
 
 

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 nove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a seis 

de maio do ano dois mil e vinte;----------------------------------------------------------------------- 
  
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, 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, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e 
Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------------------
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 da ata n
o
 8/2020;--------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 8/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 224)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio relativamente à informação que deu na última 
reunião acerca dos testes que o Algarve Biomedical Center – Centro Académico de 
Investigação e Formação Biomédica do Algarve, fará a todos os lares de 3ª idade, informou que 
o Ministério do Trabalho reconsiderou e afinal a Cercibeja, o Centro de Paralisia Cerebral e 
mais duas instituições destas características do distrito serão também analisadas. Acrescentou 
que as creches também foram incluídas e os testes serão efetuados apenas aos funcionários.--- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se já foram realizados testes no concelho de Beja a lares 
de 3ª idade neste âmbito, qual o feedback e se existe alguma calendarização para o efeito.------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que ainda não foi feito qualquer 
teste global a nenhum lar do concelho de Beja ao abrigo deste protocolo entre o Ministério do 
Trabalho, CIMBAL e o Algarve Biomedical Center, mas quando houver essa programação a 
câmara municipal será avisada com um ou dois dias de antecedência pela Segurança Social.----- 
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A vereadora Marisa Saturnino para complementar esta informação referiu que 
quinzenalmente haverá reuniões, através da CIMBAL e da Segurança Social, com os vereadores 
do pelouro da ação social e o que lhes foi transmitido na que já ocorreu foi que não haveria 
um agendamento fixo porque existem lares com equipas em casulo e lares com equipas em 
espelho e a prioridade é para os lares com equipas em casulo, que são equipas que ficam 
permanentemente no lar durante uma semana e depois são substituídas por outras. No 
entanto, se houver alguma suspeita de um caso numa qualquer instituição essa passa a ser 
prioritária. Sabe que até ao momento já ocorreram testes na Fundação Viscondes de 
Messangil, no concelho de Serpa e na Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel e o agendamento 
vai continuar de acordo com as prioridades que referiu, disse.-------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que já foram realizados 
testes no Centro Paroquial e Social de Ervidel, aos funcionários do jardim-de-infância da Santa 
Casa da Misericórdia de Aljustrel, à Associação Sobralense de Apoio a Idosos, ao Centro Social 
da Amareleja e à Fundação Viscondes de Messangil.--------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha deixou as seguintes notas. Em primeiro lugar parece-lhe não haver 
critério para a realização destes testes porque testa-se um lar num concelho depois outro e 
portanto se a intenção é tirar as coisas a limpo deveria haver efetivamente um critério.----------
Relativamente à inclusão agora da Cercibeja e Centro de Paralisia Cerebral neste protocolo, 
acha curioso porque no mesmo dia que o Presidente deu essa informação, ou seja, na última 
reunião de câmara, estas instituições tiveram a indicação de que iriam ser testadas, logo algo 
não bate certo. Sabe que este assunto não diz diretamente respeito à Câmara Municipal mas, 
excetuando as prioridades, as instituições deveriam ser elencadas numa lista para começar 
numa ponta e acabar na outra, disse.-----------------------------------------------------------------------------  
