
 
 

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 dezasseis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a um de agosto do ano dois mil e dezoito;------------------------------------------------------ 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Arlindo José Clemente 
Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e a senhora vereadora Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, em 
conformidade com o disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.----------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se as faltas da senhora vereadora, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino e do 
senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido 
consideradas justificadas, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forna:--------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 13/2018 e 15/2018;-------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 13/2018, relativa à reunião de câmara realizada em vinte de junho de dois mil e dezoito, 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 445)---------------------------------------------------------------
nº 15/2018, relativa à reunião de câmara realizada em quatro de julho de dois mil e dezoito, 
aprovada por maioria com a abstenção do vereador Vítor Picado por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 446)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, relativamente à abertura de espaços culturais religiosos, 
nomeadamente algumas igrejas, que desde logo saúda e considera importante, perguntou 
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como é que foi pensada a abertura dos mesmos, se foi assinado algum protocolo/acordo com 
a Diocese ou se foi no âmbito da Associação das Portas do Território.---------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Associação Portas do Território 
que gere cinco espaços religiosos da cidade, tinha os seus órgãos sociais demissionários na 
altura em que este executivo tomou posse tendo decorrido um período desde então onde foi 
analisado em conjunto com a Diocese se havia vantagem ou não na continuidade da 
associação. Foi concluído pelas partes que sim e havendo interesse em que a associação possa 
continuar a desenvolver a sua atividade, no dia 02 de julho, foram eleitos novos órgãos sociais 
em assembleia geral.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O processo está a ser desenvolvido para junto da Conservatória ser apresentada a ata e 
efetivar a tomada de posse dos novos órgãos sociais e os membros que os compõem, mas 
entendeu-se que a Câmara Municipal de Beja e a Diocese deviam fazer desde já um esforço 
para reabrirem de forma célere estes espaços, no caso da autarquia através da contratação 
por ajuste direto simplificado e no caso da Diocese através de voluntariado de pessoas ligadas 
às próprias paróquias, por um período de 90 dias enquanto decorre a fase de instalação dos 
órgãos sociais, sendo que a partir de dia 01 de novembro a Associação Portas do Território 
assumirá em pleno a responsabilidade também da contratação de funcionários que possam ser 
necessários a afetar aos espaços. Terá que ser celebrado um protocolo entre as partes e 
portanto o processo não está ainda concluído mas foi decidido avançar já e não esperar por 
novembro, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a perguntar qual o ponto da situação, relativamente à questão 
que tem vindo a colocar sobre o Arco dos Prazeres, nomeadamente a necessidade da 
realização de um projeto para a reabilitação do mesmo.----------------------------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre perguntou o que é que está previsto para estabelecer 
um conjunto de regras de funcionamento, horários e de alguma forma balizar aquilo que pode 
ser intervenção naquele espaço, uma vez que passou por lá ontem à noite e as portas estavam 
abertas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às intervenções que estão a ser executadas por parte da EMAS, perguntou se as 
mesmas estão a ter o devido acompanhamento arqueológico, uma vez que teve oportunidade 
de passar pelas Portas de Aljustrel e pareceu-lhe que a intervenção que está a ser levada a 
cabo não tem esse acompanhamento.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao projeto do Outeiro do Circo e havendo o compromisso do Senhor Presidente 
da Câmara, na sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro, para iniciar contatos com os 
responsáveis do projeto e discutir a possibilidade de apoiar o mesmo no próximo ano, 
perguntou quais as intenções e expetativas do executivo sobre o projeto.-----------------------------
Relativamente a um conjunto de obras e garantias bancárias, nomeadamente de intervenções 
feitas na rede de águas e esgotos em Cabeça Gorda no final do anterior mandato e início 
deste, importa acompanhar de perto e exigir algumas alterações. Teve oportunidade de estar 
ontem na freguesia e verificou que algumas dessas intervenções, designadamente na Rua 
Teixeira Gomes, têm de facto de ser corrigidas pelo que espera naturalmente que o executivo 
desenvolva os procedimentos para que esta questão em termos de garantias bancárias seja 
revista, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou ainda o que é que está pensado para estes espaços e se 
existe algum projeto mais profundo quais são os objetivos para já e para depois, relativamente 
à estratégia inerente à abertura dos mesmos e se é possível saberem quem são as pessoas que 
compõem os órgãos sociais da Associação Portas do Território.------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Direção da Associação Portas 
do Território é composta pelo Padre Manuel António como Presidente e pelo Engº João Paulo 



 

