2019.-----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 €.(Deliberação nº 

327)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a atribuição de um apoio financeiro 
para fazer face às despesas com a aquisição de ar condicionado para a Sala de Música.-----------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.685,00 €.(Deliberação nº 

328)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 4018, de 20 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
apoio financeiro, no valor de 2.500,00 €, à Associação Desportivo de Beja 1916, para fazer 
face às despesas com a organização de mais uma edição do Beja Cup, Torneio de Futebol 
Jovem, que se tornou numa referência regional, reunindo centenas de jovens praticantes no 
CD Fernando Mamede em representação de dezenas de equipas oriundas de diferentes zonas 
do país.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 €.(Deliberação nº 

329)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação da lista provisória à atribuição de bolsas 

de estudo a alunos do ensino superior do Municipio de Beja;---------------------- 

 
Presente a ata da reunião do júri para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 
superior do Município de Beja de famílias numerosas e carenciadas:------------------------------------
“Aos 16 dias do mês de maio de 2019, reuniu pelas nove horas e trinta minutos, nos Paços do 
Concelho, o júri nomeado para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior do 
Município de Beja de famílias numerosas e carenciadas, no ano letivo 2018/2019, constituído 
pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara – Nuno Filipe Pancada, o responsável pelos 
serviços de Educação – José Miguel Martins e a Técnica do Gabinete de Ação Social – Carla 
Santos, em conformidade com o despacho Presidente da Câmara, Paulo Jorge lúcio Arsénio, 
datado de 1 de abril de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido o prazo estabelecido na fase de apreciação liminar, para entrega de informação 
adicional, analisados todos os documentos apresentados, obteve-se a seguinte lista provisória 
de candidatos aptos à atribuição da bolsa de estudo, tendo em conta os rendimentos mensais 
per capita do agregado familiar. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordenação Candidato Valor da Bolsa 

1 Geisa Sofia Coelho Lopes 900,00 € 

2 Joana Maria França Tavares 900,00 € 



 

