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Ata número vinte e cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, 

realizada a dezasseis de dezembro do ano dois mil e vinte;-------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 24/2020;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 24/2020, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dois de dezembro de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos os eleitos e 
aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Manuel Rocha da Silva por não ter 
participado na mesma.(Deliberação nº 475)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou novamente a possibilidade de envio do projeto relativo à 
piscina municipal descoberta e, à semelhança do que tem feito nas reuniões passadas, 
informação atualizada dos dados relativamente à COVID-19 no concelho de Beja.-------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que irá dar instruções aos serviços no 
sentido de enviarem o projeto da piscina municipal descoberta aos senhores vereadores da 
CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à COVID-19 deu conhecimento do seguinte:-------------------------------------------------
Às 00:00 horas do dia 15 de dezembro de 2020 existiam 66 casos positivos. Há também 
conhecimento de um surto na Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro onde estão 3 
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meninas e 4 funcionários infetados. Este caso está a ser acompanhado atentamente, até agora 
não houve necessidade de nenhuma ajuda em particular e espera-se que as restantes 
funcionárias e meninas que testaram negativo no domingo assim se mantenham.------------------
Relativamente às comunidades migrante e de etnia não têm conhecimento de qualquer foco 
de contágio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A situação do Concelho para já mantém-se de risco moderado mas, se o ritmo dos últimos dias 
continuar, a partir do dia 23 ou até no início de 2021 poderá alterar-se para risco elevado, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------
Com o aproximar das eleições presidenciais já no próximo mês e havendo necessidade de 
acautelar um conjunto de medidas relacionadas com a COVID-19, perguntou se está 
equacionada a reposição de Mesa de Voto no Bairro da Esperança, que na opinião dos 
vereadores da CDU é uma necessidade premente, tanto pelas características da população 
como também por estar mais longe da cidade, pelo que, desde logo, lamentam 
profundamente se se confirmar que a mesma não seja ali instalada.------------------------------------
Solicitou a informação acerca de habitação social, nomeadamente a listagem de habitações 
devolutas e se houve permutas e contratos estabelecidos.-----------------------------------------------
Relativamente à construção da 2ª fase do Hospital de Beja, os vereadores da CDU gostariam de 
perceber qual a posição e que démarches está a Câmara Municipal de Beja a fazer sobre esta 
questão, lembrando que na altura em que se discutiu aqui o hospital privado, afirmaram que 
esperavam naturalmente que o executivo em permanência colocasse tanto ênfase na 
construção da 2ª fase do hospital como estava a colocar na questão do hospital privado.---------
Finalmente e sobre os painéis informativos, questão que colocou na última reunião, daquilo 
que se apercebeu não são três que estão errados relativamente à informação disponibilizada 
aos munícipes e a quem nos visita mas sim os quatro, disse.----------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, subscreveu tudo aquilo que o vereador João 
Rocha disse relativamente ao que se está a passar no Parque Industrial. Estava previsto que a 
fase nova estivesse terminada até ao dia 31 de julho e que a fase consolidada terminasse até 
final do ano. Pois bem, a fase consolidada sabe-se em que estado está e a fase nova, cinco 
meses depois, ainda não está terminada e portanto olha para aquela obra com uma 
preocupação significativa até porque, por um lado não encontra justificação para a lentidão da 
mesma e por outro existem promotores que já começaram a construir e outros que já estão 
estabelecidos. Irá reunir mais uma vez com o empreiteiro JJR Construções na sexta-feira para 
fazerem o ponto da situação e saber-se qual o novo prazo para terminar a execução da obra.---
Quanto a deitar saibro para tapar buracos nesta altura, enquanto a água da chuva que se 
encontra na estrada não seque, não será uma solução muito eficaz. Naturalmente que em 
última análise quem paga é a Câmara Municipal mas são ossos do ofício e não têm como fugir, 
porque não é por falta de pressão que as coisas não andam mais depressa.---------------------------
Relativamente às questões do vereador Vítor Picado disse o seguinte:----------------------------------
As Mesas de Voto não devem ter mais do que mil pessoas nas eleições que se avizinham dia 24 
de janeiro. Nas freguesias urbanas haverá o desdobramento de duas Mesas de Voto, 
nomeadamente na antiga freguesia de Salvador e na antiga freguesia de Santiago Maior, 
passando de vinte para vinte e duas, sendo que o voto antecipado, uma semana antes, onde as 
Mesas devem ter o máximo de quinhentos eleitores, passará a ter duas ou três mesas dessas 
características aqui no Parque de Feiras e Exposições. Nas instruções que para já foram dadas 
as Mesas de Voto irão manter-se nos mesmos locais onde estiveram nas últimas eleições 
europeias, preferencialmente e sempre que possível em escolas. Na zona central da cidade 
não haverá Mesas de Voto nem no edifício da Câmara Municipal nem na Santa Casa da 
Misericórdia devido às obras que estão a decorrer num e noutro local esperando-se que 
possam vir a recebê-las novamente nas autárquicas de outubro de 2021.-----------------------------
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Resumindo na freguesia de Salvador haverá duas Mesas no edifício do Tribunal, duas no 
edifício do ex-Governo Civil e duas na Escola do Salvador e na freguesia de Santa Maria da 
Feira haverá duas na Escola de Santa Maria e duas no Pax-Júlia Teatro Municipal não estando 
assim prevista a reposição da Mesa de Voto no Bairro da Esperança.------------------------------------
Acrescentou que os moradores do Bairro do Pelame, Bairro da Conceição e de outros vêm 
votar à Escola do Salvador desde sempre, assim como os moradores do Bairro de São Miguel 
vão votar ao Pax-Júlia e portanto são situações que se podem eventualmente acautelar com 
transportes mas da decisão do Presidente da Câmara cabe também recurso para os Tribunais e 
naturalmente, se houver uma alteração judicial nesse sentido, acatará a mesma com toda a 
normalidade e sem qualquer pejo em repor a Mesa de Voto, mas entende que a concentração 
destas duas Mesas na Escola é mais favorável ao próprio ato e processo eleitoral.------------------
Sobre as questões do hospital, referiu que a Câmara Municipal de Beja é favorável à 
construção da 2ª fase do Hospital de Beja, nunca deixou de o ser e não põe nenhum 
entusiasmo acrescido no hospital privado face ao hospital público. São defensores acérrimos 
do Serviço Nacional de Saúde, continuarão a sê-lo mas também entendem que a atividade 
hospitalar privada pode complementar o SNS e pontualmente ser benéfico para o mesmo, isto 
é, entendem que uma Unidade de Saúde privada de alguma dimensão em Beja é vantajosa 
porque desde logo, um conjunto de subscritores de seguros de saúde ou pessoas que tenham 
ADSE ou outros sistemas, evitam ter de se deslocar muitas vezes a outras cidades podendo ser 
assistidas cá aliviando parcialmente o SNS para além de poder ser um chamariz interessante 
para chamar para o interior especialistas que atualmente não existem, portanto, são estas as 
vantagens que se vêm e não qualquer entusiamo de sobrepor um sistema ao outro.---------------
Recordou que da 2ª fase do projeto inicial já está construído a hemodiálise o hospital dia e a 
psiquiatria, faltando as consultas externas o bloco operatório as urgências os cuidados 
intensivos e as análises clínicas. As consultas externas vão ter a solução na ampliação do atual 
edifício, ou seja, com mais 21 gabinetes médicos no 1º andar, duplicando assim a capacidade 
das consultas externas. Há ainda uma questão que considera de extrema importância, 
nomeadamente a ressonância magnética em Beja cujo concurso lançado por um milhão de 
uros ficou deserto pelo que o Hospital deve retomar rapidamente este processo assim que 
possa no sentido da ressonância magnética em Beja ser uma realidade. Resumindo, a 
expetativa do executivo no curto prazo é esta, que se concretize a ampliação das consultas 
externas e que se retome o processo da ressonância magnética, sendo a perspetiva a médio 
prazo que tão depressa quanto possível se avance para 2ª fase com estes elementos que 
acabou de referir, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente ao solicitado pelo vereador Vítor Picado, 
nomeadamente a listagem de habitações devolutas e se houve permutas e contratos 
estabelecidos, informou que assim que possível dará essa informação.--------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do protocolo de cooperação para a 