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que não será testado mais do que um lar do mesmo 
concelho, em simultâneo,  justamente para acautelar que na eventualidade de se detetarem 
vários casos positivos, exista capacidade de resposta atempada.----------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda esclareceu, para se tentar perceber esta situação, que há duas 
iniciativas distintas relativamente aos testes, uma do Ministério da Saúde e outra do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O critério do Ministério da Saúde tem sido 
canalizar os recursos existentes, mobilizando os meios humanos necessários, para os sítios 
onde apareçam casos duvidosos, e as respostas foram dadas em dias normais de trabalho, fins-
de-semana, feriados e, neste caso, a ULSBA e a Unidade de Saúde Pública têm conseguido 
cumprir os objetivos. Por outro lado, no caso do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, não é necessário haver casos detetados para que os testes sejam realizados. 
É um critério diferente daquele que o vereador João Rocha referiu mas é um critério como 
outro qualquer, ou seja, vão testando aqui e ali e o importante é saber que não há privilégios 
para este ou para aquele concelho ou para esta ou para aquela instituição por ser privada ou 
não, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou ainda que um dos critérios que na 
altura lhes foi referido, quando a CIMBAL convidou a autarquia para uma primeira abordagem a 
este assunto, era que os primeiros cinco lares a serem testados teriam necessariamente que 
ter mais de 80 utentes e, neste momento, já foram testados três com estas características 
sendo os resultados, felizmente, todos negativos.------------------------------------------------------------
Disse ainda que na reunião que teve há pouco com o Ministro Eduardo Cabrita, o mesmo foi 
muito claro quanto às fases de desconfinamento que o país vai conhecer. Em princípio haverá 
duas fases de abertura progressiva de serviços públicos e de economia, serão no dia 18 de 
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maio e 01 de junho mas isso não significa que não haja algum travão se os números 
começaram a subir de forma muito substancial, portanto, se isso acontecer o Governo admite 
não dar sequência a este desconfinamento que começou no dia 04 de maio. Por exemplo as 
lojas até 200,00m2 já podem abrir, até 400,00m2 em princípio poderão abrir no dia 18 de maio 
mas, podem abrir também lojas que tenham mais de 400,00m2 desde que autorizadas pela 
respetiva autarquia e, neste caso, já chegou pelo menos um pedido de uma loja com estas 
características à Câmara Municipal de Beja, ou seja, a partir do dia 01 de junho pode abrir 
claramente não haja nenhum recuo do Governo mas coloca-se esta dúvida entre os dias 18 de 
maio e 01 de junho. O entendimento do executivo em permanência, em função da situação 
epidemiológica na região ser relativamente baixa e de economicamente algumas destas 
empresas estarem com algumas dificuldades, é autorizar que estas lojas possam abrir no dia 
18 de maio, desde que cumpram as condições de higiene e segurança recomendadas pela 
Direção Geral de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------
No que concerne à Câmara Municipal de Beja, já tinha sido referido através de despacho e de 
Edital, que o dia 01 de junho seria o dia de abertura geral dos serviços da autarquia. Assim, o 
despacho será mantido com algumas antecipações, nomeadamente, a abertura no dia 18 de 
maio do Jardim Público exceto o parque infantil, do Cemitério e da parte da reprografia e dos 
empréstimos dos livros ao domicílio da Biblioteca Municipal, tudo o resto mantém-se para o 
dia 01 de junho, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Estatuto Direito de Oposição – Relatório de Avaliação Anual;----------- 
 
