
 
 

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 cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

seis de março do ano dois mil e dezanove;------------------------------------------------------ 

 
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(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
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 do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, 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 forma.--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 4/2019;--------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 4/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte de fevereiro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 128)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Na sequência da questão colocada pela vereadora Sónia Calvário relativa a eventuais 
desenvolvimentos do programa CLDS 4G, a vereadora Marisa Saturnino, informou que na 
passada quarta e quinta-feira decorreram as entrevistas. Referiu que inicialmente, houve uma 
primeira fase, onde foi convidado um representante de uma entidade externa (Instituto 
Politécnico de Beja) para integrar o júri, que delegou essa responsabilidade na Professora 
Doutora Ana Fernandes. Nessa sequência, foi feita uma análise dos currículos de todos os 
candidatos e posteriormente efetuados os cálculos com base nas habilitações académicas, 
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experiência e formação profissional, nomeando-se diretamente a coordenadora, através de 
um despacho, por se considerar que esta seria a pessoa que reunia maior pontuação em 
termos dos requisitos pretendidos pelo que, passou a mesma a  integrar o júri para fazer parte 
do processo de seleção da equipa com quem iria trabalhar. Neste momento, está a proceder-
se ao apuramento dos resultados finais, os quais ficarão concluídos possivelmente, na próxima 
quinta-feira, no período de manhã.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, retomando a questão relativa ao Programa “Escolhas” perguntou se 
houve entretanto alguma evolução uma vez que foi dito que se iam apurar responsabilidades. 
Relativamente ao dossier sobre os ajustes diretos simplificados entregue na última reunião de 
câmara e havendo algumas questões que gostariam de ver melhor esclarecidas perguntou qual 
a melhor forma para poderem ter acesso aos documentos físicos dos mesmos.----------------------
Solicitou também que lhes fosse fornecido um documento justificando a evolução da dívida da 
EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, nomeadamente fazendo um 
apanhado daquilo que se pagou entre 2010 e 2013, 2014 e 2017 e 2018, disse.---------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Programa “Escolhas” referiu 
que a Câmara Municipal de Beja colaborou com a entidade em causa na elaboração da 
reclamação que foi entregue para recorrer da decisão do órgão que analisou as candidaturas, 
no âmbito do prazo de 15 dias concedido para esse efeito depois da exclusão do projeto. Disse 
também que o CLAS cumpriu todos os prazos estipulados no respetivo Regulamento. 
Efetivamente e ao contrário de outras candidaturas, pedia-se neste caso um parecer definitivo 
do plenário até ao dia 08 de fevereiro, e portanto, também se entendeu, sendo essa uma 
situação específica pouco comum subjacente a este projeto, que poderia ter havido por parte 
da entidade um aviso para que o plenário reunisse de uma forma mais célere. Foi possível 
reunir o núcleo executivo apenas no dia 30 de janeiro e após este ter dado o seu parecer, a ata 
foi corrigida várias vezes pelos parceiros ficando concluída dia 13 de fevereiro, ou seja, 
passados 5 dias sobre o dia 08. Em seguida e nos termos do Regulamento do CLAS abriu-se o 
chamado plenário virtual que decorreu entre os dias 13 e 27, 10 dias úteis conforme 
estipulado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta é uma situação de facto atípica que fez com que a candidatura fosse nesta primeira fase 
eliminada da possibilidade de ser analisada de outra forma. A Câmara Municipal de Beja neste 
processo, como noutros, tem estado sempre com a melhor boa-fé, prova disso é que integra o 
consórcio que fazia parte da candidatura, prova disso é que dia 18 de janeiro emitiu declaração 
provisória como faz com todos os outros projetos exatamente nos mesmos moldes que 
permitisse à entidade submeter o projeto e prova disso é que tem com o Centro Social do 
Bairro da Esperança um conjunto de apoios vigentes, nomeadamente o apoio à atividade 
regular e pontual, o bar do Centro do Lidador, as refeições escolares e apoios a 
melhoramentos na sede e portanto aquilo que escapou às duas partes foi não haver a 
perceção que esta candidatura precisava de um parecer definitivo até ao dia 08 de fevereiro. 
Os timings estipulados no Regulamento do CLAS no que respeita a apreciação de projetos 
foram seguidos mas por parte da entidade não houve o alerta que podia ter sido feito e que 
teria ajudado a que este plenário virtual tivesse decorrido de outra forma mesmo fora do 
âmbito do Regulamento.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi um processo que não correu como se gostaria mas não há aqui qualquer ato de má-fé ou 
qualquer outro que se queira eventualmente extrair da não aprovação deste Projeto 
“Escolhas” do qual o Centro do Bairro da Esperança já noutras ocasiões se havia submetido a 
candidaturas semelhantes algumas com sucesso e outras infelizmente sem sucesso.---------------