igualdade e a não discriminação | nova geração;------------------------------------------- 

 
Registo nº 13597, de 18 de setembro de 2020, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
dando conhecimento que na sequência de email enviado pela CIG (Comissão para a Igualdade e 

Cidadania) em que é descrito que “na sequência de anteriores contactos, realizados através da 
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CIMBAL, referentes à proposta de formalização da adesão ao Protocolo de Cooperação para a 
Igualdade e Não Discriminação entre a CIG e os Municípios que a compõem, apresentada na 
reunião do Conselho Intermunicipal de dia 11 de junho de 2019, não tendo sido oportuno até 
ao momento o agendamento de uma data de assinatura conjunta com os Municípios desta 
região, entretanto potenciado pelas circunstâncias causadas pela pandemia de COVID-19”, vem 
a CIG informar que vai proceder à assinatura dos Protocolos de forma não presencial. 
Acrescentam ainda que foi dado conhecimento do presente procedimento à CIMBAL e que 
efetuarão a divulgação das assinaturas que ocorram, através dos seus canais de comunicação. 
Informa-se que o Município de Beja tem protocolo de colaboração com a CIG desde o ano de 
1998, tendo posteriormente assinado novo protocolo no ano de 2017.---------------------------------
Atualmente é sugerida a assinatura do protocolo de nova geração que surge na sequência da 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” 
(ENIND), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 61/2018, de 21 de maio, 
iniciando um novo ciclo de políticas públicas, alinhado com a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.--------------------------------------------------------------------------------------
O presente protocolo visa a promoção, execução, monitorização e avaliação da 
implementação de medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia 
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual” (ENIND), ao nível 
do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conforme descrito na cláusula quarta do protocolo, constituem-se como obrigações do 