Considerando o exposto no Relatório de Avaliação, que constitui documento anexo número 

um e faz parte integrante da presente ata, entende-se que foi assegurado o cumprimento do 
Estatuto do Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se refere o presente 
relatório (01-01-2019 a 31-12-2019).--------------------------------------------------------------------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, o 
presente relatório de avaliação deverá ser enviado à Presidente da Assembleia Municipal e aos 
titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do direito de pronúncia.-----------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após 
o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório será 
publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração Política:-------------------------------------
“Considerando as situações que se verificaram durante o ano de 2019 relativamente ao não 
fornecimento de documentos a que os vereadores em regime de não permanência têm 
direito, nomeadamente de processos votados nas reuniões de câmara, como por exemplo 
informação relativa aos processos do CLDS e aos processos relativos aos acordos de dívida 
celebrados com arrendatários de habitação social, ficam muitas vezes desconfortáveis 
relativamente àquela que deve ser uma relação de confiança embora obviamente com pontos 
de vista diferentes, porque o Estatuto diz claramente que enquanto membros eleitos têm 
naturalmente que aceder a todos os documentos que solicitem e ainda mais aos que são 
submetidos à reunião de câmara.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de aprovação de atualização de repartições de encargos:-- 
 

Registo nº 2656, de 23 de abril de 2020, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de reabilitação 

do Mercado Municipal, à Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 1.980.000,00 € 
(s/IVA incluído), houve a necessidade de prever os encargos plurianuais a suportar pela 
autarquia face ao prazo estimado para a realização do contrato, tendo sido aprovado em 
reunião de Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2019 a respetiva repartição de 
encargos para 2020 e 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------
Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a possibilidade de poder realizar 
cerca de nove meses de obra em 2020, facto que não será possível de concretizar, estando o 
contrato ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma 
nova repartição de encargos, considerando a possibilidade de realizar apenas seis meses de 
obra durante o corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):-----------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 546.193,80 € 
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.433.806,20 € 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente a esta informação que data de 23 de abril de 2020 que 
refere: …”estando o contrato ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas…”, 
disse que à data de hoje é público que o Tribunal de Contas devolveu pela segunda vez 
consecutiva este processo bem como o que será votado a seguir. Assim, questionou se podem 
ter acesso a essa pronúncia e o que é que a mesma diz? Diz respeito à repartição de encargos, 
diz respeito a outras coisas? Porque se não e no seu entender não fará sentido estarem a votar 
um documento desta natureza se o Tribunal de Contas se pronunciou sobre outra coisa 
qualquer, informação essa que não têm, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a repartição de encargos tem a 
ver com o início da obra que em novembro se estimou poder acontecer no início do segundo 
trimestre de 2020 o que não se verificou e que agora, na melhor das hipóteses, começará no 
início do terceiro trimestre, portanto, tem de haver naturalmente alteração da repartição de 
encargos que estava estimada para esse efeito para se libertar também verba orçamental do 
ano 2019 e esta não ficar cativa num período de obra que não expetável que se possa realizar. 
Relativamente à devolução do processo, o Tribunal de Contas colocou duas perguntas em cada 
um dos itens, semelhantes neste processo e no da piscina descoberta, e uma delas tem a ver 
precisamente com reprogramações financeiras mas com certeza que fará chegar as mesmas 
aos senhores vereadores da CDU, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 225)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2653, de 23 de abril de 2020, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de reabilitação e 

refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, à Efima – Eficiência, Instalações e 
Manutenção, Ldª/Pentatipo, Ldª., pelo valor de 1.793.105,20 € (s/IVA incluído), houve a 
necessidade de prever os encargos plurianuais a suportar pela autarquia face ao prazo 
estimado para a realização do contrato, tendo sido aprovado em reunião de Assembleia 
Municipal de 25 de novembro de 2019 a respetiva repartição de encargos para 2020 e 2021.---
Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a possibilidade das obras iniciarem 
no primeiro trimestre de 2020, facto que não foi efetivamente possível, estando o contrato 
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ainda a aguardar o necessário Visto do Tribunal de Contas. Será pois de propor uma nova 
repartição de encargos, considerando a possibilidade de realizar apenas seis meses de obra 
durante o corrente ano.----------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):-----------------------------------------------------------------
2020 …………………………………………………………………………………………………………………… 611.110,49 € 
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.181.994,71 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 226)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 2.3. – Proposta de aprovação das Normas de funcionamento do serviço 

“CO(M)SIGO NO SEU DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas 

Reparações e Adaptações Habitacionais;-------------------------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado para posterior apreciação na reunião de câmara do dia 20 de maio de 
2020 uma vez que os vereadores da CDU não tiveram tempo de o analisar para fazer 
eventualmente algumas sugestões no sentido de melhorar o documento e tendo em conta 
também que o mesmo não lhes chegou com as devidas 48 horas de antecedência.----------------- 
 
 

2.4. – Proposta de prorrogação do prazo para análise, classificação e 

ordenação das Candidaturas a Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;----- 
 
