
 
 

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 vinte e dois, relativa à reunião de câmara extraordinária, 

realizada a trinta e um de outubro do ano dois mil e dezoito;---------------------- 

 
Pelas dez 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(as) senhores(as) vereadores(as), Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo 
José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta dos senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda e 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. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação do Memorando de Entendimento 

celebrado entre o Município de Beja e a empresa Fábulas Relevantes, 

Unipessoal, Ldª e alienação dos lotes 15 e 16 do Loteamento Municipal 

das Atividades Económicas da Horta de São Miguel à referida empresa;---- 
 
Presente o Memorando de Entendimento celebrado entre o Município de Beja e a empresa 

Fábulas Relevantes, Unipessoal, Ldª, que constitui documento anexo número um e faz parte 
integrante da presente ata, no sentido de se poder celebrar a escritura antes do dia 07 de 
novembro de 2018, da alienação dos lotes 15 e 16 do Loteamento Municipal das Atividades 
Económicas da Horta de São Miguel para efeitos de construção de duas unidades industrias, 
criação de 22 postos de trabalho com um investimento de 4.000.000,00 €.--------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que quando analisou o Memorando de Entendimento não 
percebeu que seria já para alienar os dois lotes e já não é a primeira vez que chegam à reunião 
e vão votar um assunto que não corresponde à informação que receberam, daí a sua dúvida 
porque pensou que isto estivesse tudo condicionado à aprovação das candidaturas, aliás 
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quando leu o documento pensou que fosse um compromisso para o futuro e não um dado 
adquirido, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que esta unidade já tem a 
candidatura aprovada e portanto apenas as outras possíveis três fábricas é que estão 
dependentes dessa situação, daí não se ceder os oito lotes mas apenas dois que são os 
necessários para esta unidade especificamente. Naturalmente se as candidaturas não forem 
aprovadas a empresa não receberá os outros seis lotes que serão postos à disposição de 
outros empresários que pretendem investir no concelho.--------------------------------------------------
O que o empresário transmitiu é que para assegurar o que já têm financiado pelo IAPMEI a 
escritura terá de ser celebrada até dia 07 de novembro o mais tardar e terá de começar a obra 
até ao fim do 1º trimestre de 2019.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade o Memorando de Entendimento celebrado entre o 
Município de Beja e a empresa Fábulas Relevantes, Unipessoal, Ldª e autorizar o Senhor 
Presidente da Câmara a alienar os lotes 15 e 16, pelos valores de 10.614,26 € e 10.743,92 €, 
respetivamente, o que totaliza 20.358,18 €.(Deliberação nº 627)------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 

da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019;---------------------------------------------- 
 
Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2019, que constituem anexo número dois e fazem parte integrante da presente ata.--------------
O Senhor Presidente da Câmara informou que o documento que se propõem executar no 
próximo ano tem valores muito semelhantes ao do ano anterior, em 2018 partiu-se de uma 
base de 33.842.458,00 € e em 2019 partir-se-á de uma base de 33.715.900,00 €.-------------------
As despesas correntes crescem 1.000.000,00 € e as despesas de investimento 
consequentemente descem cerca de 1.000.000,00 € sobretudo devido à alteração significativa 
em termos de quadro de pessoal, descongelamento de carreiras e eventualmente alguma 
mobilidade que faz com que no orçamento se tenha de ter inscrito mais 1.000.000,00 € de 
despesas correntes. Provavelmente no ano 2019 o impacto não vai ser esse porque se houver 
um conjunto de concursos que tencionam lançar em 2019 estes só estarão completos ou já na 
parte final de 2019 ou até em 2020 e portanto o recurso financeiro não inteiramente 
consumido, sê-lo-á depois em 2020, de qualquer forma os valores têm de estar cabimentados. 
Referiu que os encargos com pessoal são 10.248.417,00 € o que consome cerca de 1/3 das 
receitas da autarquia que neste momento andam na ordem dos 28/29.000.000,00 € e 
provavelmente poderão chegar perto dos 30.000.000,00 € com o acréscimo dos 868.000,00 € 
que o Município irá receber da transferência do Orçamento de Estado e que passará dos 
11.201.000,00 € para 12.070.000,00 €. A capacidade de investimento acrescida que se irá ter 
não será muita porque os recursos humanos e o seu reforço irão consumir esta diferença, aliás 
o Governo aumenta estas transferências para as autarquias para fazer face aos 
descongelamentos de carreiras e ao acréscimo de despesas de pessoal. -------------------------------
A previsão é preencher o quadro de pessoal até ao limite de mais 51 ou 52 pessoas que na 
prática se traduzem em 43 novas admissões, 8 ou 9 lugares na mobilidade e o preenchimento 
com mais 4 Chefes de Divisão caso se possa preencher essas vagas e querem fazê-lo porque 
neste momento apenas existem 3 e claramente a Câmara Municipal de Beja precisa de mais no 
sentido do serviço ser repartido de uma forma mais eficaz.------------------------------------------------
Em termos de volume financeiro o cálculo foi feito e se forem admitidas as 51 pessoas esse 
aumento será de 706.000,00 €. Acrescentando os descongelamentos de carreiras e 
progressões chegar-se perto dos 868.000,00 € que o Município irá receber a mais do 
Orçamento Geral do Estado.----------------------------------------------------------------------------------------
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Em termos de alterações mais significativas, deu o exemplo dos eventos, onde se tentou 
aproximar o orçamento daquelas que são as despesas reais de cada um deles, de forma a que 
não tenham de fazer alterações orçamentais muito significativas para reforçar verbas de coisas 
que há partida se sabe que custam mais do que aquilo que está inscrito.------------------------------ 
O investimento previsto ronda os 12.000.000,00 €, que se traduzem fundamentalmente em 
opções vertidas e expressas no Plano Plurianual de Investimentos, nomeadamente com base 
em candidaturas apresentadas pelo Município de Beja que já têm comparticipação ou 
garantida ou em fase de expetativa de aprovação.------------------------------------------------------------
O Orçamento de 2019 mantem, ao abrigo dos protocolos de transferências de competências, 
uma transferência para as Freguesias no valor de 1.454.226,00 €, na sequência do aumento de 
5% ocorrido em 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim são objetivos maiores da Câmara Municipal de Beja para 2019 os seguintes: Continuar a 
cumprir o programa de asfaltamento da rede viária do Concelho nos termos do plano técnico 
divulgado; Reabilitar edifícios no Centro Histórico que darão origem a 15 fogos destinados a 
arrendamento jovem; Escriturar terrenos que possam ser utilizados para instalação de 
unidades produtivas e de serviços que se entendam ser mais-valias para o Concelho e para o 
Baixo-Alentejo; Apoiar a instalação de empresas através do “Espaço Empresa” e de protocolo 
com o NERBE; Acompanhar o aumento do perímetro de rega de Alqueva na área do Concelho, 
na sequência da ampliação em mais 5.000 hectares do mesmo; Manter os programas de apoio 
no combate ao insucesso escolar; Desenvolver a mobilidade acessível em novas obras, na 