Página 3 de 13 
 

Ramôa e Dr. Diniz Cortes que foi indicado pela Câmara Municipal de Beja. A Assembleia Geral é 
composta por ele próprio como Presidente, o eleito da Assembleia Municipal Afonso 
Henriques Rabaçal e a Drª Teresa Chaves.-----------------------------------------------------------------------
Quanto à programação, os espaços que a Câmara Municipal abriu oferecem informação 
turística do município e caberá depois à direção definir uma estratégia que possa dinamizar 
estes espaços.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os horários são aqueles que são possíveis e a partir de novembro, sendo a APT a gerir os 
espaços, caber-lhe-á manter ou alterar os agora praticados.----------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, informou que relativamente ao Arco dos Prazeres ainda não há 
nenhuma equipa contratada para elaborar o projeto da recuperação do referido Arco.------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre, referiu que não tem conhecimento dessa situação mas 
pode ter havido alguma falha, uma vez que muito do pessoal do Serviço de Mobilidade está 
em período de férias e o encerramento do espaço é feito pelos funcionários que estão no 
parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes mas irá inteirar-se do assunto e procurar 
corrigi-lo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a intervenção que a EMAS está a executar, informou que a explicação que obteve foi que 
não é uma obra mas sim apenas um ramal que está a ser efetuado e que em princípio, dadas 
as suas caraterísticas, não está sujeito a acompanhamento arqueológico, no entanto irá 
esclarecer melhor esta situação.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão das deficiências de construção, umas executadas por empreitada e 
outras por administração direta, informou existirem de facto problemas graves que 
decorreram devido ao inverno atípico mas se as obras tivessem sido efetuadas de outra forma 
talvez esses problemas não existissem. Não é só nas obras por empreitada que têm garantias 
bancárias que os problemas existem, mas sim em quase todas aquelas que foram feitas em 
cima das eleições, e não quer dizer com isto que as obras que são feitas neste período são 
feitas de forma deficiente, foi uma coincidência, os problemas estão à vista mas a Câmara 
Municipal tem a obrigação de os resolver recorrendo a todas as formas possíveis não excluindo 
o acionamento das garantias quando se justificar, disse.---------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Parque Vista Alegre quis 
ainda acrescentar que, inicialmente houve problemas com a questão da abertura e 
encerramento do mesmo posteriormente colmatado com a intervenção dos funcionários do 
parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes e ao fim-de-semana por outro funcionário, 
foi resolvido o problema da iluminação e agora decorrem as obras na muralha que estão 
praticamente finalizadas, sendo que a expetativa é que até ao final da 1ª quinzena de agosto a 
empresa possa entregar a obra para depois se poder conferir uma maior dignidade ao espaço, 
nomeadamente também procedendo à limpeza do logradouro do próprio Centro UNESCO.------
Relativamente ao projeto do Outeiro do Circo, informou que ainda não foram feitos quaisquer 
contatos, houve de facto uma proposta de intervenção para 2018 que foi considerada 
excessiva em termos de custos e de possibilidade de resposta da Câmara Municipal. Foi 
recebida há três dias uma proposta para um quadriénio (2019 a 2022) que será analisada e 
posteriormente será tomada uma decisão.--------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou ainda uma questão relativamente à taxa de ocupação de 
subsolo e tendo em conta o estudo que surgiu a nível nacional, perguntou o que é que está a 
ser feito para manter ou não aquilo que tinha vindo a ser protocolado para vincular 
definitivamente as empresas ao que tinha sido estabelecido por via de um acordo, a não 
repercutir o valor dessa taxa no consumidor final, uma vez que tem conhecimento que em 
Beja parece haver por parte de uma empresa dificuldades em manter o que foi acordado e 
aquilo que está perspetivado nos termos da lei na repercussão dessas taxas, disse.----------------- 
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Relativamente a esta matéria o vereador Luís Miranda referiu que a empresa que está a 
repercutir essa taxa está a fazê-lo mediante o acordo feito no mandato anterior, portanto a 
autarquia não cobrou taxa de ocupação de subsolo em 2017 e em 2018 e as taxas que estão a 
ser repercutidas, como disse atrás, correspondem ao acordo que o anterior executivo fez com 
a empresa, nomeadamente dividir a repercussão dessas taxas em 8 anos e não de uma só vez 
aos consumidores.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado explicou, uma vez que existe a tentativa de vincular esta situação ao 
anterior executivo, que em 2010 foi revisto o Regulamento de Taxas que aumentou 
exponencialmente todas as tarifas nomeadamente a TOS em concreto, por uma empresa 
externa o que fez que as empresas que atuam nesta área dissessem que não estavam de 
acordo deixando de pagar qualquer verba e colocando processos em tribunal contra a Câmara 
Municipal. Em 2013 e 2014, nos termos da Lei era permitido isentar as empresas durante 
alguns anos e depois isentar até 75% revendo ao mesmo tempo a TOS a qual passou de mais 
de 10 €/m2 para cerca de 2.80 €. A Câmara Municipal em 2015/2016 recebeu cerca de meio 
milhão de euros mas com a condição de fazer repercutir em 7 anos aquilo que tinha sido 
cobrado o que daria no limite cerca de 50,00 €/ano a mais nas faturas dos munícipes, cerca de 
2,5 €/mês nos consumos mais elevados de gás natural. Paralelamente estava a ser negociado 
por via do Orçamento de Estado a não repercussão dessas verbas no consumidor final e o que 
é que a GALP, por via da PAXGÁS fez? Em vez de fazer repercutir os valores nos 7 anos tentou 
cobrar tudo num ano e aqui é que está a questão e o papel da Câmara Municipal em fazer 
cumprir o acordo que estava estabelecido para 7 anos, portanto é isto que está a falar, disse.--- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que esta situação aconteceu no início do ano em janeiro e 
fevereiro em que a PAXGÁS fez uma cobrança incorreta que depois de questionada pela 
Câmara Municipal acabou por corrigir.---------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento do ofício enviado pela PAXGÁS relativamente à repercussão das Taxas 
de Ocupação de Subsolo:--------------------------------------------------------------------------------------------
“… por forma a dar cumprimento ao estabelecido no ponto 6 do manual de Procedimentos 
para a repercussão das Taxas de Ocupação de Subsolo, consubstanciado na Diretiva da ERSE nº 
7/2014, vem a PAXGÁS fornecer os dados que habilitam o município a avaliar o impacto da 
respetiva repercussão aos seus munícipes, por ter cobrado as referidas taxas ao operador da 
rede distributiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, informamos que a metodologia da repercussão nos consumidores das TOS 