Município as seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------
Nomear dois/duas Conselheiros/as Locais para a Igualdade, que devem atuar de forma 
articulada para os efeitos do Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a 
Igualdade: - Conselheiro/a interno/a, com contrato de trabalho em funções públicas e 
ocupando cargo de direção na Câmara Municipal, que assume a função de ponto focal do 
Município para articulação regular e permanente com a CIG e ou entidade que esta venha a 
indicar, no âmbito do presente protocolo; - Conselheiro/a externo/a com competência 
especializada nas áreas do protocolo.-----------------------------------------------------------------------------
Criar uma EIVL – Equipa para a Igualdade na Vida Local;----------------------------------------------------
Conceber, adotar e implementar um Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 
(PMIND), alinhado com a ENIND e os respetivos Planos de Ação;-------------------------------------------
Garantir serviços de atendimento, informação e encaminhamento para pessoas vítimas de 
violência contra as mulheres e violência doméstica, designadamente através do trabalho em 
rede e parcerias, e enquadrados na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 
coordenada pela CIG;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisar as medidas de política local em função do seu impacto de género, designadamente a 
nível orçamental;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Usar na comunicação das ações e medidas ao abrigo do presente protocolo, os logótipos da 
tutela da cidadania e da igualdade, da CIG e da ENIND, nos termos do Guia de Informação e 
Comunicação da Área da Cidadania e Igualdade;--------------------------------------------------------------
Submeter a informação da check-list de indicadores a disponibilizar pela CIG, no início da 
vigência do presente protocolo e anualmente até 15 dias após o termo de cada ano de vigência 
do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na cláusula sexta, são descritas as dimensões que o Plano Municipal para a Igualdade, 
Cidadania e Não Discriminação (PMICND) deve conter. Refira-se que o Plano de Beja, aprovado 
na passada reunião de câmara de 21 de Outubro, foi construído em alinhamento com a 
Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, tendo-se definido os 3 planos de 
ação previstos na mesma. Não obstante, tratando-se do primeiro Plano elaborado, o presente 
processo constituir-se-á como um desafio na promoção de igualdade de género e cidadania no 
concelho, podendo numa primeira fase não corresponder a todos os indicadores previstos pela 
CIG, mas será certamente um ponto de partida como instrumento que estabelece uma 
estratégia local que contribui para a prevenção de situações de risco.----------------------------------
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Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a assinatura do presente protocolo de 

colaboração a celebrar entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o 

Município de Beja, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata e que vem substituir o já existente e que define as obrigações para o Município 
atrás descritas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 476)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de ratificação do contrato de comodato;------------------------------ 

 
Presente o contrato de comodato do Pavilhão Multiusos de Trigaches a celebrar entre o 

Município de Beja e a União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 477)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o relatório final do concurso público para alienação de um terreno urbano Lote 2, 

sito na Rua D. José Patrocínio Dias, em Beja, propondo a adjudicação os termos do disposto 
no artigo 125º nºs 1 e 2 do CCP, a Primaworld, S.A., pelo valor de 405.000,00 €.--------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, na sequência da questão formulada pelo 
vereador Vítor Picado, nomeadamente qual o âmbito de intervenção desta empresa e que 
mais-valias pretendem criar para a cidade, informou que a intenção é instalar uma RPI (lar) e 
uma Unidade de Cuidados de Saúde Continuados para pessoas que tenham sido vítimas de 
AVC’s.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 478)-------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de contratualização de equipamentos de teleassistência 

da empresa HELPHONE;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7974, de 27 de novembro de 2020, do Serviço de Gestão de Equipamentos Sociais, 
dando conhecimento que desde há vários anos que o Municipio tem contratualizado o Serviço 
de Teleassistência à Helphone que contempla o aluguer de 10 equipamentos (Rede Fixa). Estes 
equipamentos estão todos atribuídos a idosos do nosso concelho em situação de isolamento e 
alguns casos com a saúde já muito debilitada. Uma vez que o contrato vigente está a terminar 
(31/12/2020) e havendo uma avaliação positiva do serviço prestado, propõe-se a renovação do 
serviço por mais um ano (01/01/2021 a 31/12/2021). Os valores, de acordo com a proposta 
apresentada pela Helphone mantêm-se inalterados (12,50 € x 10 equipamentos x 12 meses + IVA à 

taxa legal em vigor). Com a evolução das novas tecnologias na área das telecomunicações 
acontece que, aparecem-nos algumas sinalizações de idosos com necessidade de 
teleassistência mas, não tendo rede fixa, não podem usufruir deste apoio.----------------------------
Assim, propõe-se que a título experimental, pelo prazo de um ano (01/01/2021 a 31/12/2021), 
se contratualizem mais 10 equipamentos mas, agora, de rede móvel, pelo custo unitário de 
15.50 € x 10 equipamentos x 12 meses + IVA à taxa legal em vigor. O pagamento destes dois 
serviços é feito mensalmente.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 479)-------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia;---- 