correção das já existentes, num plano de mobilidade de cidade que ligue o Centro de Paralisia 
Cerebral de Beja ao Centro Histórico em percurso acessível e apostar de forma progressiva na 
mobilidade elétrica como alternativa limpa às fontes de energia fósseis; Reabilitar troços de 
muralha da Castelo de Beja e do Logradouro do Centro UNESCO; Lançar o Concurso para uma 
nova pista de atletismo no complexo desportivo Fernando Mamede; Criar oferta pública de 
estacionamento de autocaravanismo em Beja por via da reabilitação do atual Parque de 
Campismo; Realizar a empreitada da infraestruturação da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte; Acompanhar o projeto para a construção de um novo Edifício para o CEBAL, em Beja; 
Articular com o Ministério da Justiça a construção do novo Palácio da Justiça de Beja; Iniciar a 
reabilitação do Mercado Municipal de Beja; Iniciar a reabilitação da Piscina Descoberta de 
Beja; Melhorar a rede de abrigos de passageiros em várias paragens de autocarros; Iniciar a 
intervenção no edifício da Câmara Municipal de Beja e no Parque de Materiais; Iniciar a 
intervenção na Biblioteca Municipal José Saramago de Beja; Iniciar o processo de obra no 
Parque Fluvial dos Cinco Réis; Criar/Encomendar um projeto para Musealização do edifício do 
Centro de Artes; Criar/Encomendar um projeto de arranjo paisagístico do Fórum Romano; 
Apostar em projetos e em equipas de intervenção social em todos os níveis quer a nível 
individual da Câmara Municipal, quer através de parcerias e de protocolos com diferentes 
entidades públicas e privadas de reconhecido mérito; Início de intervenções em Freguesias 
rurais na sequência do levantamento feito localmente para elaboração do Orçamento 
Municipal de 2019, incluindo nivelamentos de caminhos rurais; Trabalhar em conjunto com a 
CIMBAL para melhoria das acessibilidades internas e externas do Município nomeadamente 
para melhoria das ligações em transporte público entre as freguesias e lugares do Concelho e a 
sede do mesmo; Potenciar o uso civil (no ramo industrial, de serviços e de passageiros) do terminal 
civil do Aeroporto de Beja; Procurar com a CP e com as Infraestruturas de Portugal as melhores 
soluções para eletrificar a via-férrea de Beja para norte e para sul e para melhorar as condições 
de transporte dos passageiros da linha; Continuar a promover políticas de inclusão 
nomeadamente com a entrada em funcionamento do “Conselho Municipal para a Inclusão”; 
Continuar a ter qualidade nos eventos culturais e artísticos a promover no Concelho, com 
particular destaque para o apoio aos criadores locais; Apoiar eventos diferenciadores que 
ocorram em Beja, que primem pela qualidade cultural; Valorizar o Pax-Júlia como sala maior 
do Sul do país, trazendo até à mesma alguns dos melhores artistas nacionais nas diversas 
vertentes do contexto artístico;------------------------------------------------------------------------------------
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Para cumprir estritamente o plano obras previsto nestas opções plurianuais da Câmara 
Municipal Beja, contam com um investimento de cerca de 15.000.000,00 € e estimam que 
9.500.000,00 € serão financiados, 3.000.000,00 € serão recursos próprios imediatos do 
Município e cerca de 2.500.000,00 € serão executados com recurso a crédito.-----------------------
Acrescentou que este orçamento já é há imagem e vai muito ao encontro do programa 
eleitoral apresentado, é feito muito à base de alterações do quadro de pessoal e das 
candidaturas lançadas e dos concursos em fase de lançamento e é sobretudo nisto que se 
baseiam para chegar a este valor com a capacidade de receitas que a autarquia tem, e que é 
imprevisível ao nível dos impostos municipais, mas que se se continuarem a revelar 
equilibrados relativamente ao que têm sido nos últimos anos, considera que haverá condições 
para poderem cumprir um conjunto de expetativas que o próprio executivo tem e que 
transmitem neste documento.-------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de endividamento, neste momento está estabilizado nos 8.000.000,00 € 
aproximadamente, existe a expetativa de poder baixar para 6.500.000,00 € mas não sabe se 
isso será possível porque o Município irá recorrer a um empréstimo de banca regular para a 
obra da estrada entre Mombeja e a Mina da Juliana, que pode ir até 1.500.000,00 € e então 
estes 6.500.000,00 € podem voltar aos 8.000.000,00 € uma vez que o endividamento IFRRU 