Página 8 de 15 
 

3 Ana Margarida Lampreia Figueira 900,00 € 

4 Daniel Alexandre Sobral Eloio 900,00 € 

5 Cinthia Candeias Di Nunzio 900,00 € 

6 Carolina Martins Rosa 900,00 € 

7 Beatriz Balsinha Charrua 900,00 € 

8 Ana Rita Pereira Costa 900,00 € 

9 Ana Sofia Rosa Ramos 670,34 € 

10 Vicente Medeiro Horta Martins 900,00 € 

11 Paulo Jorge Guerreiro Rodrigues 810,00 € 

12 Igor Alexandre Coelho dos Santos 810,00 € 

13 Catarina Fernandes das Dores 810,00 € 

14 João Pedro Palma Carvalho 810,00 € 

15 Daniela Filipa da Silva Varela 810,00 € 

16 Patrícia Isabel Freitas Alves de Sousa Lagoas 810,00 € 

17 Nadine Sofia Barroso Batista 810,00 € 

18 Marta Sofia de Oliveira Cruz Canena 810,00 € 

19 Joana Filipa Ribeiro Eugénio 810,00 € 

20 Andreia Casimiro Daniel 810,00 € 

21 Sofia Fradinho Viegas Martins Cardoso 435,15 € 

22 Mariana Brinca Guerreiro 810,00 € 

23 Ana Sofia Costa Lobo 810,00 € 

 
Verificou-se que o montante global das bolsas de estudo a atribuir é de 15.250,34 €, 
correspondendo a 18 bolsas, número máximo previsto no Regulamento de Atribuição de 
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e 
Carenciadas, conforme disposto no artigo 4º. No entanto, fica à consideração da Câmara 
Municipal alargar o número de bolsas até ao montante máximo de 16.200,00 €, conforme 
disposto no nº 3 do artigo 4º, do regulamento.----------------------------------------------------------------
Para audiência dos interessados, a lista provisória será afixada por Edital, nos Paços do 
Concelho e divulgada no boletim eletrónico do Município e disponibilizada para consulta no 
Serviço Municipal de Educação, tendo os candidatos o prazo de 10 dias úteis para, querendo, 
se pronunciar por escrito sobre eventuais reclamações.-----------------------------------------------------
Findo este prazo, não existindo reclamações, será a presente lista convertida em definitiva e 
publicada nos termos da Lei.” --------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU. Mais foi 
deliberado contemplar com bolsa de estudo a candidata posicionada na 19ª 
posição.(Deliberação nº 330)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
Considerando os vereadores em regime de não permanência que continuam as dúvidas 
relativamente à aplicação das fórmulas contantes deste Regulamento bem como as 
dificuldades em explicar o mesmo;-------------------------------------------------------------------------------
Considerando que foram dados contributos para o melhorar que não foram tidos em conta 
pelo executivo em permanência;----------------------------------------------------------------------------------
Considerando que a atribuição das bolsas deve partir de um único ponto, nomeadamente o 
rendimento per capita;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que existem alunos que têm rendimento per capita inferior e que serão 
contemplados com uma bolsa de valor inferior a outros com rendimentos per capita maiores;-- 
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Considerando que os alunos contemplados com bolsa este ano poderão não ser contemplados 
no ano seguinte ou até ao fim do curso, mesmo que tenham bom aproveitamento escolar.------
Considerando que esta é uma competência que deve ser assumida definitivamente pelo 
Governo, abstiveram-se na presente deliberação;------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que este Regulamento foi à Comissão de Regulamentos que 
sugeriu uma alteração da fórmula relativa às famílias carenciadas e que foi aceite. Talvez por 
isso se cria aqui a dúvida referida pelos senhores vereadores da CDU. Contudo e depois de se 
colocar em prática o Regulamento o mesmo poderá ter de ser alterado por haver aqui algumas 
dúvidas e trazer uma nova proposta à Câmara de aceitação geral para que os alunos do 
Concelho de Beja, que não tinham possibilidade de ter bolsas de estudo porque não existiam, 
possam estudar no ensino superior.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à bolsa ser anual parece-lhe ser a situação mais justa porque se uma família 
melhorar a sua condição socioeconómica, já não precisar da bolsa e poder entregá-la a um 
outro aluno que esteja numa situação mais carenciada no momento, será o mais lógico, ou 
seja, hoje beneficia, amanhã já não precisa deste apoio e portanto pode dá-lo a outro porque 
tem a sua situação económica melhorada, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que a Câmara Municipal de Beja 
assume dois compromissos com este Regulamento que pode e deve ser eventualmente 
alterado numa parte da aplicação das suas duas fórmulas.-------------------------------------------------
Primeiro assumem o compromisso de distribuir até 16.200,00 €/ano a alunos do Concelho de 
Beja e segundo assumem o compromisso de distribuírem 18 bolsas/ano.------------------------------
Naturalmente que existe a noção de ser um contributo escasso para alguém que estude por 
exemplo em Lisboa, no entanto diminui-se ligeiramente os custos que as famílias têm com os 
seus educandos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse que nesta lista, existem pessoas com rendimentos agregados na ordem dos 40.000,00 € 
e que vão ter bolsa atribuída, portanto também se poderá questionar se para o ano 
concorrerem famílias com rendimentos menores, estas com rendimentos de 40.000,00 €, 
continuem a ser contempladas mais um ano ou durante mais quatro anos. Não sabem e até 
poderá haver menos candidatos no próximo ano, portanto percebe o conceito de 
previsibilidade da vida estudantil mas pediu que percebessem também o deles que é de ano a 
ano poderem surgir famílias que tenham condições de carência superior às outras, disse.-------- 
 
 

2.14. – Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas nº 1 e 

2 de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4016, de 20 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo no âmbito do 
protocolo celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, a 
transferência de 1.300,00 €, respeitante à utilização, por parte da comunidade não escolar, do 
Pavilhão Desportivo da Escola de Santiago Maior, no corrente ano.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 331)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4017, de 20 de maio de 2019, do Serviço de Desporto, propondo no âmbito do 
protocolo celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a 
transferência de 1.700,00 €, respeitante à utilização, por parte da comunidade não escolar, do 
Pavilhão Desportivo da Escola de Mário Beirão, no corrente ano.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 332)---------------------------------------------- 
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2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, denominado XV Raid BTT “Por Terras de Mato”, que se realiza dia 26 de maio de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 333)----------------------------------------------- 
 