Registo nº 2647 , de 22 de abril de 2020, do Serviço de Educação, informando que a Norma 
Transitória (artigo 23º) do citado Regulamento, nomeadamente a alínea c) refere: “A análise, 
classificação e a lista de ordenação de candidaturas será efetuada pelos Serviços de Educação, 
até 30 de abril de 2020”.---------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração a situação atual da Pandemia COVID-19, a qual obrigou a alterações na 
forma de trabalhar, nomeadamente a entrega das Candidaturas, solicitação de documentos 
adicionais, bem como outros procedimentos, solicita-se que o referido prazo constante na 
alínea c) do artigo 23º do Regulamento, seja prorrogado até 15 de maio de 2020, de forma a 
estarem reunidas as condições para o efeito.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 227)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de revogação de apoios:--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2726 de 29 de abril de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
informando que, em virtude do contexto atual relativo à pandemia do COVID-19, foram 
canceladas diversas iniciativas que tinham solicitado apoios financeiros ao Município de Beja, 
nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista – Feira das Cavadas de 03 
a 05 de abril 2020 – Apoio de 3.000,00 €, aprovado em reunião de câmara de 05 de fevereiro 
de 2020;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Junta de Freguesia de Beringel – Sabores do Barro 2020 – Apoio de 3.000,00 €, aprovado em 
reunião de câmara de 05 de fevereiro de 2020;----------------------------------------------------------------
Associação de Defesa do Património – Festa das Maias – Apoio de 1.750,00 €, aprovado em 
reunião de câmara de 04 de março de 2020;-------------------------------------------------------------------
Rufar & Bombar Associação Cultural – IV Festival de Bombos – Apoio de 2.500,00 €, aprovado 
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em reunião de câmara de 05 de fevereiro de 2020;-----------------------------------------------------------
Neste sentido propõe-se a revogação dos apoios referidos.------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se houve contato com estas entidades para saber se já 
houve algum investimento e assunção de compromissos, nomeadamente com terceiros, para 
estas iniciativas que, entretanto foram canceladas devido ao período que se atravessa, porque 
se não houve naturalmente que não haverá apoio financeiro mas se houve deverá encontrar-
se uma forma de dar esse apoio para que as mesmas possam cumprir com aquilo que se 
comprometeram e não ficarem prejudicadas.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que estas entidades não tiveram 
despesas com estas iniciativas, daí estarem a propor a respetiva revogação. Acrescentou que a 
câmara municipal manteve alguns dos apoios concedidos a iniciativas que não se realizaram, 
nomeadamente 1.000,00 € ao Centro de Paralisia Cerebral para um Festival Taurino, 10.000,00 
€ à Associação Lendias D’Encantar para o FITA – Festival Internacional de Teatro e 3.000,00 € à 
Associação de Defesa do Património para a Festa do Azulejo.---------------------------------------------
No caso da Associação de Defesa do Património eram 1.750,00 € para a Festa das Maias onde 
não houve investimento, no caso da Rufar & Bombar Associação Cultural seriam 2.500,00 € 
para um almoço a ser servido a todos os grupos que nesse dia vêm a Beja e no caso das Uniões 
de Freguesias foi-lhes perguntado se pretendiam devolver o dinheiro ou se em alternativa 
queriam manter o apoio para o próximo ano sendo a opção de devolver o dinheiro que já tinha 
sido transferido ao contrário das duas associações onde o apoio estava aprovado mas não 
tinha sido ainda transferido. No que concerne aos 3.000,00 € para a Festa do Azulejo o apoio já 
foi liquidado junto da Associação de Defesa do Património, ainda não têm é comprovativos se 
já foi alguma verba gasta, mas fazem boa-fé daquilo que lhes foi transmitido, disse.----------------  
 
