
 
 

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 sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a sete 
de abril do ano dois mil e vinte e um;-------------------------------------------------------------- 

 
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 6/2021;------------------------------------------- 

 
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 6/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezassete de março de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 91)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário começou por agradecer a visita efetuada às obras da piscina 
municipal descoberta, desejando que os trabalhos, que parecem um pouco atrasados, possam 
ser concluídos de acordo com todas as regras de segurança.----------------------------------------------
Em seguida e como habitual solicitou ao senhor Presidente da Câmara que fizesse o ponto da 
situação relativamente à COVID-19 no Concelho de Beja.---------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que, segundo as informações obtidas 
que reportam a segunda-feira dia 05 de abril de 2021, o Concelho de Beja está com 134 casos 
por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.--------------------------------------------------------------------
À data, existem 43 casos ativos e a expetativa é que antes do dia 19 de abril o Concelho possa 
ficar abaixo dos 120 casos por 100.000 habitantes.-----------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que o número utilizado para se fazer o cálculo no Concelho de Beja é 
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33.579 (habitantes), que foi estimado pelo INE em 31 de dezembro de 2019. Esta fórmula acaba 
por ser injusta porque por exemplo quando existem contagiados entre a comunidade migrante 
esses números revelam para o total do concelho mas não estão incluídos nos 33.579 o que em 
municípios com forte presença destas comunidades provoca uma desigualdade enorme. Para 
além disto todas as pessoas dadas como recuperadas da COVID-19 não contam para estas 
estatísticas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou ainda que há uma particularidade na nova legislação relativamente às competências 
do Presidente da Câmara, nomeadamente não poder autorizar, ao contrário do passado, a 
abertura de estabelecimentos com menos ou até 200,00m2 sem porta para a rua. A única 
medida que os Presidentes de Câmara podem descriminar pela positiva, e que vai autorizar, é 
o funcionamento de mercados não alimentares, como o mercado retalhista quinzenal, e o 
mercado abastecedor que funciona uma vez por semana. Todas as outras autorizações são de 
âmbito e caráter nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao futuro, foi entendido que nesta primeira fase os municípios que estão no 
mapa de risco a vermelho e a cor-de-laranja (onde se inclui Beja) pudessem fazer as aberturas 
até dia 19 de museus, palácios e monumentos nacionais, bibliotecas, ginásios com desporto 
que não seja de grupo, instalações desportivas de baixo risco, comércio até 200,00m2 com 
porta para a rua, esplanadas, etc.. Contudo, se o Concelho de Beja até ao dia em que se faça a 
avaliação para a fase de desconfinamento, que se inicia a 19 de abril, não baixe dos 120 casos 
por 100.000 habitantes, podem dar-se três situações diferentes: hipótese A ou o Governo 
entender que o desconfinamento possa avançar para a fase seguinte; hipótese B não haver 
desconfinamento ou hipótese C haver uma regressão. A inclinação do Governo vai para as 
hipóteses B e C, isto é, não haver desconfinamento nos concelhos de maior risco para a 3ª fase 
ou até haver uma regressão. Esta informação foi-lhe transmitida pelo Secretário de Estado 
Jorge Seguro Sanches. A situação do Concelho de Beja não se reveste do drama de saúde 
pública dos meses de janeiro e fevereiro com incidências de 1.600 casos por 100.000 
habitantes, agora são 134/100.000 habitantes, ainda assim acima dos 120 que é considerado 
número de risco, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por agradecer à vereadora Marisa Saturnino a informação 
enviada e voltou a solicitar a documentação relativa aos concursos para as chefias 
intermédias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à visita das obras das piscinas municipais subscreveu as palavras da vereadora 
Sónia Calvário e manifestou a sua preocupação no que diz respeito ao painel de azulejos que 
será instalado numa parede lateral, tanto no que se refere à situação dos direitos de autor, 
como à sua deslocação, isto é, sabe que já terá sido contratada uma pessoa da área mas uma 
coisa é proceder à recuperação dos azulejos que estão danificados ou que serão recuperados, 
outra coisa é retirar todo o material e voltar a colocá-lo sem por em risco a sua integridade, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a intenção é estimar, recuperar e 
restaurar o painel de azulejos e torná-lo visível para o público em geral. A entidade que o 
Município de Beja contratou para fazer o restauro das peças sobreviventes e a sua retirada é a 
mesma que restaurou o painel que está no Jardim Público e que está a trabalhar no Fórum 
Romano na estabilização de material arqueológico, portanto, têm naturalmente confiança na 
profissional. Será uma atividade que envolverá um risco acrescido mas tem a expetativa que 
não se destrua nenhuma peça, que se consiga recuperar as que precisam de ser recuperadas e 
que depois com uma ceramista se consiga restaurar, com base em fotografias, as 23 peças que 
faltam no painel, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de protocolos:-------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre a CDP – Associação de Caravanismo de 
Portugal e o Município de Beja, e que tem como objetivo estabelecer um desconto de 10% 
aos associados da CDP que pretendam utilizar os serviços do Parque de Campismo.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 92)----------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de cooperação entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o 
ACM – Alto Comissariado para as Migrações e o Município de Beja, que constitui documento 
anexo número um e faz parte integrante da presente ata, e que tem como objetivo a 
autorização para funcionamento de um Gabinete de Inserção Profissional Imigrante e 
respetiva comparticipação financeira, promovido pela Câmara Municipal de Beja e regulado 
pela Portaria nº 140/2015, de 20 de maio, que integra a rede específica designada de GIP 