 
Registo nº 7972, de 27 de novembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informado que a contínua e inexorável ruína do antigo edifício da Casa Pia de Beja é um dos 
problemas até agora insolúveis para a gestão urbanística do Centro Histórico da Cidade. O 
Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia, que engloba este edifício e o espaçoso logradouro 
posterior que possui, nada pode contra esta realidade. O contributo que deu e que é também 
o contributo do Plano de Salvaguarda do Centro Histórico, foi e é o da preservação 
regulamentar de um edifício a todos os títulos notável que teve o infortúnio de, há cerca de 50 
anos, ter sido consumido por um devastador incêndio. Permanece, desde então, uma espectral 
ruína onde se mantiveram, mesmo assim, os principais elementos primários, designadamente 
as poderosas paredes portantes com a definição ainda rigorosa dos vãos, a cércea alta de um 
edifício oitocentista de 3 pisos, as molduras ornamentadas das portas e janelas da fachada, as 
cornijas minuciosas e, sobretudo, um aparente “ar” de “casarão romântico”, naquilo em que 
alguma da arquitetura “romântica” tinha de gravidade e despojamento. As propostas para 
uma efetiva reabilitação, recuperação e reutilização deste edifício não têm aparecido e a 
realidade é, de facto, penosa. Os parâmetros urbanísticos justamente “conservadores” da 
Planta Síntese do Plano de Pormenor cerceiam, para este lote extenso, qualquer vontade de 
ampliação da área de construção, condição muitas vezes suficiente para que um eventual 
investidor, munido dessa autorização, se obrigue à reabilitação dos edifícios originários. Assim 
sendo e considerando o atrás descrito, propõem estes serviços de administração urbanística 
da Câmara Municipal de Beja, o seguinte:-----------------------------------------------------------------------
1. Promover uma alteração ao “Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia” (PP) atualmente em 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fazer incidir essa alteração na criação de condições que, com parâmetros urbanísticos mais 
flexíveis, possa, para o lote com os nºs 25, 27, 29 e 31 da Rua da Casa Pia, viabilizar uma 
eventual operação de reabilitação de um edifício notável do centro histórico da cidade, edifício 
cuja fachada, por exemplo, é proposta, no art.º 18.º do regulamento do Plano de Pormenor, 
para classificação como Valor Concelhio.------------------------------------------------------------------------
3. Viabilizar uma área de construção nova nos limites (periferia) do logradouro existente nesse 
lote, que possa, simultaneamente, constituir e afirmar uma (nova) frente urbana inserida em 
arruamento público e, também, tirar partido da substancial diferença de cotas altimétricas 
relativamente a esse arruamento. Esta ocupação pontual do logradouro, que é a questão mais 
sensível desta revisão, terá que, ainda assim, respeitar o indicador de 30% de área livre 
permeável relativamente à totalidade da sua atual superfície (do logradouro). Este índice de 
ocupação incorpora qualquer área de estacionamento que, de acordo com o regulamento do 
PP, será sempre criada no interior do lote.----------------------------------------------------------------------
4. Insistir na ideia de que a reabilitação do edifício existente deverá ser, antes de mais nada, 
exemplar, sendo esse o compromisso e a questão primordial para licenciamento de um 
eventual projeto a submeter a aprovação nesta parcela.----------------------------------------------------
5. Sublinhar a potencial “sensibilidade arqueológica” do local, facto que implicará, 
inevitavelmente, um apertado “escrutínio” de eventuais trabalhos de escavação a realizar.------
Finalmente referir que a alteração ao PP aqui proposta não implica especial impacto sobre as 
condições ambientais, pelo que não parece justificar-se a realização de estudo de avaliação 
ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O prazo previsto para a execução da alteração ao Plano de Pormenor é de 30 dias.-----------------
De acordo com o previsto no artigo 88º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, deverá ser 
definido um prazo de 15 dias para a formulação de sugestões e para apresentação de 
informações ou outras quaisquer questões que possam estar relacionadas com este processo 
de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Todas as sugestões, informações e questões deverão ser apresentadas por escrito e entregues 
nos Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Beja, rua de Angola, nº 5, 7800-468 Beja ou 
para o endereço eletrónico: dau@cm-beja.pt.-----------------------------------------------------------------
A deliberação de alteração do PP deverá ser publicada na 2ª série do Diário da República e 
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do 
sítio da internet da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 480)-------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por António Manuel Pereira Pacheco, que pretendendo vender a fração D do 
prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 30, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 
72.500,00 €, 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 481)-------- 
 
 

2.7. – Pedido de certidão de destaque de parcela;----------------------------------------- 

 