aprovada pelo Regulador Sectorial da Energia, plasmada no Regulamento Tarifário e que dá 
seguimento ao disposto no contrato de concessão das distribuidoras de gás natural, prevê o 
cálculo de um termo fixo mensal e outro variável aplicado à energia consumida a suportar 
pelos utilizadores das redes.----------------------------------------------------------------------------------------
Acresce que o impacto nos municípios é função do valor cobrado pelo município e da estrutura 
do mercado aí existente, traduzida no número de clientes e volume de gás consumido no 
mesmo. Nota-se ainda de acordo com a metodologia aprovada pela ERSE, os termos aplicáveis 
são diferentes para os clientes com consumo abaixo de 10.000m3

/ano, (tipicamente domésticos 

e pequenas empresas) e acima de 10.000m3
/ano, (pequenas e médias empresas e indústria).----------

Tendo por base o acima exposto e o valor da TOS cobrado até ao ano civil de 2017, indicamos 
os termos tarifários em vigor para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018:-------- 
 

 TW €/kWh TF €/cl./mês TF €/cl./dia 

Menor/igual 10.000 0,003684019 0,130442196 0,004288511 
Maior 10.000 0,000454825 73,72756291 2,423919876 

 
Como até à data de junho de 2018 o município ainda não cobrou o valor da TOS referente ao 
ano corrente, e admitindo que não cobrarão o valor da TOS neste ano, estima-se no seguinte 
quadro as tarifas e o respetivo impacto nos seus munícipes para o ano 2019:------------------------ 
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 TW €/kWh TF €/cl./mês TF €/cl./dia 

Menor/igual 10.000 0,00475850 0,168487024 0,005539299 
Maior 10.000 0,00058748 95,23097635 3,130881414 

 

Caso durante o ano em curso venham a cobrar TOS referente ao ano corrente, estaremos 
disponíveis para prestar todas as informações necessárias para que possam proceder à 
avaliação do impacto dessa decisão.------------------------------------------------------------------------------
Encontramo-nos à disposição para a realização de uma reunião na qual possamos prestar 
esclarecimentos sobre o assunto.”--------------------------------------------------------------------------------
Resumindo e concluindo o que está a ser cobrado é o correspondente ao acordo existente, não 
há repercussões de TOS dos anos 2017 e 2018 porque não foram cobradas e para o serem o 
assunto tem de ser decidido pela Assembleia Municipal e é este o ponto da situação, disse.----- 
 