Imigrante.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi informado que considerando, a implementação do “Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes” no Concelho de Beja, bem como, o trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto 
“Rostos Com Futuro”, pretende-se garantir uma integração e inclusão eficazes, constituindo 
um investimento social e económico que promova um Concelho mais coeso, resiliente e 
próspero. É crucial que a Integração de Migrantes no Concelho de Beja, marcada por fluxos 
migratórios de curta, média e longa duração de residência, acompanhados de uma vertente 
profissional fortemente vincada pelos trabalhos agrícolas na região, possam ser mediados e 
acompanhados diariamente por uma estrutura de apoio direto ao emprego e formação 
profissional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, o convite endereçado ao Município de Beja, para a dinamização de um GIP 

Imigrante, por parte do Alto Comissariado para as Migrações, reveste-se de um caráter 
primordial, no sentido de constituir uma mais-valia às necessidades existentes e um forte 
complemento ligado às estruturas já existentes de acompanhamento a migrantes, reforçando 
a intervenção nesta área.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 93)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo;--------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao protocolo de parceria celebrado entre a Alentejo XXI – Associação 
de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e o Município de Beja.---------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Foi celebrado o mencionado Protocolo com a finalidade de:--------------------------------------------
I) desenvolver ações no âmbito do acompanhamento de crianças, nomeadamente no que se 
refere à recolha das mesmas e durante a sua deslocação em transporte escolar, nos percursos 
de casa para a escola e da escola para casa;--------------------------------------------------------------------
II) zelar pela segurança das crianças, cumprindo e fazendo cumprir as regras de segurança 
estabelecidas no âmbito do transporte escolar das mesmas;----------------------------------------------
III) de auxiliar o motorista na limpeza da viatura;--------------------------------------------------------------
IV) de reportar superiormente as situações anómalas verificadas para adequado tratamento.---
b) Considerando que todas estas finalidades continuam a corresponder a necessidades 
prementes no momento atual, bem como o serão no futuro, mantendo ambas as partes 
interesse na prossecução das ações adequadas ao seu cumprimento;---------------------------------
Cláusula 1ª – O contrato mencionado na cláusula 3ª do Protocolo de Parceria, celebrado a 
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termo certo com a duração de 3 anos, converter-se-á em contrato de trabalho sem termo, 
mantendo-se enquanto perdurar a necessidade e o interesse no serviço realizado e na 
continuidade do trabalhador, para efeitos de prossecução das finalidades do Protocolo de 
Parceria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 2ª – Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Protocolo de Parceria, que se 
mantêm em vigor nos seus exatos termos, que a este fica anexo e do qual faz parte integrante, 
tendo a cláusula 5ª a redação conferida pela Adenda ao Protocolo datada de 15 de janeiro de 
2021, no que respeita aos montantes a transferir, mensalmente, pelo Município de Beja para a 
AXXI, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.------------------------------------------------------------ 
 