Requerido por Agriculorum - Investimento e Gestão Imobiliária, Unipessoal Ldª, com sede 
em Zona Industrial do Cadaval, lote 21, Cadaval, na qualidade de proprietário do prédio sito na 
Estrada de acesso ao Bairro da Esperança ou Estrada do Bairro da Esperança, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 1234/20010809 da União das Freguesias de Beja de 
Salvador e Santa Maria da Feira e inscrito no artigo nº 19, em Beja, com a área total de 
26.250,00m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Destaque de parcelas em perímetro urbano:-------------------------------------------------------------------
1. O prédio sito na Estrada de acesso ao Bairro da Esperança ou Estrada do Bairro da 
Esperança, união de freguesia de Salvador e Santa Maria da Feira em Beja, concelho de Beja, 
inscrito na matriz urbana com o nº 19, descrito na Conservatória do Registo Predial deste 
Concelho, pela ficha nº 1234/20010809, confrontando do Norte com António Seisdedos 
Espinho, do Sul com Caminho Camarário, Nascente com Fazenda Nacional e Luis Freire de 
Andrade e Poente com Estrada de acesso ao Bairro da Esperança, com a área total de 
26.250,00m2 e a seguinte composição: área coberta: 2.908,00m2 e área descoberta: 
23.342,00m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Prédio a destacar sito na Estrada do Bairro da Esperança, em Beja, na união de freguesias de 
Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, confrontando do Norte com Agriculorum-
Investimento e Gestão Imobiliária, Unipessoal, Ldª, do Sul com Caminho Camarário, Nascente 
com Fazenda Nacional e Poente com Estrada de acesso ao Bairro da Esperança com a área 
total de 10.579,00m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado urbano de Beja, de acordo com as alíneas a) e b) do nº 5 do 
artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.-----------------------
Do destaque, não resultem mais de duas parcelas que confrontem com arruamento público;---
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcela, nos termos do nº 6 do artigo 6º do mencionado diploma.------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 482)---------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de aprovação do Plano de Mercados e Feiras para 2021;--- 

 

De acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de março, as Câmaras Municipais 
devem até ao início de cada ano civil, aprovar e publicar o seu plano anual de feiras e os locais 
autorizados a acolher estes eventos.------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 
de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano 2021:--------
Mercado Quinzenal: 9 e 23 de janeiro; 13 e 27 de fevereiro; 13 e 27 de março; 10 e 17 de abril; 
8 e 22 de maio; 12 e 26 de junho; 10 e 24 de julho; 14 e 28 de agosto; 11 e 25 de setembro; 16 
e 30 de outubro; 13 e 27 de novembro e 4,11 e 18 de dezembro.----------------------------------------
À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 
de três mercados seguidos antes do Natal. No ano de 2021, excecionalmente no mês de abril, 
devido a realização da Ovibeja (21 a 25 de abril), propõe-se a realização dos mercados no 
segundo e terceiro sábado.------------------------------------------------------------------------------------------
No mês de outubro devido a realização da Feira Patrimónios do Sul (8 a 10 outubro), propõe-se 
a realização dos mercados no terceiro e quinto sábado.-----------------------------------------------------
Mais se informa que as datas poderão ser alteradas caso coincidam com algum evento a 
realizar no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante o ano de 2021, sempre que possível os mercados serão realizados no exterior.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 483)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Propostas de atribuição de subsídios;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 17715, de 03 de de4zembro de 2020, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, informando, na sequência do pedido de apoio financeiro por parte da Associação ESTAR, 
que esta associação no âmbito dos projetos que está a desenvolver no território, tem dado 
resposta às situações mais emergentes que surgem diariamente, muitas delas associadas à 
atual situação de pandemia COVID-19.----------------------------------------------------------------------------
É importante salientar que, a Associação ESTAR dá uma resposta diferenciada, única e ajustada 
às necessidades existentes, nomeadamente ao nível da distribuição de refeições 
gratuitamente, distribuição de roupas, cobertores, agasalhos e outros bens, a todas as 
situações sinalizadas, atenuando alguns dos problemas mais prementes, principalmente da 
população migrante.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, e reforçando aquilo que tem sido o apoio prestado a todas as situações 
sinalizadas pela DDIS e atendendo às despesas crescentes associadas à distribuição das 
refeições, propõe-se a atribuição de um subsídio pontual à Associação ESTAR, no sentido de 
atenuar algumas despesas inerentes à sua intervenção social no concelho.---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio pontual no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 484)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 17715, de 03 de de4zembro de 2020, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, informando, na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Banco 
Alimentar Contra a Fome de Beja, ao nível do apoio à ação das instituições na luta contra a 
exclusão social, através da entrega gratuita de alimentos destinados às pessoas com carências 
alimentares, sob a forma de refeições confecionadas (servidas nos lares, creches, ATL, ou outros 

centros), distribuídas na rua aos sem-abrigo, bem como através de cabazes de produtos 
alimentares entregues no domicílio, é urgente garantir a continuidade deste apoio, atendendo 
ao agravamento das necessidades decorrentes da situação pandémica associada à COVID-19.---
Devido ao acréscimo de situações a necessitar de apoio alimentar, o Banco Alimentar de Beja, 
está neste momento com grandes dificuldades em garantir o apoio que tem vindo a prestar no 
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âmbito da sua missão, devido à escassez de alimentos, nomeadamente, enlatados (salsichas, 