Relativamente aos ajustes diretos simplificados pediu que o vereador Vítor Picado lhe fizesse 
chegar quais informação sobre quais pretendem esclarecimentos para que os serviços lhe 
possam enviar os documentos.------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda, relativamente à questão colocada sobre a EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, EM, informou que o valor da dívida, quando o atual executivo 
tomou posse, era de 1.931.276,10 €, que gerou mais 189.698,54 € de juros e neste momento 
está a ser negociado um acordo com a AgdA – Águas Públicas do Alentejo para regularizar a 
situação com recurso ao Banco Mundial.------------------------------------------------------------------------
Os pagamentos têm sido feitos, com exceção de setembro e outubro de 2018, tendo em conta 
um pagamento que se teve de fazer à AMGAP, coisa que não era comum, no valor de 
110.000,00 € o que causou dificuldades de tesouraria.------------------------------------------------------
Acrescentou que, como o senhor vereador Vítor Picado também sabe, houve necessidade de 
se recorrer a um empréstimo de 2.500.000,00 € para fazer face aos encargos com as 
empreitadas umas em curso e outras terminadas quando tomaram posse.----------------------------
A dívida situa-se em cerca de 4.500.000,00 €, valor que coloca a EMAS – Empresa Municipal de 
Água e Saneamento de Beja, EM, numa posição difícil de gestão que se quer rigorosa e capaz 
de fazer face às despesas do futuro e à recuperação do passivo, e é com este objetivo que 
estão a trabalhar seriamente.---------------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que ao contrário daquilo que se diz, os aumentos não foram no abastecimento 
de água mas sim no saneamento para ter em conta a entrada em funcionamento muito em 
breve da Estação de Tratamento de Águas Residuais e que trará custos acrescidos para a 
Câmara Municipal de Beja. Relativamente ainda ao aumento do preço da água, este apenas se 
refletiu para o Município de Beja e para o Estado, não para os particulares, disse.------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, fez as seguintes observações:-----------------------------------------------------
Relativamente ao Programa “Escolhas” houve de facto uma evolução uma vez que na última 
reunião de câmara foi atribuída de certa forma a culpa à responsável pela Rede Social e agora 
há aqui um passar do ónus. Acredita que a Câmara Municipal está a desenvolver todos os 
procedimentos para dar a volta a esta situação porque de facto é uma candidatura muito 
importante para o Centro Comunitário do Bairro da Esperança mas acima de tudo para a 
população com a qual este trabalha. Naturalmente que a candidatura poderia até não ser 
aprovada, mas dúvida, tendo em conta o know how instalado e o histórico de projetos do 
mesmo. Obviamente que acredita também que a ata possa ter andado a ser submetida a 
algumas alterações mas seguramente não seriam relativamente à questão em concreto do 
parecer, por isso irá aguardar e voltará a este assunto quando houver a decisão que se espera 
ser favorável na reversão desta situação.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, dentro dos 
grandes números que o vereador Luís Miranda avançou, não tem nada a contrapor por isso 
mesmo solicitou um documento que esclareça de forma cabal e por escrito aquilo que acabou 
de dizer, nomeadamente quanto é que se pagou de 2010 a outubro de 2013, depois até 
setembro de 2017 e daí em adiante.------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Luís Miranda, disse que os únicos números que lhe pode fornecer são aqueles que 
conheceu quando chegou à Câmara Municipal e que acabou de referir. Relativamente aos 
outros anos e tendo o senhor Vítor Picado exercido funções de vereador na Câmara Municipal, 
certamente terá esses dados pelo que parece que está a brincar. Pessoalmente não está aqui 
para brincar, esses números o senhor vereador conhece-os, sempre os teve e escusa de estar 
aqui a fazer chicana, disse. Pode responder relativamente aos números que conheceu quando 
chegou à EMAS, EM, a partir desse momento dará todas as informações, agora relativamente 
ao mandato do vereador Vítor Picado e ao anterior ao dele o senhor vereador com certeza 
terá melhor conhecimento dos números e portanto escusa de lhos estar a pedir.------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, lamentou que de facto se utilizem algumas expressões na discussão e 
aproveitou para tornar público aquilo que disse ao Senhor Presidente da Câmara no fim da 
última sessão da Assembleia Municipal, nomeadamente que todas as posições ou críticas da 
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CDU não são contra as pessoas mas sim relativamente às suas funções e enquanto vereador da 
oposição tem o direito de ser esclarecido. Continuará a fazer as questões que entender, 
seguramente algumas causarão alguma consternação ou desconforto mas sempre na base de 
não brincar com ninguém, porque foi essa a educação que os seus pais lhe deram, ainda mais 
no exercício de cargos públicos, lamentando que as coisas possam ser entendidas de outra 
forma o que infelizmente já não é a primeira vez que acontece.------------------------------------------
Aproveitou ainda para fazer os seguintes esclarecimentos:-------------------------------------------------
Relativamente ao Regulamento que foi aprovado na última Assembleia Municipal sobre o 
arrendamento jovem e tendo em conta aquilo que foi dito por um elemento da bancada do PS, 