Na sequência das dúvidas colocadas pela vereadora Sónia Calvário, nomeadamente sobre a 
cláusula 1ª quando refere “…converter-se-á em contrato de trabalho sem termo, mantendo-se 
enquanto perdurar a necessidade e o interesse no serviço realizado e na continuidade do 
trabalhador…”, foi explicado pela Jurista Municipal, Paula Mansinhos, que para permitir a 
conversão do contrato houve a necessidade de se criar uma base tendo em conta que o 
protocolo inicial não previa esta situação. O protocolo e o contrato são para manter, até haver 
uma extinção do posto de trabalho, que só ocorrerá se deixar de haver interesse na 
manutenção do serviço.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 94)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de submissão a discussão pública e prorrogação de prazo 
do Plano de Intervenção em Espaço Rústico no Monte da Navarra;------------ 

 
Registo nº 2102, de 01 de abril de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que se encontra o PIER em epígrafe em condições de ser sujeito a discussão publica, tendo em 
conta o resultado da ata da conferencia procedimental que se junta e que constitui 
documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata.----------------------------
A discussão pública a decorrer pelo período de 20 dias, deve ser anunciado com a 
antecedência mínima de 5 dias por publicação no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio da 
internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresentadas por escrito para os 
Serviços técnicos da Câmara Municipal, situados na Rua de Angola, nº 5 ou para o email: 
dau@cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os documentos do plano encontram-se para consulta no sítio da Câmara Municipal de Beja, na 
plataforma colaborativa de gestão territorial e nos serviços técnicos nos dias uteis entre as 
15:00h e as 16:00h.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade submeter o PIER no Monte da Navarra a discussão 
pública.(Deliberação nº 95)------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2100, de 01 de abril de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que vem o promotor do Plano de Intervenção em Espaço Rústico no Monte da Navarra, 
apresentar um pedido de prorrogação do prazo inicialmente previsto para a elaboração do 
plano pelo prazo de 6 meses.---------------------------------------------------------------------------------------
O facto de se ter ultrapassado o prazo previsto teve a ver com dificuldades de concertação da 
proposta do plano com algumas entidades envolvidas, nomeadamente com a DGADR, no que 
se refere ao enquadramento da cultura proposta com as suas especificidades e das atividades 
complementares à atividade agrícola, com as condicionantes de uma área abrangida pelo 
perímetro e rega.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas questões levaram à necessidade de aprofundar fundamentações, de elaborar uma AAE 
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que não estava prevista e de realizar várias reuniões de concertação que conduziram ao 
prolongamento do prazo de elaboração.------------------------------------------------------------------------
As respostas da equipa foram sempre prontas não sendo da responsabilidade do promotor 
nem da equipa a dilação no prazo que se verificou. Assim sendo não se vê inconveniente na 
prorrogação pretendida.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade deferir o pedido de prorrogação de prazo para elaboração do 
PIER do Monte da Navarra.(Deliberação nº 96)------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de deliberação de não caducidade do processo do Plano 
de Pormenor das Terras Frias;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1878, de 24 de março de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que a Câmara Municipal de Beja deliberou, em agosto de 2014, mandar elaborar 
os Planos de Pormenor de Vale de Atum e das Terras Frias.------------------------------------------------
Um dos objetivos da elaboração destes Planos era a estruturação da acessibilidade a estas 
zonas de atividades económicas tendo em conta a necessidade de eliminar os acessos diretos 
ao IP2 já existentes e a impossibilidade de criação de novos.-----------------------------------------------
Face ao exposto, fazia sentido estudar em conjunto a solução rodoviária para as duas unidades 
e elaborar um estudo do impacte de tráfego que permitisse à entidade que tutela a rede 
rodoviária nacional analisar a sua viabilidade.------------------------------------------------------------------
A solução encontrada, é estruturada por uma via nova, paralela ao IP2, com sentido único 
norte-sul, que constituirá o único acesso aos lotes programados reafectando o tráfego 
atualmente existente, de acordo com os objetivos já referidos e as condicionantes do PDM.-----
Esta nova via inicia-se no IP2 na zona de intervenção do PP das Terras Frias e termina num 
ramo existente da rotunda sul de Beja, no PP de Vale de Atum, intersetando a EN18 numa nova 
rotunda de cuja concretização depende a viabilidade desta proposta.----------------------------------
Por razões relacionadas com a oportunidade de desenvolvimento das propostas dos Planos, foi 
dada a prioridade à elaboração do Plano de Pormenor de Vale de Atum, cuja área de 
intervenção integrou a referida rotunda, tendo sido considerado prudente aguardar que se 
pudesse programar a execução da necessária interseção na EN18 para dar continuidade ao 
Plano de Pormenor das Terras Frias.------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que, de acordo com o definido nos dois Planos, a execução das infraestruturas 
programadas seriam da exclusiva responsabilidade dos proprietários das parcelas existentes o 
que poderia ocorrer faseadamente e respeitando um mecanismo de perequação predefinido, 
era indispensável para a viabilidade de qualquer investimento que estivessem reunidas as 
condições para a construção da nova rotunda, que é o elemento estruturante desta nova 
acessibilidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O PP de Vale de Atum foi publicado pelo aviso 6279/2019, no DR II série de 5 de abril, e com a 
sua aprovação de imediato surgiu o interesse na concretização de um investimento no lote 1 
tendo esse investidor manifestado disponibilidade para assumir a iniciativa da concretização 
da referida rotunda.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Com esta perspetiva considerou-se estarem reunidas as condições para darmos início ao 
processo de aprovação do PP de Terras frias que já estava elaborado.----------------------------------
Tendo decorrido muito tempo após a decisão da Câmara Municipal de elaborar o plano e ainda 
porque essa decisão tinha sido tomada pelo anterior órgão executivo, foi entendido 
conveniente começar de inicio os procedimentos previstos na lei tendo a Câmara Municipal, 
de novo, deliberado em reunião de câmara de 21 de agosto de 2019, determinar a elaboração 
do PP das Terras Frias, que foi publicado no DR II série pelo aviso nº 14858/2019 de 24 de 
setembro. Nesse mesmo aviso foi dado o prazo de 15 dias para serem formuladas sugestões 
ou apresentadas informações sobre quaisquer questões que pudessem ser consideradas no 
âmbito deste processo, de acordo com o previsto no artigo 88º, nº2 do RJIGT, não se tendo 