O vereador Vítor Picado lembrou que numa reunião que teve com a própria empresa esta 
assumiu não estar a cumprir o acordado contrariamente ao Projeto-Lei que o impede de 
fazer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois há a questão de até quantos anos a Câmara Municipal pode isentar uma empresa, ou 
seja, já isentou totalmente os anos 2010 até 2013 e isentou em 75% entre 2014 e 2016 
portanto é importante prever e saber aquilo que se irá fazer futuramente e continuar a 
pressionar a PAXGÁS porque há outras empresas que assumem esses custos de exploração não 
os fazendo repercutir no consumidor final.---------------------------------------------------------------------
Espera naturalmente que se continue a defender os interesses dos munícipes no sentido de 
não se repercutir estes valores na fatura final, disse.--------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, alertou que o aumento de cerca de 25% de 2018 para 2019 vai 
fazer uma diferença nos consumidores e nalgumas pequenas empresas e depois considera que 
a Câmara Municipal apesar de toda a sua boa-fé deve estar “em cima” da empresa e 
eventualmente rever esses valores, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda para terminar o assunto disse que o dinheiro foi recebido pela 
Câmara Municipal, a empresa está a fazê-lo repercutir sobre o consumidor, não existem 
mecanismos para impedir que isso aconteça, o entendimento deste executivo é dar 
continuidade aos acordos que vinham de trás nestas e noutras matérias e portanto o que se 
tenta fazer é servir melhor as pessoas não cobrando a taxa à empresa para que ela depois a 
possa repercutir aos consumidores, se vier a mudar também explicarão essa mudança de 
posição mas até aqui estão a fazer o possível e para passar para outro patamar terão que 
intentar um processo judicial e colocar o acordo em curso em causa, disse.--------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, relativamente ao programa de intervenção das vias e caminhos e 
recordando que numa Assembleia Municipal também foi dito pelo Senhor Presidente da 
Câmara que essa planificação está feita, perguntou qual o ponto da situação sobre esta 
matéria e se seria possível fornecer essa planificação para perceberem onde é que se irá 
intervir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que o planeamento está feito mas como qualquer 
planeamento não têm conseguido cumprir o previsto. O planeamento é uma coisa que se vai 
adaptando, o compromisso está assumido mas têm tido alguma dificuldade em estabilizar o 
mesmo. A máquina do betuminoso, depois de reparada já está a funcionar e a responder às 
exigências, o cilindro não dá a resposta que se gostaria, isto é, precisava-se de um cilindro com 
outras caraterísticas para evitar por exemplo o que aconteceu na estrada entre Albernoa e Vila 
Galé, as situações estão a ser acompanhadas, pelo que pediu alguma compreensão dos 



 

Página 6 de 13 
 

senhores vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao fornecimento da planificação com certeza que será enviada, disse.-------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, ainda relativamente à Taxa de Ocupação de 
Subsolo, disse que a Câmara Municipal de Beja está atenta até porque os cidadãos têm feito 
chegar um conjunto de pedidos de esclarecimento e informação sobre esta matéria e sobre 
uma empresa muito especificamente, para além das respostas que têm estado a ser dadas à 
Provedoria de Justiça na sequência também de munícipes que têm recorrido a esta instância 
para obterem explicações. É um assunto delicado e terão que se sentar novamente esta ano à 
mesa com a PAXGÁS para esclarecerem alguns apontamentos que pelos vistos não estão a 
correr tão bem quanto seria o desejo de todos.---------------------------------------------------------------
Relativamente ainda a uma questão que foi aqui colocada pelo vereador João Rocha que tem a 
ver com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeadamente com as 
intervenções que estão a ser feitas na Avenida do Brasil e Rua Cidade de São Paulo e sobre as 
reprogramações que a Câmara Municipal fez para esta matéria, informou que apenas foi feita 
uma reprogramação e na questão dos circuitos acessíveis da cidade de Beja não se mexeu no 
valor. Inicialmente estava previsto um investimento público de 576.000,00 € depois houve 
uma majoração e o investimento subiu para 634.000,00 €. Na reprogramação esse valor foi 
mantido e depois na via ciclável (Rua Zeca Afonso), onde estavam previstos 71.280,00 €, seguiu-
se pela Avenida do Brasil, Rua Cidade de São Paulo e seguirão pela Rua Professor Janeiro 
Acabado e pela Rua Ivo da Silva Góis Figueira, subindo o investimento público previsto de 
71.280,00 € para 159.000,00 €, financiados pelo FEDER com 135.000,00 €. Se fosse executada 
uma intervenção de características diferentes na Avenida do Brasil este valor, segundo cálculos 
dos técnicos, poderia ir para os 300.00,00 €, daí a opção do executivo.---------------------------------
Quando o senhor vereador na altura disse que o financiamento da reprogramação desceu, 
desceu mas foi no conjunto dos itens e não nas ligações que referiu.------------------------------------
Esta programação tinha um valor inicial de 1.067.000,00 €, depois com a majoração foi a 
1.173.000,00 € e atualmente tem um valor de investimento público de 915.000,00 €.-------------
Aquilo que se deixou cair na reprogramação foi a oferta de transporte público para grupos 
específicos de utilizadores para o centro da cidade, 60.000,00 € e a informação em tempo real 
integrado com o sistema de bilhética, 208.000,00 €, reforçando de 71.280,00 € para 
159.000,00 € a zona ciclável, diminuído em 258.000,00 € o valor em termos de reprogramação 
mas que não alterou rigorosamente nada a questão dos percursos e das vias, disse.--------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I – 