 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

das licenças necessária à publicitação de evento;------------------------------------------ 

 
Solicitado por José Charraz e Tiago Graça – Atividades Tauromáquicas, Ldª, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão das licenças necessária à publicitação do evento 
Corrida de Toiros, inserida na 36ª OviBeja.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 334)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
das licenças inerentes à realização de espetáculos de música ao vivo na esplanada do 
estabelecimento “A Pracinha”, sito na Praça da República, dias 21, 24  25 de abril de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 335)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Cultural do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização de baile da pinha na sede do Grupo, sita na Escola Primária, Rua Central, em Nossa 
Senhora das Neves, dia 11 de maio de 2019.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 336)----------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de duas viaturas para apoio à realização do XI Raid BTT Cidade de Beja, dia 30 de 
junho de 2019..---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 337)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação à Vidigueira, dia 12 de maio de 2019.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 338)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Beja Atlético Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação a Ponte de Sôr, dia 02 de junho de 2019.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 339)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação ao aeroporto de Lisboa, dia 16 de maio de 
2019 e regresso a 20 de maio de 2019.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 340)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo de Cantadores de Beringel, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação a Telheiras, Lisboa, dia 19 de maio de 2019.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 341)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação a Cuba, dia 09 de 
junho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 342)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação a Porto Peles, dia 28 
de junho de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 343)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para deslocação a Lisboa, dia 11 de maio de 2019.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 344)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para deslocação ao Algarve, dias 28 de junho e 26 de julho de 2019.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 345)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação a Fátima, dia 29 de junho de 2019.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 346)----------------------------------------------- 
 

 

2.19. – Relação de processos de queimas e queimadas 2018/2019;------------ 

 
Presente a relação de processos de queimas e queimadas relativas ao período compreendido 

entre outubro de 2018 e março de 2019, que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 347)---------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 94, relativo ao dia vinte e um de 

maio de dois mil e dezanove;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, mil 

seiscentos e setenta e nove euros e nove cêntimos, sendo quinhentos e doze mil, trezentos e 

dez euros e quarenta e sete cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e oitenta e 