 

Página 6 de 14 
 

registado qualquer participação no decurso do período de auscultação pública.---------------------
Uma vez que o plano já estava executado, foi referido nessa publicação que o tempo previsto 
para elaboração do PP seria de 10 dias após o período da auscultação pública.-----------------------
Entretanto o promitente-comprador no lote do Vale de Atum desinteressou-se do 
investimento e ficou em causa a garantia da execução da rotunda.--------------------------------------
Apesar de ter surgido, quase de imediato, um novo interessado com propostas idênticas ao 
anterior, foi considerado prudente aguardar sinais mais concretos do desenvolvimento dessas 
intenções antes de colocar este plano à aprovação.----------------------------------------------------------
Além deste aspeto houve conhecimento da existência de condicionantes arqueológicas que 
até então desconhecíamos e de localização de infraestruturas, que poderiam implicar a 
necessidade de alterar a exata localização da rotunda o que poderia ter implicações na 
proposta de ordenamento do PP das Terras Frias.-------------------------------------------------------------
Neste momento, depois de muitas reuniões de trabalho com entidades gestoras das 
infraestruturas, e com as delongas devidas ao funcionamento no último ano das entidades 
envolvidas, está finalmente em fase de apreciação nas Infraestruturas de Portugal e na Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, o projeto da rotunda e das infraestruturas associadas pelo 
que estão reunidas as condições para ser apresentada a proposta do presente plano de 
pormenor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verifica-se no entanto que foram ultrapassados os 10 dias previstos para colocar o plano à 
aprovação e, face a esta realidade ou se reinicia um processo, com nova deliberação, nova 
publicação no Diário da República, e nova auscultação pública para recolha de sugestões, ou, a 
Câmara Municipal, delibera a não caducidade deste procedimento, uma vez a mesma é 
automática, dado o seu estado avançado e de estar demonstrado que o atraso não é 
imputável à Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a não caducidade do processo do Plano de Pormenor 
das Terras Frias.(Deliberação nº 97)-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de atribuição dos lotes A9 e A10 da Fase 2 de Expansão 
Norte;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5711, de 01 de abril de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
atribuição dos lotes A9 e A10 da Fase 2 de Expansão Norte à empresa JPTREH, UNIPESSOAL, Ldª, 
pelo valor total de 86.943,00 €, nas condições referidas no memorando de entendimento que 
constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.-------------------- 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que a execução das infraestruturas deveria ser suportada pelo 
Município.(Deliberação nº 98)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato promessa de 
compra e venda do Lote 2, sito na Rua D. José Patrocínio Dias a celebrar 
entre o Município de Beja e a Primaworld, S.A.;-------------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Registo nº 1407, de 04 de março de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo, 
no âmbito da gestão dos diversos ativos do Município de Beja e no sentido de promover a sua 