para o edifício da Praça da República não revela para efeitos de endividamento municipal, 
disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É o orçamento possível, é o orçamento que podem apresentar, é um orçamento que cumpre 
alguns dos planos para a cidade e município e que julgam contribuir para progressivamente 
recuperar a malha urbana e das freguesias em volta, disse.------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado começou por referir que na reunião de apresentação das grandes 
linhas e obras do Orçamento para 2019, teve logo oportunidade de dizer que não 
concordavam com algumas coisas, nomeadamente e por exemplo a não inscrição de uma 
verba para a 3ª Fase de requalificação do Bairro Social, a alteração do projeto para o edifício 
da Praça da República/Rua Dr. Afonso Costa, e alguma falta de equidade nalgumas obras 
previstas para as freguesias rurais.--------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Este Orçamento foi elaborado internamente?-----------------------------------------------------------------
Uma vez que na Nota Introdutória refere vários objetivos, nomeadamente:--------------------------
“Acompanhar o aumento do perímetro da rega de Alqueva na área do Concelho, na sequência 
da ampliação em mais 5.000 hectares do mesmo”, perguntou, face às inúmeras ocorrências 
danosas do ponto de vista do património cultural e do ambiente, quais as medidas que a 
Câmara Municipal pretende desenvolver para evitar estas situações.-----------------------------------
“Reabilitar troços de muralha da Castelo de Beja e do logradouro do Centro UNESCO”, 
perguntou quais troços serão reabilitados? Foi feito este levantamento de prioridades da 
intervenção face aos que apresentam maiores riscos e que se encontram em pior estado de 
conservação? No caso do logradouro do Centro UNESCO e tendo o mesmo sido 
intervencionado em 2018 porque é que estão inseridas estas propostas para 2019? Será outra 
situação? O que é que se pretende fazer? Será antes para a recuperação da muralha do Parque 
Vista Alegre, que está realmente a precisar? Se não, o que é que irá ser contemplado para esse 
local?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No orçamento da despesa:------------------------------------------------------------------------------------------
100.000,00 € para a Reabilitação da Muralha de Beja, face ao que foi gasto no pequeno troço 
do logradouro do Centro UNESCO, considerou ser um valor muito pequeno.--------------------------
5.000,00 € para a Estrada Municipal 529 – Mombeja – Santa Vitória – Mina da Juliana, 
perguntou se é apenas para ter a rubrica aberta.--------------------------------------------------------------
50.000,00 € para Projeto Museológico da Rua do Sembrano, perguntou o que é contempla 
este projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.000,00 € para obras em Pisões, perguntou que obras são estas e se houve avanços na 
colaboração com a Universidade de Évora para desenvolvimento do projeto, disse.---------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por informar que o Orçamento foi 
elaborado internamente pelo Gabinete de Apoio ao Orçamento com base nas indicações 
transmitidas pelo executivo em permanência.-----------------------------------------------------------------
Relativamente ao aumento do perímetro de rega de Alqueva referiu que aquilo que está 
previsto é que o Concelho de Beja tenha mais 5.000 hectares nos próximos 3/4 anos, depende 
do apoio do Banco Europeu de Investimento e será sobretudo em três localidades, 
nomeadamente Salvada, Cabeça Gorda e Trindade. Em termos de salvaguarda do património 
sempre que haja informação de que há um atentado patrimonial, a Câmara Municipal 
intervirá, ou embargando obras ou mandando repor através de posse administrativa aquilo 
que havia antes nos locais, foi o que fez na Fonte dos Frades onde a obra parou enquanto não 
foram resolvidos um conjunto de impedimentos e reposição de situações e quando há 
informação da existência de culturas intensivas a prejudicar as populações, são solicitados 
pareceres às autoridades de saúde para que informam se as plantações estão ou não em 
conformidade com as regras de salvaguarda das condições de saúde desses habitantes que foi 
por exemplo o que se fez relativamente a uma situação em Nossa Senhora das Neves em que 
oficiaram a Direção Regional de Saúde e como a resposta não foi conclusiva, agora enviaram a 
informação daquele olival para uma outra autoridade de saúde no sentido da Câmara ser 
esclarecida e poder eventualmente intervir naquele local.-------------------------------------------------
Relativamente aos troços da Muralha do Castelo, informou que aquilo que a Câmara Municipal 
tenciona intervencionar é o que está no levantamento efetuado há uns anos atrás quando foi 
intervencionada a Torre de Menagem, nomeadamente a muralha junto à entrada principal do 
Castelo e a muralha que dá para o lado da Igreja da Sé, que segundo as empresas especialistas 
do ramo apresentam algum perigo de derrocada.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao logradouro do Centro UNESCO a intenção é melhorar o seu interior, já foi 
feita uma limpeza profunda e depois intervencionar o mesmo para o tornar aprazível de lazer 
e de utilização pública que ainda não tem condições para o poder ser.---------------------------------
Relativamente ao Parque Vista Alegre informou que não está prevista em 2019 qualquer 
intervenção suplementar na muralha do espaço.--------------------------------------------------------------
Relativamente à Estrada Municipal 529 – Mombeja – Santa Vitória – Mina da Juliana, informou 
que, como o vereador Vítor Picado disse, os 5.000,00 € são apenas para abrir a rubrica uma vez 
que ainda não têm o empréstimo.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a Pisões referiu que já depois do orçamento estar fechado quando o reviram 
uma vez mais entenderem que os 5.000,00 € inscritos poderiam lançar alguma confusão 
porque não está previsto por parte da Câmara Municipal de Beja mais nenhuma ação 
significativa e portanto estes poderão servir para qualquer coisa como arrumo ou limpeza do 
espaço até porque Pisões está sob tutela da Universidade de Évora, disse.---------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente aos 50.000,00 € previstos para o Museu da Rua 
do Sembrano informou que aquilo que se pretende é resolver algumas situações que o edifício 
apresenta, nomeadamente a entrada de pombos por umas aberturas que existem na parte 
superior do edifício, colocando uma grelha em ferro galvanizado para impedir a entrada dos 
mesmos, impermeabilizar o terraço para resolver o problema de infiltrações que é uma 
intervenção onerosa tendo em conta os ares condicionados existentes que têm de ser 
protegidos e por fim a construção de uma casa de banho, que ainda está em estudo, por se 
tratar de um edifício público que há partida deveria ter estado logo contemplada no projeto 
inicial. Além disto, foi recentemente informada que o sistema de ventilação não está nas 
melhores condições, situação que já mandou verificar, disse.--------------------------------------------- 
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Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