A vereadora Sónia Calvário referiu entender a posição do executivo em permanência 
relativamente a esta questão, contudo houve uma conversa com as Uniões de Freguesias 
sobre a devolução ou manutenção do valor mas com as duas associações não, portanto, no 
caso da Rufar & Bombar Associação Cultural era para um almoço que efetivamente não se 
realizou e possivelmente não fizeram gastos mas no caso da Associação de Defesa do 
Património relembrou que a Festa do Azulejo é preparada com as escolas com muito tempo de 
antecedência e os encargos têm meses de antecedência porque dizem precisamente respeito 
à compra de material passando-se o mesmo relativamente à Festa das Maias onde também 
existem custos antecipados ao nível dos cenários, papel para flores e outros materiais, a parte 
gráfica, etc., daí a sua pergunta uma vez presumir que até ao princípio de março 
provavelmente esta entidade já terá tido custos e assumido compromissos, disse.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à Rufar & Bombar Associação 
Cultural referiu que o apoio foi pago e foi opção deles devolver o dinheiro à Câmara Municipal 
de Beja. Quanto à Associação de Defesa do Património, nunca lhes foi pedido qualquer 
documentação de suporte, fazem fé naquilo que lhes foi transmitido mas também entendem 
que a ação foi anulada com tempo suficiente e que por ventura, mesmo para a Festa do 
Azulejo, não terão sido consumidos os 3.000,00 €, portanto, desse ponto de vista não se 
realizando as duas festividades também não acreditam que a associação tenha feito a despesa 
integral com tantos meses de antecedência, daí entenderem que pelo menos o apoio relativo à 
Festa das Maias não deve ser transferido este ano, disse.-------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda perguntou à vereadora Sónia Calvário que tipo de despesas é que 
podiam ter sido feitas relativamente à Festa das Maias numa iniciativa que não se realizou e 
que foi cancelada com tempo suficiente? Sinceramente não percebe estas dúvidas. Falou na 
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reprografia, mas estes materiais são produzidos na Câmara Municipal e não se concretizaram, 
mas mesmo que se tivessem concretizado seria um apoio suplementar.------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário disse não ter falado em reprografia mas sim em material gráfico 
que é uma coisa diferente, ou seja, existe a conceção gráfica a divulgação, mini filmes que são 
projetados e algumas destas despesas são gratuitas mas há outras que são pagas, disse.--------- 
 
Colocada a proposta de revogação de apoios à votação separadamente foi deliberado:-----------
revogar por unanimidade o apoio atribuído à União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e 
São João Baptista.(Deliberação nº 228)----------------------------------------------------------------------------
revogar por unanimidade o apoio atribuído à Junta de Freguesia de Beringel.(Deliberação nº 

229)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
revogar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU o apoio atribuído à Associação 
de Defesa do Património uma vez que esta entidade não foi consultada e portanto não sabem 
se foram ou não efetuadas despesas relativas à iniciativa em questão.(Deliberação nº 230)--------
revogar por unanimidade o apoio atribuído à Rufar & Bombar Associação Cultural.(Deliberação 

nº 231)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de apoio ao Evento “Bissexto de Modas”;------------------------- 
 
Solicitado pelo grupo “Os Vocalistas”, um apoio financeiro no valor de 500,00 €, para fazer face 
às despesas com o desenvolvimento de um projeto multimédia (nas plataformas Youtube, 

Instagram e Facebook) de divulgação do Cante Alentejano, considerado pela Unesco, em 2014, 
em Paris, Património Imaterial da Humanidade, e que consiste na publicação diária (num total 

de 366) de um vídeo com um tema do Cancioneiro Tradicional Alentejano, promovendo 
também a a paisagem e o património arquitetónico, etnográfico e humano da região, dando a 
conhecer a todo o mundo as vilas, aldeias e as gentes da nossa região.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 232)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Resumo Diário de Tesouraria nº 83, relativo ao dia cinco de maio 

de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dez mil, quinhentos e vinte e quatro euros e quarenta e um cêntimos, sendo setecentos e 

catorze mil, trezentos e oitenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e seis mil, cento e quarenta euros e seis cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, 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 unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 20 de maio de 

2020 
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