 

Página 7 de 14 
 

rentabilização, a abertura de procedimento por concurso público para alienação do terreno 
urbano “Horta da Água Doce”, Lote 53, em Beja, localizado junto à antiga nora do Parque 
Industrial de Beja e destinado à construção de um edifício de comércios e serviços.---------------
A proposta agora apresentada segue a decisão já tomada anteriormente de utilizar a área 
inicial do Parque para comércio e serviços e promovendo a instalação de indústrias 
primordialmente nas zonas de expansão, nomeadamente na Zona Norte.-----------------------------
A zona agora proposta encontra-se num estado de abandono e mesmo de alguma degradação, 
localizando-se na zona central do Parque, entre a área que foi objeto de promoção pública e a 
área que foi objeto de promoção privada.-----------------------------------------------------------------------
As condições de alienação e critérios de adjudicação estão fixados no Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos, sendo que o terreno é vendido nas condições em que se encontra 
ficando o comprador com a responsabilidade de assumir as necessárias despesas de 
infraestrutura do lote e construção dos arranjos exteriores do lote anexo e reabilitação da 
nora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município ficará responsável pela construção do arruamento de ligação entre as duas áreas 
do Parque, iluminação do mesmo e os respetivos estacionamentos, bem como a remoção e 
deslocação de eventuais infra estruturas existentes no terreno.------------------------------------------
O adquirente do lote ficará responsável pela construção das infraestruturas necessárias ao 
perfeito funcionamento do edifício, bem como da construção dos arranjos exteriores do lote 
54, nos termos apresentados na proposta que apresentar.-------------------------------------------------
A operação permite reabilitar esta área do Parque sendo uma mais-valia para o funcionamento 
desta área empresarial.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 99)----------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, no seguimento da proposta para alienação do 
terreno urbano “Horta da Água Doce”, Lote 53, em Beja, localizado junto à antiga nora do 
Parque Industrial de Beja e destinado à construção de um edifício de comércio e serviços, 
propôs para abertura e análise das propostas, para júri do procedimento os seguintes 
elementos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº João Margalha, Chefe de Divisão do Gabinete de Apoio ao Investimento;-------
Primeiro Vogal efetivo: Dr. João Machado, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira que 
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos;---------------------------------------------------
Segundo Vogal efetivo: Drª Paula Mansinhos, Técnica Superior do Gabinete Jurídico;-------------
Primeira Vogal suplente: Drª Teresa Costa, Técnica Superior do Gabinete de Apoio ao 
Investimento;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo Vogal suplente: Drª Ana Bela Correia, Técnica Superior do Gabinete de Apoio ao 
Investimento;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 100)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de outorga de escritura notarial de justificação para 
efeitos de aquisição por usucapião;----------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1701, de 18 de março de 2021, do Gabinete Jurídico, informado que o Município de 
Beja é possuidor há mais de 30 anos, sendo a posse contínua, pública, pacífica e de boa-fé, dos 
imóveis sitos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na Rua Dr José Luís Saramago, S/N, Albernoa, com a área total de 1.997m2, composto de rés-
do-chão e primeiro andar, ao qual foi atribuído o artigo provisório da matriz predial urbana P 