atum, filetes de cavala, grão, feijão, ervilhas), cereais (Nestum, Chocapic e outros cereais de pequeno-

almoço) e leite. Neste momento só é possível assegurar os meses de dezembro e janeiro, pelo 
facto de já não terem stock para assegurar as necessidades regulares do mês de fevereiro.------
Face ao exposto, e reforçando aquilo que tem sido o apoio prestado às instituições na luta 
contra a exclusão, às pessoas através da entrega de alimentos, e à necessidade e urgência da 
continuidade deste tipo de resposta/recurso, propõem-se a atribuição de um subsídio pontual 
com carater de urgência ao Banco Alimentar Contra a Fome de Beja, no sentido de se 
assegurar este tipo de intervenção social no território.------------------------------------------------------ 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio pontual no valor de dez mil 
euros.(Deliberação nº 485)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo vereador Vítor Picado que os vereadores da CDU estão claramente a favor da 
atribuição de subsídios às entidades, aliás, no âmbito da pandemia têm dito que as propostas 
avançadas têm sido um pouco tímidas e que podiam ir um pouco mais além. Evidentemente 
que a Associação ESTAR e o Banco Alimentar Contra a Fome de Beja fazem um trabalho 
meritório, contudo pensam que a Rede Social deveria ter uma ação mais interventiva de 
articulação de respostas, até com outras entidades que estão no terreno com iniciativas desta 
natureza, no sentido de não haver uma duplicação de apoios e se poder chegar a mais pessoas 
que estão em dificuldades.------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu mais uma vez que infelizmente não se tendo realizado um conjunto de iniciativas que o 
Município levaria a cabo naturalmente num ano dito normal, essas ajudas deveriam e 
poderiam ser canalizadas para IPSS’s e outras entidades.--------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores – Compensação dos membros de mesa – Voto Antecipado em 

Mobilidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 7965, de 26 de novembro de 2020, do Serviço de Compra e Aprovisionamento, 
informando que foi transferida a favor do Município de Beja a verba no valor de 259,65 €, para 
pagamento da compensação dos 5 membros de mesa em mobilidade da eleição supra 
mencionada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 486)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Rendas e Concessões – Redução para 2021;--------------------------------------- 

 
Registo nº 8167, de 14 de dezembro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que o prolongamento da pandemia COVID-19 tem vindo a provocar diversos 
problemas na economia portuguesa particularmente visíveis nas empresas comerciais, com 
especial incidência nos pequenos espaços comerciais.-------------------------------------------------------
Um dos custos fixos mais importantes nessas empresas e que não se encontra ligado ao maior 
ou menor volume de vendas é o das rendas dos espaços onde essas empresas operam.----------
Neste sentido o Município tem neste momento em vigor até ao final do ano de 2020, um 
conjunto de isenções e reduções de pagamentos nos espaços concessionados a terceiros e que 
são de sua propriedade ocupados com fins não habitacionais.--------------------------------------------
Mantendo-se na presente data todas as consequências económicas, derivadas da pandemia e 
que são visíveis no forte aumento do desemprego, com especial incidência na área comercial e 
queda do PIB, julga-se que seria uma boa medida de precaução e apoios à atividade do 
pequeno comércio, manter durante o ano de 2021 a redução de 50% no valor das rendas e 
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concessões de espaços não habitacionais, voltando ao regime normal em 2022.---------------------
Destes espaços seria excluído a superfície comercial de média dimensão em funcionamento no 
Mercado Municipal e para a qual foi celebrado um acordo próprio atualmente em vigor 
derivado das obras de reabilitação atualmente em curso neste equipamento e que já 
compensam as reduções de vendas.------------------------------------------------------------------------------
A redução proposta abrange os contratos de caracter mensal, celebrados entre a Câmara 
Municipal de Beja e cada um dos arrendatários/concessionários, até 31 de dezembro de 2020, 
excluindo contratos que possam vir a ser celebrados em 2021.-------------------------------------------
A administração central do Estado, irá apoiar o pagamento de rendas comerciais até 50%, 
durante o 1º semestre de 2021, em função das quebras de faturação e volume de vendas dos 
diferentes negócios.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Este apoio no contexto local é justificável, dado que ainda não se pode ter a certeza de como 
correrá a vacinação e consequente imunização da população, com a recuperação da economia, 
pelo que se propõe o prolongamento dos apoios até 31 de dezembro de 2021.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 487)---------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
Disseram que obviamente estão sempre de acordo com todas as propostas apresentadas no 
sentido de ajudar as empresas, contudo, consideram que se poderia ir mais além aprovando 
uma isenção total aos empresários.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Solicitado por Sara Isabel da Silva Ribeiro, o pagamento em prestações do Coval nº 319 do 
Cemitério Municipal de Beja. Da análise efetuada aos documentos entregues pela requerente, 
verifica-se que o rendimento per capita é inferior ao referenciado pela Segurança Social no RSI. 
Face ao exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de pagamento faseado em 36 
prestações mensais (35 prestações de 47,70 € + 1 prestação de 45,07 €) perfazendo o total de 
1.714,57 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 488)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de isenção de pagamento das taxas municipais devidas 