nove mil, trezentos e sessenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos de operações não 
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orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Relativamente ao Mercado de Santo Amaro e depois das obras feitas no Largo, continua sem 
perceber porque é que os comerciantes continuam a ocupar a Rua D. Diniz dos dois lados.------
Relativamente ao mercado grossista realizado no Parque de Feiras e Exposições considerou 
que deveria ser proibida a propaganda sonora com megafones. Deu ainda conhecimento, pelo 
que lhe disseram, que costuma acontecer entrarem pessoas num carro com apenas um cartão, 
e depois espalharem-se pelo mercado para vender enquanto os outros têm que pagar o seu 
espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma questão que colocou numa reunião anterior, nomeadamente um vizinho 
que mandou pintar um espaço para não se estacionar em frente da garagem, sita na Rua 
Coronel Henriques Menezes Soares, foi marcado outro em frente à porta de casa para o 
próprio, familiares e filha, pelo que quis deixar o seu protesto e saber qual a alternativa para 
retirar esta marcação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma questão que tinha colocado também sobre a possibilidade de se instalar 
uma Loja do Cidadão em Beja à qual o Senhor Presidente lhe respondeu que não havia espaço 
físico disponível, referiu não ser verdade, existe, têm é que se gastar algum dinheiro.-------------
Solicitou ainda que fosse ordenado aos funcionários que fazem a recolha nos moloks que os 
fechem a cadeado porque há dias, na Praceta da Calçada, viu embalagens de pão e fruta no 
chão identificados como sendo do Pingo Doce. Dirigiu-se ao estabelecimento e a senhora que 
o atendeu disse que sim tem razão mas que não podem fazer nada uma vez que os resíduos 
são depositados dentro dos moloks, se depois aparecem cá fora não pode responder por isso. 
Acrescentou que assistiu também a um espetáculo pior que isto, nomeadamente pessoas a 
tirarem comida para dentro de sacos para levarem para casa, ou até mesmo dentro dos 
contentores, portanto são situações que a autarquia devia estar atenta e tentar resolver, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Mercado de Santo Amaro 
disse ser verdade que ao sábado aquela zona da cidade fica bastante condicionada mas é 
intenção da Câmara Municipal de colocar a bica de água a funcionar, reforçar a iluminação do 
Mercado de Santo Amaro e construir stands próprios que acondicionem os vendedores no 
período de inverno e de tempo menos favorável. Existe uma candidatura para o efeito que 
ainda não foi aprovada mas de qualquer forma terá de haver uma intervenção naquele espaço 
até mesmo devido ao volume turístico que o mesmo comporta.-----------------------------------------
Relativamente ao mercado grossista anotou a questão.-----------------------------------------------------
Relativamente à Loja do Cidadão, terá de haver o envolvimento da Agência de Modernização 
Administrativa e para ser viável terão que haver, no mínimo, três serviços públicos. Tentou-se 
envolver os serviços da Conservatória e os serviços da Autoridade Tributária, mas esta última 
está interessada em fazer melhoramentos no próprio edifício e a Conservatória necessita de 
muito espaço. A possibilidade não está excluída, contudo terá de haver um espaço 
suficientemente grande que comporte serviços da própria Câmara Municipal, todo o 
atendimento público da Conservatória e a Autoridade Tributária, mas se estes últimos fizerem 
as obras provavelmente será complicado, pelo que não sabe se num futuro próximo isto 
poderá acontecer em Beja, não porque a Câmara não se interesse em ter um espaço com estas 
caraterísticas mas porque as condicionantes específicas de cada um dos serviços não permite 
que isso suceda no espaço de tempo que se desejaria.------------------------------------------------------
Relativamente aos cadeados nos moloks referiu que já foram colocados inúmeros 



 

Página 13 de 15 
 

precisamente no molok que o senhor Hélder referiu que são sistematicamente rebentados 
portanto são situações difíceis de controlar, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Maria Amélia fez a seguinte exposição.-----------------------------------------------------------
Residente numa habitação alugada sita na Rua João de Deus, referiu que a habitação em causa 
foi penhorada e vendida pelas Finanças a um casal de Castro Marim, no entanto a proprietária 
não avisou que a mesma estava alugada. Quando as pessoas foram tomar posse da habitação 
qual o seu espanto quando se depararam com ela e o seu filho lá dentro. Conversaram e foi-
lhe dito que tinha até ao final do mês de maio para desocupar a casa. Dirigiu-se ao Gabinete de 
Ação Social, onde recolheram os seus dados e disseram-lhe que de momento não há 
habitações para alugar ou atribuir, quando sabe que no Bairro João Barbeiro e no Largo da 
Estação existem pelo menos duas que foram desocupadas e estão em condições de serem 
habitadas. Foi encaminhada para as Cáritas que estão a tentar encontrar uma solução, o que 
tem sido difícil, mas veio aqui a esta câmara para solicitar ajuda na tentativa de resolver a sua 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que como se compreenderá ele não 
consegue identificar quais as casas que estão em estado de serem ou não habitadas e que 
naturalmente a Câmara Municipal de Beja não tem interesse em ter habitações fechadas e 
subaproveitadas. Existe uma lista muito significativa de pessoas que procuram habitação que 
depois é atribuída nos termos Regulamento, porque não seria justo atribuir-se uma habitação 
à pessoas x, y ou z por vontade própria do Presidente ou da vereadora do pelouro. Há de facto 
algumas casas encerradas porque necessitam de intervenção e mais uma ou duas em situação 
melhor que em breve serão ocupadas no âmbito de protocolos que serão assinados com 
entidades de assistência a vítimas de violência doméstica e situações dessa natureza. Contudo 
tomou nota e irá analisar com os serviços nos próximos dias este caso, mas até ao fim do mês 
de maio é um prazo muito apertado para tentar encontrar uma solução, disse.---------------------- 
 