876, da União das Freguesias de Albernoa e Trindade e o valor patrimonial de 105.450,00 € 
(Edifício da Escola Primária de Albernoa);----------------------------------------------------------------------
Na Rua do Outeiro, S/N, São Brissos, com a área total de 1.760,40m2, composto de rés-do-
chão, ao qual foi atribuído o artigo provisório da matriz predial urbana P 522, da União das 
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Freguesias de Trigaches e São Brissos e o valor patrimonial de 48.040,00 € (Edifício da Escola 
Primária de São Brissos);--------------------------------------------------------------------------------------------
Na Rua 25 de Abril, S/N, Santa Vitória, com a área total de 1.741,50m2, composto de rés-do-
chão e primeiro andar, ao qual foi atribuído o artigo provisório da matriz predial urbana P 

1010, da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e o valor patrimonial de 83.140,00 
€ (Edifício da Escola Primária de Santa Vitória);---------------------------------------------------------------
Na Rua da Estrada Nova, S/N, Salvada, com a área total de 4.105,50m2, composto de rés-do-
chão e primeiro andar, ao qual foi atribuído o artigo provisório da matriz predial urbana P 

1269, da União das Freguesias de Salvada e Quintos e o valor patrimonial de 251.380,00 € 
(Edifício da Escola Primária de Salvada);------------------------------------------------------------------------
Na Rua Ferreira de Castro, S/N, Nossa Senhora das Neves, com a área total de 1.845m2, 
composto de rés-do-chão e primeiro andar, ao qual foi atribuído o artigo provisório da matriz 
predial urbana P 1571, da Freguesia de Nossa Senhora das Neves e o valor patrimonial de 
190.370,00 € (Edifício da Escola Primária de Nossa Senhora das Neves).------------------------------
Os imóveis não se encontram registados na Conservatória do Registo Predial, tendo sido 
emitidas, pela mesma, certidões negativas, encontrando-se, no entanto, já inscritos na matriz 
predial urbana, na titularidade do Município, com atribuição de artigos provisórios.----------------
Encontrando-se os imóveis na posse pública, pacífica e de boa-fé do Município, há mais de 30 
anos, existem condições de os adquirir por usucapião. Segundo dispõe o artigo 1287º do 
Código Civil: “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida 
por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do 
direito a cujo exercício corresponde a sua atuação: é o que se chama usucapião.”.-----------------
Uma vez que não existe registo predial, relativamente a qualquer um dos imóveis, tem 
aplicação o disposto no artigo 1296º do Código Civil, segundo o qual: “Não havendo registo do 
título nem da mera posse, a usucapião só pode dar-se no termo de quinze anos, se a posse for 
de boa- fé, e de vinte anos, se for de má- fé.”.-----------------------------------------------------------------
Conclui-se, pois, que estarão reunidos os requisitos legais para que o Município possa adquirir 
os imóveis por usucapião.--------------------------------------------------------------------------------------------
Já foram realizadas algumas diligências pelo serviço de património, tendo sido requeridas e 
obtidas certidões negativas da Conservatória do Registo Predial, foram inscritos na matriz, com 
atribuição de artigos provisórios, devendo, ainda, a DAU atestar se os imóveis foram 
construídos antes de 7 de agosto de 1951 (isenção/dispensa de licença).---------------------------------
A aquisição por usucapião opera-se mediante a celebração de escritura notarial de justificação, 
na qual deverão comparecer, para além do representante do Município com poderes para o 
ato, três declarantes, nos termos do artigo 96º do Código do Notariado, segundo o qual: “As 
declarações prestadas pelo justificante são confirmadas por três declarantes”, que deverão ser 
indicados para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, competirá à Câmara Municipal deliberar sobre a outorga de escritura notarial de 
justificação, para efeitos de aquisição por usucapião dos imóveis supra identificados.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade com a ressalva que se alguma das freguesias 
pretender ficar com o edifício a Câmara Municipal tratará do assunto em 
conformidade.(Deliberação nº 101)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:----------------------------------- 

 
Requerido por Arlete Maria Rodrigues Martins Páscoa, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua da Esperança, nº 42, em Beja, pelo valor de 39.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 102)-------- 
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Requerido por Palavras Colossais, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua da Fonte 
Mouro, nº 33 – Bairro da Esperança, em Beja, pelo valor de 15.600,00 €, 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 103)-------- 
 