que a CDU votou contra porque sempre lhes foi dito que aquele Regulamento era específico 
para aquele prédio e porque, como é sabido, tinham outro projeto para o edifício em questão, 
por isso lamenta que se tente deturpar as questões na Assembleia Municipal subvertendo 
tudo aquilo que se andou a fazer.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao aumento do preço da água efetivamente vai de facto para as Câmaras, 
Juntas de Freguesia e Estado mas, por via da tarifa de saneamento, há um aumento da fatura 
da água principalmente de quem tem escalões de consumo mais elevados, que deriva da 
integração da ETAR de Beja onde foi firmado por ambas as parte que durante o primeiro ano 
não há lugar ao pagamento de qualquer tarifa mas que entretanto já a está a ser refletida nas 
faturas, isto é público e as pessoas têm-se queixado.--------------------------------------------------------
Alertou finalmente, relativamente à última fase de requalificação do Bairro Social, que 
subsistem alguns problemas que importa estar atentos no sentido de se desenvolverem os 
procedimentos necessários para, nos termos da lei e tendo em conta as garantias da obra, 
possam ser revistos com a maior celeridade possível, nomeadamente uma das coberturas que 
mete água por via do corte das lonas pelo subempreiteiro e que pode estar na origem desse 
problema, caixilharias duplas que deixam entrar o vento e as lajetas dos passeios que foram 
recolocadas e niveladas devidamente mas que neste momento se encontram todas soltas, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à empreitada do Bairro Social, informou que a mesma 
não está terminada, não há garantias para assinar porque a obra ainda não foi recebida e os 
problemas que o vereador Vítor Picado apontou estão identificados pela fiscalização da 
Câmara Municipal pelo que o auto de receção só acontecerá após a correção dessas 
anomalias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainda relativamente ao Programa “Escolhas”, a vereadora Marisa Saturnino, referiu que 
quando a técnica responsável pela coordenação da Rede Social, do município, colaborou com a 
Diretora Técnica, do Centro, na execução da fundamentação para reapreciação do Projeto, 
chegaram à conclusão que o parecer era orientador e não vinculativo. No entanto, referiu que 
no seu entender, não concordava com essa análise, pois se não fosse vinculativo, não teria sido 
indeferido por existir obrigatoriedade de até dia 08 de fevereiro de 2019, ser dado um parecer 
definitivo do CLAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, após a leitura do Aviso de Abertura, consideraram as técnicas, que a exclusão não 
se encaixaria no critério de exclusão que constava do artigo 11º, nº 4, o que discorda.------
Dirigiu-se ainda ao senhor vereador Vitor Picado para o questionar com que base é que ele 
referia que ouviu, da sua boca, imputar qualquer tipo de responsabilidade direta à Drª Ilda, 
pois, não o tinha ouvido certamente, relembrando que o que tinha dito na última reunião de 
Câmara era que, iria inteirar-se melhor das questões colocadas e apurar esclarecimentos junto 
da técnica que havia sido responsável por articular as questões relativas ao processo de 
candidatura com a entidade, relembrando que caso existissem dúvidas poder-se-iam ouvir as 
gravações da última reunião, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Regulamento do 
arrendamento jovem disse que neste mandato, a intenção do executivo é aplicá-lo a quinze 
habitações, nove no edifício vulgarmente chamado “Modas Felício”, quatro no edifício, nº 29 e 
duas na Rua da Biscainha porque não haverá condições para o estender muito mais. O 
Município está a iniciar o processo da elaboração de uma estratégia local de habitação para no 
futuro se responder às necessidades do concelho em termos de habitação e dessa forma ter 
acesso a fundos que consubstanciem a política do primeiro direito da Secretária de Estado da 
Habitação, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, acrescentou, para complementar o que o vereador Vítor Picado 
disse, que o voto dos vereadores da CDU foi contra não só porque tinham um projeto diferente 
para o edifício em causa mas também porque entendem que o mesmo iria trazer outro tipo de 
dinamismo ao centro histórico que atualmente não tem e que lamentam.----------------------------
Relativamente ao Programa “Escolhas” e à reclamação apresentada presume que não tenha 
havido aqui a intervenção de um jurista que na sua opinião teria fundamentado de outra 
maneira a mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente lamentou as ofensas que por diversas vezes tem sido alvo nas reuniões de câmara, 
durante este último ano e meio, pelas expressões que são utilizadas pelo vereador Luís 
Miranda e que mostra bem a forma como o executivo vê a oposição. Referiu também que não 
deixa de ser curioso que, quando é dito que apenas tem de ter acesso aos dados do atual 
mandato, sistematicamente se aponta para tudo aquilo que se fez no anterior e que foi tudo 
mal feito. Agora, volta novamente a palavra chicana que lhe parece uma linguagem 
inadequada e que claramente não é no mínimo educado, pelo que quis deixar bem expresso 
que nunca no anterior mandato, quer a CDU como executivo em permanência, quer os 
vereadores do PS como oposição, tiveram qualquer tipo de discurso desta natureza e portanto 
só lhe resta lamentar a utilização deste tipo de “palavreado” para se dirigirem aos vereadores 
da oposição, quer quanto às suas funções, quer quanto às pessoas que as exercem, disse.------- 
 