Rua Alferes Malheiro;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5305 de 11 de julho de 2018 do Serviço de Planeamento e Elaboração de Projetos, 
informando que a volumetria dos edifícios do gaveto do Largo de Santo Amaro (1,2 e 3) com a 
Rua D. Dinis (15, 17 e 19), tem sido tema (e questão) recorrente na gestão do Plano de Pormenor 
(PP) vigente para esta zona (Plano de Pormenor da Rua D. Manuel I – Rua Alferes Malheiro) e na do 
próprio Centro Histórico. A pretensão tem sido sempre a da reconstrução de um edifício de r/c 
e 1º piso neste local, operação que o PP não prevê. Essa alteração parece ser, agora, viável.-----
A manutenção dos volumes edificados, facto visível em toda a zona e que, com algumas 
exceções, foi um dos principais objetivos deste PP, pode admitir, agora, esta outra exceção. A 
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situação de gaveto, numa praça de razoável dimensão, espaçosa e desafogada como é o Largo 
de Santo Amaro, parece viabilizar o acrescento de um piso nestes edifícios sem colocar em 
questão uma das outras diretivas do PP e de todo o Plano de Salvaguarda que é a de que “as 
construções não poderão prejudicar os pontos de vista e os enfiamentos perspéticos notáveis, 
os quais são protegidos por planos limite”. Neste caso trata-se dos enfiamentos perspéticos 
sobre a torre medieval de Beja.------------------------------------------------------------------------------------
É esta a alteração que se pretende introduzir no Plano de Pormenor, alteração referente ao 
aumento de volumetria destes edifícios e que se deverá estender ainda aos dois lotes da Rua 
D. Dinis que lhes são imediatamente contíguos (11 e 13). Não se verificará qualquer outra 
alteração na estratégia de salvaguarda e dos outros objetivos que norteiam o PP.-------------------
A alteração em causa não tem qualquer impacto sobre o ambiente, pelo que não se justifica 
qualquer estudo de avaliação ambiental.------------------------------------------------------------------------
O prazo previsto para 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 a apresentação de 
informações ou outras quaisquer questões que possam estar relacionadas com este processo 
de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As sugestões deverão ser apresentadas por escrito e entregues nos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola, nº 5, 7800-468 Beja, ou ainda para o endereço: 
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 447)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de período de discussão pública – Plano de 

Pormenor de Vale de Atum;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5627 de 26 de julho de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que o Plano de Pormenor de Vale de Atum encontra-se aprovado condicionado a alguns 
esclarecimentos relativos ao estudo de trafego, e emissão de parecer final sem condicionantes 
das Infraestruturas de Portugal. Após este parecer pode ser de imediato aberto a discussão 
pública do Plano, tendo em conta o teor do relatório da conferência procedimental que se 
junta e que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.--
Para agilizar este processo sugere-se que desde já a câmara municipal delibere no sentido de, 
uma vez na posse do referido parecer das Infraestruturas de Portugal, se proceder à abertura 
do período de discussão pública nos termos do artigo 89º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à abertura do período de discussão 
pública.(Deliberação nº 448)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Solicitado por Maria Inácia Rolim Picado Simões, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua das Parreiras, nos 5 e 7, em Beja, pelo valor de 24.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência na 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 449)-------- 
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Solicitado por Sandra Marisa Nunes Guerreiro, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
António Sérgio, nº 12, 1ºA, tardoz dtº, em Beja, pelo valor de 75.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência na 
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 450)-------- 
 
 

2.4. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 

 
Solicitado por José Joaquim Tareco – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão em 
como não existe inconveniente no aumento de comproprietários, do prédio denominado 
“Courela do Alves”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 
570/19900914, inscrito na matriz predial sob o artigo 158 Secção A da União de Freguesias de 
Beja, Salvador e Santa Maria da Feira.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 451)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de cessão da posição contratual relativamente ao 