Requerido por Custódia Maria Gandaia Rita, que pretendendo transmitir a título gratuito ao 
seu filho a fração C do prédio sito na Rua Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 20, 1º dtº, em Beja, 
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 104)-------- 
 
 

2.10. – Pedido de certidões de aumento de comproprietários;-------------------- 

 
Solicitado por Carlos Filipe Carocinho Neves de Mira, certidão em como não há inconveniente 
no aumento de comproprietários do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
beja sob o nº 60/19851024, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 247, Secção D, 
denominado “Carreira do Seguros” sito em Nossa Senhora das Neves.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 105)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Carlos Filipe Carocinho Neves de Mira, certidão em como não há inconveniente 
no aumento de comproprietários do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
beja sob o nº 31/19850415, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 173, Secção A, 
denominado “Fontainhas” sito na freguesia de Salvador, em Beja.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 106)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação e submissão a consulta pública do Projeto 
de Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja;---------------------- 

 
Os parques de campismo públicos são empreendimentos turísticos, nos termos do disposto no 
artigo 4º, nº 1, alínea g) do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, na sua atual redação, 
destinando-se a prestar serviços de alojamento temporário, mediante remuneração, abertos 
ao público em geral e instalados em terrenos delimitados e dotados de estruturas destinadas a 
permitir a instalação de tendas, reboques, caravanas, autocaravanas e demais material e 
equipamento necessários à prática do campismo.------------------------------------------------------------
No artigo 25º da Portaria nº 1320/2008, de 17 de novembro, que estabelece os requisitos 
específicos de instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e 
caravanismo, está previsto que cada parque de campismo deve ter um regulamento interno 
elaborado pela entidade exploradora com as normas relativas à utilização e funcionamento do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja dispõe de um Regulamento que entrou em vigor no ano de 1981, já 
desatualizado, pelo que há a necessidade de aprovação de um novo regulamento municipal 
que esteja em consonância com a legislação atualmente em vigor e com a prática que se foi 
retirando da sua aplicação ao longo destes anos.-------------------------------------------------------------
De acordo com o artigo 99º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, os regulamentos devem ser acompanhados 
de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos custos e 
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benefícios das medidas projetadas.-------------------------------------------------------------------------------
Considerando que, a natureza jurídica do regulamento é exclusivamente executória e 
subordinada ao regime jurídico em vigor, será sempre uma mais-valia para a autarquia ter um 
regulamento atualizado e, consequentemente, traduzir-se-á numa melhoria da qualidade dos 
serviços prestados aos interessados.------------------------------------------------------------------------------
Nos termos fixados na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, compete às câmaras municipais, criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transporte, de energia, de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob administração municipal, 
como é o caso do parque de campismo municipal.-----------------------------------------------------------
Face ao exposto, vem esta edilidade, no uso da competência prevista no nº 7 do artigo 112º e 
no artigo 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa, e conferida pelas alíneas k) e 
ee) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e após audiência 
prévia das entidades representativas dos interesses em causa, em simultâneo com a consulta 
pública, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
propor à Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento do Parque de Campismo 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto de Regulamento, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, a consulta 
pública.(Deliberação nº 107)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Proposta de alteração à tabela de preços do Parque de Campismo 
Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea e) do nº1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação “Fixar os preços da prestação de serviços ao público 
pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, se for caso disso, das 
competências legais das entidades reguladoras” e, nos termos da alínea u) do mesmo artigo, 
“apoiar atividades de natureza (…) desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
município”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do normal funcionamento do Parque de Campismo Municipal de Beja acontece, por 
diversas vezes, a possibilidade de estabelecimento de parcerias com entidades externas, com o 
objetivo de promover a saudável prática do campismo e caravanismo, estimulando o 
surgimento de novos clientes.--------------------------------------------------------------------------------------
No sentido de uniformizar e regular esta prática, propõe-se a criação de um desconto de 10% 
para Parcerias e Protocolos que se aplicará a pessoas singulares associadas ou pertencentes às 
entidades parceiras e/ou protocoladas.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 108)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Transferência de verba;------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito da deliberação por unanimidade do  Conselho Intermunicipal da CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, na sua reunião ordinária de 8 de março de 
2021, onde se aprovou o montante a suportar pelos Municípios nos serviços prestados na 
realização de testes diagnósticos para a Pandemia COVID-19, cabe ao Município de Beja 
proceder à transferência de uma verba no valor de quatro mil e setecentos euros.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e transferir uma verba no valor de quatro mil e 
setecentos euros. (Deliberação nº 109)---------------------------------------------------------------------------- 
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2.14. – Pedidos de apoios financeiros:------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Humanitárias dos Dadores de Sangue, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento 
Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 110)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 
da Base Aérea 11, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada 
ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 111)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ADiBA – Associação dos Diabéticos do Baixo Alentejo, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento 
Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 112)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 113)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 114)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento 
Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 115)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cercibeja – Cooperativa para Inclusão, Capacitação e Reabilitação de Beja, 
C.R.L., a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 116)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Nobre Freire, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da 
candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 117)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Patronato de Santo António, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito da 
candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 118)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de apoio financeiro;------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, a atribuição 
de um subsídio para fazer face ao aumento significativo das despesas com medicamentos, à 
necessidade de substituição de alguns equipamentos já muito usados e com avarias constantes 
na cozinha do Parque de Materiais, à perda de receitas neste último ano, nomeadamente com 
a diminuição do fornecimento de refeições e ao facto do bar do edifício dos Paços do Concelho 
estar fechado para além da quebra de receitas no bar do Parque de Materiais.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valo de dois mil e 
quinhentos euros.(Deliberação nº 119)---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do PAMA – 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2021;----------------------------------- 