O vereador Luís Miranda considerou, se a senhora vereadora nunca foi na vida insultada como 
tem sido neste último ano e meio, que é uma pessoa com muita sorte, porque nada daquilo 
que disse ou diz nestas reuniões de câmara é motivo para a vereadora se sentir insultada. Tem 
talvez uma maneira muito própria de falar mas não é com o intuito de insultar ninguém e 
sempre disse, olhos nos olhos, aquilo que tem para dizer às pessoas, nunca o fez por trás, 
aquilo que faz é dizer o que sente e o que pensa ser correto, exprimindo-se da forma que lhe 
ensinaram e que pensa ser educada. Continuará com certeza a ser frontal e sem máscaras e 
não utilizará outros meios para se exprimir a não ser os que tem ao seu dispor e por isso pensa 
que a senhora vereadora não tem razão por se sentir insultada por ele porque da sua parte 
nunca ouve esses insultos para ninguém, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis dizer que a Câmara Municipal de Beja tem 
procurado dotar a oposição com as condições que permitam a prossecução da sua atividade 
dentro do melhor possível para fiscalizarem o exercício da maioria, através do fornecimento de 
toda a documentação solicitada, de continuarem a utilizar os equipamentos móveis e outros 
que já dispunham anteriormente, meios de estacionamento no perímetro da cidade na zona 
tarifada portanto, se alguma coisa falhou, desde já ficam as desculpas e deste ponto de vista 
julga que tem feito um trabalho tão bom quanto possível no relacionamento com a oposição 
sabendo que a oposição é isso mesmo e está cá para criticar aquilo que acha que não está 
bem. Como Presidente da Câmara Municipal não se sente atingido quando se diz que a 
oposição é permanentemente achincalhada e naturalmente que de vez em quando a troca de 
palavras incendeia-se um pouco mais mas isso faz parte desde que não passe para o plano 
pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da 5ª Alteração ao Loteamento Municipal 