pela ocupação de espaço público com publicidade para os anos de 2018, 

2019 e 2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8237, de 14 de dezembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que tendo em conta a intenção de estimular o exercício de atividades 
económicas e a consequente dinamização da economia local e criação de emprego a Câmara 
Municipal deliberou pela isenção total do pagamento de taxas de ocupação de espaço publico 
com suportes publicitários os anos de 2014 e 2015.----------------------------------------------------------
Quando em 2016 foi efetuado o pedido de liquidação das taxas referentes a esse ano registou-
se uma reação muito grande por parte dos detentores da publicidade uma vez que tinham a 
espectativa de que as taxas devidas seriam muito mais reduzidas do que o que se verificava de 
facto ou mesmo que não teriam que pagar nada em resultado de terem um entendimento, 
que não era o correto, das consequências do regime do licenciamento zero. Por outro lado 
verificou-se que, em resultado da aplicação deste novo regime, existiriam discrepâncias entre 
os dados existentes na nossa base de dados e a realidade pelo que foi decidido anular todas as 
faturas emitidas para pagamento e reavaliar todo o processo. Em 6 de julho de 2016 a Câmara 
Municipal deliberou no sentido de concordar com a proposta que foi apresentada, de redução 
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de 50% do valor dessas taxas, assim como de outras medidas com vista a equilibrar a situação 
e estabelecer uma transição entre o período em que tinha havido isenção e a aplicação 
integral das taxas previstas em regulamento. Este trabalho implicou também a atualização da 
base de dados com verificações no local o que por ser um trabalho moroso, só ficou concluído 
em maio de 2017 tendo resultado na identificação das situações existentes e no envio de 
ofícios a dar indicação da necessidade de proceder às correções indicadas. Também estas 
comunicações foram mal recebidas pelos detentores dos suportes publicitários, tendo sido 
dadas indicações aos serviços para efetuar contactos pessoais no sentido de explicar o que se 
pretendia. Em resultado desses contactos, dos quais se efetuaram genericamente atas, a maior 
parte das pessoas solicitaram um prazo alargado para regularizar as situações não tendo sido 
fixado nenhum prazo específico para o efeito. Muito poucos deram cumprimento ao 
solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Será ainda importante referir que genericamente a colocação de publicidade será efetuada 
pelo recurso a Comunicação Prévia, mas no caso do centro histórico, por termos que recorrer 
a consulta da Direção Regional de Cultura os processos terão que ser sujeitos a licenciamento 
o que origina desigualdade no tratamento destes processos que se tornam mais complexos 
exatamente na área onde se pretende estimular esta atividade.------------------------------------------
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, em 17 de janeiro de 2018, a isenção total das 
taxas referentes à ocupação do espaço público com suportes publicitários referente aos anos 
de 2016 e 2017. Foi ainda dada indicação para a efetuar alteração ao Regulamento Municipal 
de ocupação de espaço público, publicidade e propaganda, para que se pudesse voltar a 
cobrar as referidas taxas, tendo sido deliberado na reunião de 17 de janeiro de 2018, a 
abertura do procedimento referente a essa alteração. A alteração ao regulamento que foi 
efetuada em 2018 mas não se encontra ainda aprovada e por isso não está em vigor, propôs 
no essencial a uniformização dos procedimentos fora e dentro da área do Centro Histórico.-----
Neste sentido, mantêm-se inalteradas, até ao momento, as razões que conduziram à 
deliberação de 2018 de isenção de taxas referente à ocupação de espaço público com suportes 
publicitários, agravada este ano de 2020 pelas dificuldades que o setor, abrangido pela maior 
parte destas taxas, tem sofrido em resultado da pandemia que atingiu o País.-----------------------
Para que se possam tomar as decisões necessárias refira-se que os valores das taxas 
correspondentes às isenções decididas até ao momento foram as seguintes: 2014 e 2015: 
64.400,88 €/ano; 2016 e 2017: 43.000,00 €/ano; Valores das taxas estimadas para os seguintes 
anos (sem reduções): 2018, 2019 e 2020: 30 000,00 €/ano.-------------------------------------------------
As taxas respeitantes ao ano de 2018 e seguintes têm valor diferente das anteriores pois o 
valor da componente variável foi alterado em sede de regulamento de taxas de 0,05 €/m2 x dia 
para 0,03 €/m2 x dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
De referir ainda que o valor das taxas respeitantes ao ano de 2018 e seguintes, são valores 
estimados com base no levantamento de 2017 que está de certeza desatualizado, o que terá 
que ser resolvido quando se entender voltar a cobrá-las.---------------------------------------------------
O Regulamento de Taxas Municipais prevê, no seu artigo 8º, a possibilidade de a Câmara 
Municipal isentar total ou parcialmente do pagamento de taxas desde que esse facto propicie 
comprovadamente a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social do 
concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que naturalmente estão de acordo com a proposta apresentada 
mas frisou que de facto é urgente rever o Regulamento porque nos termos da Lei não é 
possível conceder a privados mais de cinco anos de isenções. Esta observação foi tomada em 
conta pelo vereador Luís Miranda.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por unanimidade isentar o pagamento das taxas municipais devidas pela 
ocupação de espaço público com publicidade para os anos de 2018, 2019 e 2020.(Deliberação 