O munícipe Ricardo Maio, residente na Rua de Moçambique colocou as seguintes situações no 
sentido da Câmara Municipal intervir.----------------------------------------------------------------------------
A primeira tem a ver com o tráfico de droga nas traseiras da Rua de Moçambique juntamente 
com a Casa Pia, nomeadamente pelos ciganos que vivem por trás da EDP que já sabem a hora 
dos intervalos dos miúdos que vão lanchar ao denominado Jardim dos Namorados, tendo 
inclusivamente já solicitado a intervenção da PSP que até à data nada fez.-----------------------------
Relativamente aos espaços verdes, referiu que existe um espaço nas traseiras da Rua de 
Moçambique que em tempos foi um jardim e que está vandalizado. Relativamente à sua 
iluminação a mesma deverá ser intervencionada porque os miúdos fazem tiro ao alvo com 
pedras aos globos e a população residente tem medo de sair para as traseiras do prédio.--------
Solicitou também a intervenção nas árvores da Rua que já têm mais de 40 anos, algumas estão 
ocas e estão bastante inclinadas para o lado do estacionamento, uma vez que sofreram cortes 
nos ramos que tapavam as janelas do prédio.------------------------------------------------------------------
Para finalizar a sua intervenção quis mencionar a maneira como a limpeza da Rua é feita, 
nomeadamente com os sopradores e que a seu ver não resulta devido ao pó que criam para 
além de que os operadores das roçadouras deveriam ter mais cuidado e ter formação 
adequada porque presenciou uma viatura ser completamente nicada com as pedras que 
saíram do equipamento, isto para que a Câmara Municipal não tenha prejuízos com esta 
situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à situação de tráfico de 
estupefacientes que foi relatada disse desconhecer mas é um assunto que a Câmara Municipal 
de Beja pode reforçar junto da PSP.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos espaços verdes e jardins referiu que uns são da responsabilidade da 



 

Página 14 de 15 
 

autarquia outros das juntas de freguesia e outros estão protocolados com as Misericórdias, no 
caso em concreto não sabe em qual dos três se enquadra mas tomou nota.--------------------------
Relativamente às roçadouras deu razão ao munícipe uma vez que a Câmara Municipal tem 
acionado inúmeras vezes o seguro por danos causados em viaturas, disse.---------------------------- 
 
O munícipe Carlos Piçarra apresentou e entregou uma petição com 110 assinaturas de 
utilizadores da Piscina Coberta para o não encerramento da mesma pelo seguinte motivo.-------
A água da piscina está rigorosamente controlada à temperatura de 29º e na piscina descoberta 
a temperatura da água é sempre inferior o que faz com que as pessoas mais velhas não 
consigam lá estar 40 minutos, por exemplo, que é a duração de uma aula de hidroginástica, 
portanto neste período que a piscina encerra estas pessoas deixam de praticar esta atividade o 
que de certeza lhes traz prejuízos para sua saúde.------------------------------------------------------------
Em termos globais propõem que a piscina se mantenha aberta no período em que estas 
pessoas a utilizam, das 08:00h às 13:30h à semelhança do que acontece aos sábados e 
domingos o que obrigará, pensam eles, à captação de uma pessoa para limpeza dos balneários 
quatro horas/dia e um nadador salvador.----------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a questão dos recursos humanos 
afetos ao espaço não é tão simples como foi colocada porque estes são os mesmos que 
asseguram as piscinas de forma alternada.----------------------------------------------------------------------
Depois e tendo sido feita uma intervenção na piscina coberta de algum arcaboiço no verão 
passado está prevista para este ano uma segunda, que demorará cerca de dois meses 
previsivelmente, a nível dos tanques pelo que os mesmos terão de ser esvaziados e portanto 
são obras que têm de ser executados sob pena de haver uma degradação mais acelerada do 
equipamento. Com certeza que irão olhar para esta petição que foi entregue e irão ver com os 
recursos humanos disponíveis para este ano e para a intervenção prevista se existe ou não 
incompatibilidade. Contudo disse também com a maior franqueza que para atender a este 
pedido este verão não será fácil mas verá aquilo que se pode fazer. ------------------------------------ 
 
 

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 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.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 05 

de junho de 2019 
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O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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