para Atividades Económicas da Horta de S. Miguel;-------------------------------------- 
 
Registo nº 3370, de 27 de fevereiro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
propondo a aprovação da 5ª alteração ao loteamento municipal da Horta de S. Miguel, de 
acordo com as premissas referidas no relatório que acompanha o regulamento e a planta 
alteradas, que constituem documento anexo número um e fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estas alterações estão contempladas em adaptações que os projetos das infraestruturas da 
empreitada em curso estão a ser objeto.------------------------------------------------------------------------
Estando a alteração a este loteamento integrada numa área com um Plano de Urbanização 
aprovado e em vigor e com o qual se conforma, e que foi submetido a discussão publica, este 
procedimento não necessita de ser submetido a discussão pública, bastando, para a sua 
entrada em vigor a aprovação da Câmara Municipal e o registo na Conservatória do Registo 
Predial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 129)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Reversão do Lote 2 do Loteamento Municipal de Equipamentos de 

Saúde e Assistência para o Município de Beja;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 1721, de 28 de fevereiro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que de acordo com a escritura de doação celebrada entre o Município de Beja e a 
Fundação de São Barnabé relativa ao Lote 2 do loteamento Municipal de Equipamentos de 
Saúde e Assistência, compete ao Município de Beja exercer o direito de reversão sobre esse 
lote, caso as obras de construção não fiquem concluídas no prazo de 5 anos, sem qualquer 
indeminização para o donatário. Esta escritura foi efetuada em 28 de março de 2014, pelo que 
o prazo termina em 29 de março de 2019.----------------------------------------------------------------------
Na presente data, não está nada construído no local nem existe qualquer projeto aprovado 
para o local o que torna impossível que seja cumprida a condição referida estando a 29 de 
março, estando reunidas as condições para que seja efetuada após 29 de março a reversão do 
terreno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, e caso a Câmara Municipal decida neste sentido, e para que se possa efetuar a 
escritura de reversão o terreno terá que estar livre das hipotecas que sobre ele foram 
efetuadas e que constam no registo da conservatória.-------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade exercer o direito de reversão sobre o Lote 2 do Loteamento 
Municipal de Equipamentos de Saúde e Assistência.(Deliberação nº 130)-------------------------------- 
 
 