comodato respeitante ao campo de futebol sito na Herdade da 

Almocreva de Baixo;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 12 de julho de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, sobre cessão da 
posição contratual, à União de Freguesias de Santiago Maior e São João Batista, relativamente 
ao Comodato entre o Município de Beja e a Casa do Povo do Penedo Gordo, respeitante ao 
campo de futebol, sito na Herdade da Almocreva de Baixo, prédio, sito no Penedo Gordo 
inscrito matriz respetiva sob o artigo 1, secção B (parte), da Freguesia de Santiago Maior, Beja, 
e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2117/20081121, e aí inscrito a favor de 
Casa do Povo, com a área de 11.885m2.-------------------------------------------------------------------------
Por despacho do Vereador Arlindo Morais, de 11 de julho de 2018, foi incumbido de preparar 
protocolo de cessão da posição contratual de comodato, à União de Freguesias de Santiago 
Maior e São João Batista, do prédio em referência, propriedade da Casa do Povo do Penedo 
Gordo, em que o Município de Beja é comodatário, para que a referida freguesia promova a 
gestão e utilização do referido campo de futebol.-------------------------------------------------------------
Assim, junta-se e constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da 
presente ata, a proposta de protocolo solicitado e o protocolo outorgado em 24 de abril de 
2018, pelo Município de Beja e a Casa do Povo do Penedo Gordo, dona do referido prédio, 
onde consta autorização desta, constante da cláusula 8ª do referido protocolo, conferida ao 
Município de Beja, para ceder a sua posição contratual a uma entidade pública que faça a 
gestão do espaço desportivo, já identificado.-------------------------------------------------------------------
Como o consentimento do outro contraente, Casa do Povo do Penedo Gordo, no contrato de 
comodato é anterior à presente cessão, esta só produzirá efeitos a partir da sua notificação ou 
reconhecimento (artigo 424º, nº 2 do Código Civil).--------------------------------------------------------------
Esta proposta de protocolo de cessão da posição contratual, deve ser decidida pela Câmara 
Municipal, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo artigo 33º, nº 1, alínea g) da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as respetivas alterações subsequentes, uma vez que 
tal competência é indelegável, nos termos do que dispõe o nº 1 do artigo 34º da mesma lei.----
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 452)---------------------------------------------- 
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2.6. – Pedido de apoio financeiro;-------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a atribuição de um apoio 
financeiro no valor de 1.000,00 €, para realização da XIV Semana Cultural Carpe Diem, que terá 
lugar na Praça Magalhães de Lima, entre os dias 04 e 09 de agosto de 2018, para além da 
impressão de 120 cartazes A3 e 2 tamanho Muppi, o empréstimo das baías de proteção, a 
inserção do programa na agenda cultural do concelho e a isenção do pagamento de taxas 
relativas às licenças de recinto improvisado e de ruído.-----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 453)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de anulação de fatura – parque subterrâneo da Avenida 

Miguel Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5191 de 09 de julho de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que 
na data em que o senhor Francisco José Pratas Catalão transmitiu aos serviços que pretendia 
desistir da assinatura do parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes, já tinha sido 
emitida a fatura dos meses de agosto e setembro, uma vez que o requerente pagava dois 
meses adiantados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, solicita-se a anulação da fatura nº 005/2496, no valor de 117,02 €, relativa aos meses 
de agosto e setembro de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 454)------------------------------------------------ 
 
 

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

de licenças especiais de ruído, licenças de recintos improvisados e 

ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, 
para realização de bailes, garraiada e largada, no âmbito das Festas de Verão, em Trigaches, 
nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2018.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 455)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para 
realização de bailes, variedades e garraiada no âmbito das Festas de Quintos em honra de 
Nossa Senhora dos Remédios, nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2018.----------------------------------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 456)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Sara Alexandre Gil Mestre Fernandes dos Santos, representante dos estudantes 
do Curso de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Beja, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído para realização de um baile de 
finalistas, no recinto da Escola Secundária D. Manuel I, em Beja, no dia 20 de julho de 2018.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 457)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para realização de um baile no largo das 
traseiras da Rua Pablo Neruda, em Beja, no dia 25 de agosto de 2018.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 458)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação de Jovens Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização das Festas de Verão de 
Santa Clara de Louredo, no recinto da escola primária.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 459)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização 
das Festas de São Matias em honra de Nossa Senhora do Rosário, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 
de agosto de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 460)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Mário Lúcio Fonseca Canhoto, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e de licença de ocupação de espaço público, para 
realização de um Casamento Cigano, no antigo largo da feira, em Salvada.----------------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 461)--------------------------------------------- 
 

 

2.9. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de 

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

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Elvas e outra a Portimão.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade. Mais foi deliberado isentar os pedidos para 
deslocação da equipa de juniores B a Lisboa, Portimão e Olhão.(Deliberação nº 462)----------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Sacavém.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 463)----------------------------------------------- 
  