628)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da CDU se abstiveram na votação das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019, por 
considerarem que falta uma estratégia para o desenvolvimento do Concelho e da Região.------- 
 
 

1.3. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja para o ano 2019;----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário relativamente ao mapa de pessoal referiu que o mesmo prevê 
entre novas admissões, mobilidade e comissões de serviço, 51 a 52 postos de trabalho mas o 
mapa de pessoal aprovado em fevereiro na Assembleia Municipal apresentava 500 pessoas e 
agora apresenta 597. Houve também uma alteração que foi aprovada em junho mas não tem 
ideia que fosse uma diferença destas, portanto há aqui qualquer coisa que não bate certo pelo 
que solicitou que estes números fossem confirmados.------------------------------------------------------
Comparando os dois mapas, passa-se de 60 técnicos superiores para 75, de 112 assistentes 
técnicos para 138 e de 298 assistentes operacionais para 352, portanto os 51/52 postos de 
trabalho quase que seriam absorvidos nesta última categoria. Naturalmente que há 
necessidades que têm de ser supridas, nomeadamente a nível operacional e 
proporcionalmente o que vê da contratação destes novos 97 de trabalho relativamente ao 
mapa de 2018 não será na sua opinião a mais adequada, disse.------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente ao aumento dos 
técnicos superiores deve-se à eventualidade de poder haver mobilidade inter-carreiras de 
alguns assistentes técnicos para técnicos superiores mas não tem a convicção que seja tão 
elevado. De facto a maior parte dos concursos serão para assistentes operacionais e está 
discriminado no quadro mas nos técnicos superiores se os 4 Chefes de Divisão entrarem na 
contagem mais 4/5 concursos e mais 4/5 mobilidades inter-carreiras, poderá estar-se muito 
próximo dos 15, agora o número total de postos de trabalho, irão confirmar porque lhe parece 
realmente excessivo, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu ainda que normalmente no mapa acabam por ficar mais 
postos de trabalho porque existem os ocupados mais aqueles que se prevê ocupar por 
mobilidade interna e então o mesmo trabalhador nesse mapa acaba por ocupar dois postos de 
trabalho mas mesmo assim os números são elevados daí este alerta para poderem ser 
esclarecidos, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

629)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que os vereadores da CDU se abstiveram na votação do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2019, tendo em conta as dúvidas 
colocadas relativas ao número de postos de trabalho a preencher e também considerando a 
proporcionalidade entre a admissão de pessoal operacional e de pessoal outro, 
nomeadamente técnicos superiores e assistentes administrativos.-------------------------------------- 
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3. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

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

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze 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 21 de novembro de 2018 
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