2.3. – Revisão de preços;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1585, de 25 de fevereiro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual dá conhecimento do cálculo definitivo da revisão de preços relativa à 
empreitada de requalificação da Rua da Lavoura, cujo valor é 78.683,46 €.--------------------------
Como anteriormente tinha sido calculado o valor de 14.047,34 €, há que considerar para 
pagamento o valor de 64.636,12 €. Os valores referidos consideram-se, s/IVA.-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 131)---------------------------------------------- 
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2.4. – Doação de prédio urbano à Freguesia de Nossa Senhora das 

Neves;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Informação de 01 de fevereiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que uma 
das competências da Câmara Municipal é a referida na alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação “Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 
vezes a RMMG.”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embora a competência para alienar o referido imóvel pertence à Câmara Municipal, enquanto 
órgão executivo, em razão do valor do prédio, a mesma foi delegada no Presidente da Câmara, 
por deliberação de 25 de outubro de 2017, pelo que é aquele a entidade competente para 
decidir nesta matéria, no âmbito da competência delegada, se assim o entender.-------------------
Contudo e achando por bem o Senhor Presidente submeteu e propôs a doação de prédio 
urbano municipal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 108/19861120, 
com o valor patrimonial de 23.677,23 €, sito na Rua do Apeadeiro, sede da Junta de Freguesia 
de Nossa Senhora das Neves, a esta autarquia.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade doar o prédio em causa.(Deliberação nº 132)------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de fixação de preços pelos serviços prestados no 

contexto do uso de oficinas turísticas municipais no Centro UNESCO;-------- 

 
Informação de 18 de fevereiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea e), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, compete à Câmara Municipal … “ Fixar os preços da prestação de serviços ao público 
pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das 
competências legais das entidades reguladoras.”-------------------------------------------------------------
Por outro lado, nos termos do artigo 21º, nº 1, da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 
73/2013, de 03 de Setembro …” Os preços e demais instrumentos de remuneração a fixar 
pelos municípios, relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos em gestão direta pelas 
unidades orgânicas municipais, pelos serviços municipalizados e por empresas locais, não 

devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação desses 
serviços e com o fornecimento desses bens.”------------------------------------------------------------------
Assim, por impulso do serviço municipal, GET – Gabinete de Eventos e Turismo e Centro 
UNESCO, atenta a respetiva informação desta unidade orgânica municipal, de 31 de janeiro de 
2019, é proposto que a Câmara Municipal, como órgão executivo do Município de Beja, fixe os 
seguintes preços de prestação de serviços aos eventuais interessados, dentro dos limites 
seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preços pelo uso de oficinas turísticas municipais no Centro UNESCO:-----------------------------------
I – Os preços a aplicar aos respetivos utilizadores são os seguintes:--------------------------------------
a) Beja Experience – oficina de buinho (5 a 9 pessoas) ………………………………………. 10,00 €/pessoa  
b) Beja Experience – oficina de buinho (10 a 15 pessoas) ……………………………………… 5,00 €/pessoa 
c) Beja Experience – oficina de cante (5 a 9 pessoas) ………………………… 15,00 € ou 20,00 €/pessoa 
d) Beja Experience – oficina de cante (10 a 20 pessoas) ……………………………………… 10,00 €/pessoa 
e) Beja Experience – outras oficinas …………………………………………………………………. 20,00 €/pessoa 
II – Os Ensaios de Cante (Serões do Cante) integrados no programa Beja Experience não terão 
qualquer custo para os visitantes.---------------------------------------------------------------------------------
O fundamento para a fixação dos preços referidos é a contrapartida do proveito dos 
beneficiários da respetiva atividade municipal, e resulta da despesa municipal feita em 
material de desgaste rápido, consumíveis, custos de utilização de equipamento e prestações 
de serviços.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