 
Registo nº 1943, de 29 de março de 2021, da Divisão de Cultura, propondo a atribuição dos 
subsídios à atividade regular das Associações Culturais do Concelho de Beja, no montante 
total de 71.550,00 €, constantes da lista que se junta e que constitui documento anexo 
número cinco que faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 120)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Proposta de atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas – 
Lista Definitiva;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1844, de 24 de março de 2021, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
informando que após o término do prazo de Audiência de Interessados, obteve-se a Lista 
Definitiva, a qual se submete a aprovação, de acordo com a Ata nº 3, que constitui documento 
anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 121)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado por Maria Isabel Gonçalves Rosa Ratinho, o pagamento em prestações das taxas 
devidas pela ocupação de espaço público com esplanada nos anos 2016, 2017, 2018 e 2019.----
Apesar do rendimento per capita do agregado familiar ser superior ao estipulado pela 
Segurança Social no RSI parece que deverá ser facilitado o pagamento de forma faseada 
durante 24 meses (23 prestações no valor de 47,00 € e 1 prestação no valor de 44,34 €), atendendo a 
que o montante é elevado para ser liquidado de uma só vez.----------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 122)----------------------------------------------- 
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2.19. – Proposta de isenção de taxas de ocupação de espaço público com 
esplanadas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2032, de 30 de março de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, propondo, 
de forma a estimular na área do município o exercício de atividades económicas e, 
consequentemente, a dinamização da economia local e criação de emprego, e ainda devido ao 
período de pandemia que o país atravessa, a isenção das taxas de ocupação do espaço público 
com esplanadas no ano de 2021, dando continuidade ao que foi deliberado no ano passado em 
reunião de câmara de 22 de abril de 2020.---------------------------------------------------------------------
As taxas referentes a esta ocupação são as seguintes:--------------------------------------------------------
Taxa de apreciação – 25,00 € por pedido;------------------------------------------------------------------------
Taxa de deferimento da ocupação do domínio público municipal – 0,03/m2

/dia;---------------------
Emissão do respetivo alvará – 10,00 € por alvará;-------------------------------------------------------------
Estas isenções obrigam, no entanto, ao licenciamento das mesmas.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 123)---------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais 
no ano 2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano 2021 aos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, EMAS – Empresa municipal de Água e Saneamento 
de Beja, Juntas e Uniões de Freguesias e Bombeiros Voluntários de beja, que constitui 
documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 124)---------------------------------------------- 

 
 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 64, relativo ao dia seis de abril de 
dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
trezentos e quarenta mil e dezassete euros e trinta e nove cêntimos, sendo dois milhões, 
novecentos e vinte e um mil, seiscentos e dezasseis euros e oitenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos euros e cinquenta e um 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis e 
trinta minutos horas da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 21 de abril de 

2021 
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