nº 489)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 

realização de infraestruturas urbanísticas;------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Herdade da Mingorra, a isenção do pagamento da taxa pela realização de 
infraestruturas urbanísticas (TRIU), no valor 15.124,69 € relativas à ampliação da adega 
existente na Herdade da Mingorra, fundamentando o pedido com base no disposto na alínea 
g) do nº 1 do artigo 8º do RGTM, alegando, em suma, que, com esta ampliação "aumentará, 
por um lado, os serviços prestados na Herdade promovendo o seu desenvolvimento 
económico e social e, por outro lado, criará emprego para dar resposta aos serviços que serão 
colocados na parte da adega que a recorrente visa ampliar.".---------------------------------------------
Refira-se que, este tipo de isenção fundamenta-se nos "objetivos de política económica e 
social do Município, nomeadamente no propósito de facultar às famílias mais carenciadas o 
acesso aos bens e serviços municipais e no propósito de estimular na área do município as 
atividades locais de interesse e mérito económico, social e cultural.".-----------------------------------
Face ao exposto, deve o presente pedido de isenção do pagamento da TRIU ser submetido à 
apreciação e votação do órgão executivo para efeitos de decisão final (que pode ser no sentido 

do deferimento, do indeferimento ou da fixação de uma percentagem de isenção, no caso de se tratar 

de uma isenção parcial), ao abrigo do disposto no artigo 9º, nº 3 do RGTM.------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda informou que a proposta é de indeferir uma vez que existem 
variadissimas situações idênticas de outras entidades similares e portanto estaria aqui a 
introduzir-se uma diferenciação que não lhes parece justa.------------------------------------------------
Questionado pelos vereadores da CDU se as outras situações idênticas foram já nesta altura de 
pandemia o senhor vereador não conseguiu dar a certeza, contudo se os pedidos não forem 
feitos naturalmente que não vêm à reunião de câmara.----------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU tendo em conta 
a incerteza manifestada pelo vereador Luís Miranda.(Deliberação nº 490)------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 

renovação de Cartões de Entidade;------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela renovação de 16 Cartões de Entidade.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 491)----------------------------------------------- 

 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 

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

 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxa relativa à 
cedência de transportes para uma deslocação da equipa sénior de hóquei em patins a Azeitão, 
dia 13 de dezembro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 492)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxa relativa à 
cedência de transportes para uma deslocação da equipa sénior de hóquei em patins a Sintra, 
dia 19 de dezembro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 493)----------------------------------------------- 
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2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 235, relativo ao dia quinze de 

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

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e oito cêntimos, sendo 
dois milhões, trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito euros e setenta e nove cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e oito 

euros e dezanove cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Foi dito pela munícipe Aduzinda Calapês, residente no Monte da Lobeira da Horta, que nestas 
duas últimas semanas o caminho de acesso à sua habitação tem piorado principalmente na 
zona junto aos portões porque o material que lá foi colocado ficou muito elevado em relação 
às entradas para as propriedades. Assim, solicitou a possibilidade de planar aquela zona do 
terreno para eliminar os regos feitos pelas passagens dos tratores e atrelados de maneira a 
que os residentes possam sair das propriedades em melhores condições.----------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha deu conhecimento de um sinal de trânsito (proibição de virar à 

direita) que está pouco visível, colocado sensivelmente onde estava outro que já foi retirado, 
na Rua António Sardinha antes do cruzamento com a Rua 5 de Outubro.------------------------------
Chamou a atenção para que o veículo que faz o serviço de aspiração de esgotos possa ser 
melhor sinalizado, ou seja, se o veículo está a operar na Rua A, colocar sinalização antes para 
desviar o trânsito, não atrapalhando o mesmo e não colocando em perigo os trabalhadores.----
Perguntou também qual é a possibilidade do senhor Presidente da Câmara interceder, junto 
dos Bombeiros Voluntários e do Hospital de Beja, no sentido de chamar a atenção e 
sensibilizar para a boa utilização dos sinais sonoros bem como respeitar as velocidades nos 
termos do Código da Estrada para não colocar terceiros em perigo.------------------------------------- 
 
Destas duas intervenções foi tomado nota.--------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 06 de janeiro de 

2021 
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O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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