Página 8 de 16 
 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

133)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
Considerando que este é um projeto que ainda está a ser implementado e que visa a 
promoção turística da região nestas três áreas;----------------------------------------------------------------
Considerando que seria muito importante haver algum tipo de isenção no acesso a estas 
oficinas para escolas ou universidades;--------------------------------------------------------------------------
Considerando que não sabem quais os custos inerentes a estas iniciativas uma vez que a 
informação fornecida é muito escassa, apenas apresenta preços;----------------------------------------
Considerando que o investimento nestas áreas deveria ser a Câmara Municipal a fazer para 
potenciar o turismo nesta área;------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o objetivo da criação das oficinas e do próprio Centro UNESCO foi a 
promoção das artes, ofícios e cultura de forma a potenciar o turismo nesta área, não lhes 
parece fazer sentido estar já a cobrar estes preços, pelo que se abstiveram na presente 
deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal de Beja não 
tenciona retirar destas inscrições qualquer lucro. Naturalmente que estas oficinas requerem a 
compra de material bem como a presença de formadores e foi neste sentido que a equipa do 
Beja Experience propôs a fixação destes preços que serão na opinião deles o equivalente ao 
custo destas atividades. Relativamente às escolas, referiu concordar com a vereadora e pensa 
que deveria haver uma exceção, agora se for um grupo de turistas nacional ou do estrangeiro 
que queira fazer uma oficina acha que devem pagar por ela porque é da opinião que os 
turistas para beneficiarem de um produto turístico de uma localidade devem pagar por ele, 
aliás em todas as cidades que visita para fazer qualquer coisa paga por esse serviço, portanto o 
turismo potencia-se não só pela gratuidade do mesmo e, neste caso, é o pagamento específico 
de um serviço prestado, aliás às vezes questionam-se, por exemplo, se a subida à Torre de 
Menagem não devia custar 2,00 €/pessoa. Faz sentido que aquilo que tem de ser mantido e 
que tem pessoal afeto tenha também um custo associado nem que seja meramente simbólico, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Carlos José Lindeza Roque – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de 
certidão em como a Câmara Municipal de Beja não pretende exercer o direito de superfície, ao 
abrigo do artigo 1535º do Código Civil da fração B do prédio sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 
8, r/c esqº, em Beja. Analisada a pretensão não se vê interesse no exercício do mesmo.----------- 
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do vereador Luís Miranda, de 12 de 
fevereiro de 2019 “Analisada a pretensão não se vê interesse no exercício do direito de 
superfície. Emitir certidão.”(Deliberação nº 134)---------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado por António Ramos – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão em como 
não há inconveniente no aumento de comproprietário do prédio denominado “Corte 
Condessa“, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 182/19940525 e 
inscrito na matriz predial sob o artigo nº 12, Secção N, sito na União de Freguesias de Salvada e 
Quintos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 135)---------------------------------------------- 
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2.8. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;--------------------------------------- 