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação à parai fluvial de Mourão.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 464)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Resumo Diário de Tesouraria nº 144, relativo ao dia trinta e um 

de julho de dois mil e dezoito;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oitocentos e quarenta 

e dois mil, trezentos e sessenta e quatro euros e seis cêntimos, sendo trezentos e vinte e sete 

mil, cento e vinte e nove euros e nove cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e 

quinze mil, duzentos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Carlos Dias fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------------
Há dois meses neste Salão estiveram presentes elementos da Associação Habita e da 
comunidade de etnia cigana residente no Bairro da Pedreiras. Disse que lidar com esta 
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comunidade requer experiência, conhecimento e uma das coisas que confirmou, depois de ter 
percorrido durante o mês de julho quase todos os concelhos do Distrito de Beja para saber 
onde é que os ciganos viviam e quantos existem, foi que a realidade é deprimente. A nível das 
autarquias há uma falta de preparação para enfrentar estes problemas mas os casos mais 
graves são em Moura, Vidigueira, Serpa e em Beja que será mesmo o mais grave de todos. É 
porque tem mais população de etnia cigana mas também é capital do Distrito e é caso para 
perguntar o que é que vieram fazer duas Secretárias de Estado a Beja. Em Mértola por 
exemplo, a população é menor sem dúvida, mas estão perfeitamente integrados, não há 
problemas e parece que nem existem dada a sua integração. No caso da Vidigueira e Serpa é 
uma integração mista parecida com a do Bairro das Pedreiras.--------------------------------------------
No entanto aquilo que pretendeu realçar foi que há dois meses foi prometida a instalação de 
um ponto de água na zona das barracas, estamos à beira de uma onde de calor e a água não 
está lá. Pensa que, existindo um ramal para o bairro, não seja muito difícil instalar um ponto 
de água para as pessoas que vão buscar a água imprópria para consumo à Suratesta. Se em vez 
da comunidade cigana, fosse a comunidade não cigana a ir buscar água à Suratesta, era um 
acontecimento nacional, disse. Assim, gostaria de saber o que é que está aprontado no sentido 
de resolver este problema que lhe parece tão simples, disse.---------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que a instalação de um ponto de água para a comunidade que 
vive nas barracas do Bairro foi um compromisso pessoal que assumiu nessa reunião mas 
confessou que não tem sido fácil resolver a questão, contudo o compromisso mantém-se, está 
empenhado em honrar a sua palavra e espera poder dar resposta o mais rápido possível 
porque cada dia que passa é um dia de atraso a esse incumprimento, disse.-------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Bairro das Pedreiras é um caso 
que naturalmente nenhum munícipe ou autarca gosta de ver no seu concelho, seja ele qual 
for. É uma situação que efetivamente choca quem conhece mas que provavelmente é 
desconhecida da maioria dos munícipes de Beja e julga que muitos mudam a forma de pensar 
depois de passarem por aquele espaço.-------------------------------------------------------------------------
É um bairro onde inicialmente habitavam 288 pessoas e que atualmente duplicou essa 
população, ou seja, há também um problema logístico de dimensão adequado para aquilo que 
o bairro foi projetado na altura e para as pessoas que foram alojadas.----------------------------------
A Câmara Municipal tem uma dificuldade acrescida por não ter uma bolsa social de habitação 
capaz e ainda que tivesse aquelas pessoas teria que concorrer em pé de igualdade com outras 
que também recorrem aos serviços da câmara e que também vivem em situações muito 
complicadas em termos habitacionais. O parque habitacional tem cerca de 330 habitações 
sociais, sendo que estão aproveitadas entre 300 e 310, existem algumas casas de função, 
outras que vão ser reparadas, espera, até ao final deste ano e mais 9 ou 10 que não estão em 
condições de ser utilizadas.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja fez uma candidatura há algum tempo atrás que espera 
deferimento para se poder ter mediação de etnia cigana com a autarquia e as escolas 
sobretudo no seu relacionamento e espera que a médio prazo se possa também instalar um 
módulo multifuncional de apoio no próprio Bairro das Pedreiras onde possam estar integrados 
um conjunto de serviços públicos como o IEFP, a Cáritas, Segurança Social, para que as pessoas 
possam cuidar um pouco melhor do seu espaço, sendo que a Câmara não se pode demitir de 
intervir sempre que seja necessário e sempre que tenha meios para o poder fazer e que de 
facto se possa fazer ali uma aposta significativa na formação profissional de algumas daquelas 
pessoas, que não é fácil, em articulação com as instituições referidas.----------------------------------
Segundo dados da AMEC existirão no concelho de Beja cerca de 1399 pessoas de etnia cigana 
que constituem cerca de 3% da população e é uma situação complexa mas não desistirão de os 
tentar apoiar nem de tentar melhorar naquilo que seja possível as condições degradantes em 
que de facto aquela comunidade se encontra.-----------------------------------------------------------------
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Relativamente à vinda das Secretárias de Estado, viram as condições em que as pessoas se 
encontram e se a Câmara Municipal não tiver uma ajuda muito significativa do Governo da 
República, seja este ou outro, não tem condições de proceder à melhoria de uma parte 
substancial das habitações, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que sempre disse que este seria o maior desafio que teriam 
pela frente, mexer com esta comunidade e ter um projeto educativo forte, que aliás já foi 
propostos aos dois agrupamentos, porque não existe e nunca foi pensado ou delineado. Isto 
tem de ser feito de alguma forma pensando exatamente naquilo que se quer projetar e 
perspetivar para que daqui a 10 anos a cidade de Beja esteja realmente diferente, disse.--------- 
 
A Senhora Catarina Valério referiu que a sua presença nesta reunião prende-se com a 
plantação de um olival superintensivo num terreno perto do monte onde reside, junto à 
freguesia de Nossa Senhora das Neves.--------------------------------------------------------------------------
Informou que lhe foi explicado pelos serviços camarários que o terreno em questão não é 
suposto ter culturas intensivas ou superintensivas e que podia ficar descansada.--------------------
Em abril/maio verificou movimentações no terreno e dirigiu-se novamente à Câmara Municipal 
para confirmar o que lhe tinham transmitido e afinal o que lhe disseram foi que não era bem 
assim porque embora o PDM preveja que não seja possível não há nenhuma lei que o impeça.--
Posteriormente fez uma exposição, o Engº Miguel Quaresma fez o enquadramento legal e 
portanto ficou com a sensação que com este enquadramento fosse impossível haver ali uma 
cultura desta natureza, mas pelos vistos a Câmara Municipal não consegue parar a situação.----
Recebeu depois um ofício assinado pelo vereador Luís Miranda, informando que tinha sido 
solicitado um parecer à Direção Geral de Saúde para avaliar os impactos negativos que a 
situação irá ter para as pessoas e pensou que os trabalhos parassem até o parecer ser emitido, 
mas não, os trabalhos continuam.---------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, perguntou até onde é que a Câmara Municipal de Beja a pode ajudar, ou se 
não puder onde é que se pode dirigir para parar esta situação.-------------------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que as Câmara Municipais, infelizmente 
na questão do licenciamento agrícola, não têm competências delegadas e também têm visto 
algumas coisas, nestes meses que estão em funções, que manifestamente não gostam, 
nomeadamente relacionadas com o olival, por exemplo, na zona de Pisões em que este foi 
puxado com fileiras extra até juntos aos caminhos, situação que já foi dada ao conhecimento 
da Direção Regional e Ministério da Agricultura, mas como disse a autarquia não pode 
indeferir ou parar a plantação de olival porque não licencia.-----------------------------------------------
O vereador Luís Miranda fez a diligência de pedir um parecer à Direção Geral de Saúde no 
sentido de apurar se esta acrescenta ou não alguma coisa em termos da futura ou presente 
possibilidade de se desenvolverem um conjunto de doenças associadas a esse olival 
intensivo/superintensivo como a munícipe refere que está a ser plantado, mas também disse 
com toda a sinceridade e terá de recorrer a informação da Divisão de Administração 
Urbanística que neste momento não tem, se a Câmara Municipal tem ou não possibilidade de 
interromper a plantação do olival ou não até haver conclusões de caráter técnico que possam 
sustentar a paragem ou continuidade do mesmo, disse.---------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu e também já transmitiu à munícipe, que não tem 
conhecimento de nenhum mecanismo ao seu dispor que permita impedir a plantação do 
olival. Existem sim mecanismos de acompanhamento do olival em termos de monotorização e 
dos produtos utilizados.----------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que o problema não será propriamente o facto de ter 100 ou 300 árvores/hectare mas 
sim a necessidade de produtos que esse tipo de plantação exige, daí o pedido de parecer à 
Direção Geral de Saúde, para que haja uma monotorização relativamente ao espaço que se 
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encontra mais próximo do espaço urbano, agora um espaço peri urbano tem algumas 
limitações de construção mas não tem limitações ao nível da exploração agrícola.------------------
Compreende que a munícipe se sinta injustiçada e sozinha neste processo mas como disse não 
tem mecanismos ao seu dispor para poder determinar a paragem dos trabalhos.------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, referiu que não lhe parece que a Senhora Catarina ou qualquer 
outro munícipe numa situação destas precise de se sentir sozinho porque existem mecanismos 
legais, nomeadamente para defesa do interesse público e coletivo, em que as entidades ou um 
conjunto de pessoas se podem “agarrar através” por exemplo de uma providência cautelar.----
Considerando que hoje em dia a sensibilidade para este tipo de assuntos, designadamente dos 
tribunais é outra porque existe mais legislação e a interpretação é diferente, a sua esperança é 
que a Câmara Municipal não baixe os braços perante uma situação destas, disse.------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção deu-se por concluído este período.---------------------- 
 
 

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

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

5. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por maioria com 2 

abstenções em reunião de câmara 

realizada em 05 de setembro de 2018 


		2018-09-06T10:38:58+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2018-09-14T11:50:07+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