 
Solicitado por João Francisco Alves, na qualidade de proprietário do prédio sito na Rua dos 
Mirantes, nº 61 e 63, em Beringel, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
714/19930210, da freguesia de Beringel e inscrito sob o artigo nº 540º em Beja, com a área 
total de 473,00m2, a emissão de certidão em como não há inconveniente no destaque de 
parcelas em perímetro urbano:------------------------------------------------------------------------------------
1. O prédio sito na Rua dos Mirantes, nº 61 e 63, na freguesia de Beringel, concelho de Beja, 
inscrito na matriz com o artigo 540º (urbano) descrito na Conservatória do Registo Predial 
deste Concelho, pela ficha nº 714/19930210, com a área total de 473,00m2 e a seguinte 
composição: área coberta: 260,50m2 e área descoberta: 212,50m2.-------------------------------------
2. Prédio a destacar sito na Rua dos Mirantes, nº 61, na freguesia de Beringel, concelho de 
Beja, com a área total de 267,00m2 e a seguinte composição: área coberta: 128.00m2 e área 
descoberta: 139,00m2.------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 
ponto 1 não constitui operação de Loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 
de parcela, dentro do aglomerado urbano de Beringel de acordo com o nº 4 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
136/2014, de 9 de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos;------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 136)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital relativo à venda de viaturas municipais usadas e abatidas à frota do 
Município de Beja, mas com matrícula ativa, e outros equipamentos:-----------------------------------
“Luís Alberto da Silva Miranda, na qualidade de Vice-Presidente e Vereador da Câmara 
Municipal de Beja, faz público que, por deliberação deste órgão executivo de 06 de março de 
2019, foi decidido vender, as seguintes viaturas, usadas e abatidas à frota do Município de 
Beja, e outros equipamentos, constituindo os seguintes lotes:--------------------------------------------
1 – Viatura, jipe, marca Land Rover Defender, com a matrícula 72-57-GJ, à qual é atribuído o 
valor de 2.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Viatura Volvo, pesado de mercadorias, com grua, de 1992, matrícula 34-69-AP, à qual é 
atribuído o valor de 5.000,00 €;------------------------------------------------------------------------------------
3 – Viatura Renault, pesado de mercadorias, com depósito e motor auxiliar, de 1987, matrícula 
FQ-87-93, à qual é atribuído o valor de 3.000,00 €;------------------------------------------------------------
4 – Viatura Toyota, ligeiro de mercadorias, de 1987, matrícula QM-96-56, à qual é atribuído o 
valor de 250,00 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Varredora Moro 5m3, sem matrícula, com data de aquisição de 2002, à qual é atribuído o 
valor de 1.500,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – Viatura Toyota, pesado de passageiros, 28 lugares, de 1987, matrícula QM-85-18, à qual é 
atribuído o valor de 1.500,00 €.------------------------------------------------------------------------------------
Para o referido efeito, podem os interessados apresentar, em carta fechada, propostas de 
preços para aquisição das viaturas usadas, supra identificadas, devendo as propostas conter a 
identificação do arrematante e o preço oferecido para cada uma das viaturas, que não poderá 
ser inferior ao valor que lhe é atribuído no presente edital, sob pena de exclusão da respetiva 
proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os envelopes, contendo as propostas, deverão dar entrada no serviço de APROVISIONAMENTO, 
sito no edifício-sede do Município de Beja, sito na Praça da República, até às 16:00 horas do 
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dia … de … de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Os referidos envelopes deverão identificar, no respetivo rosto, os concorrentes e o objeto do 
concurso e serão abertos, em ato público, a ter lugar no edifício sede do Município de Beja, 
sito na Praça, nº 4, em Beja, às 15:00 horas do dia …. de … de 2019, perante um júri, para o 
efeito, superiormente designado, constituído pelos trabalhadores, Engº, José Bengala, como 
presidente, e pelos vogais  João Manuel Lucas Mateus e Maria Virgínia Santos Amaro.------------
A adjudicação será atribuída ao concorrente que ofereça o preço mais elevado, para cada uma 
das viaturas, comprometendo-se pagar o preço e levantar as mesmas, no prazo de oito (8) 

dias, a contar do pagamento da segunda prestação, infra referida, sob pena de ser entregue ao 
concorrente classificado em segundo lugar, sendo certo que o referido pagamento processar-
se-á nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------------
a) 50% do preço será pago no ato da adjudicação, como sinal e início de pagamento, nos 
termos dos artigos 440º a 442º do Código Civil;---------------------------------------------------------------
b) O restante 50% do preço será pago no prazo de 08 dias, a contar do ato público de 
arrematação referido, mas, previamente ao levantamento da viatura adjudicada.------------------
Em caso de igualdade de preços, será feita a licitação, por arrematação em hasta pública, 
entre os concorrentes empatados, de imediato, se os concorrentes estiverem presentes, ou, 
em data e hora a designar, se os concorrentes em causa estiverem ausentes, nos termos do 
Código de Processo Civil.---------------------------------------------------------------------------------------------
As viaturas, em causa, podem ser vistas no Parque de Materiais deste município, sito junto à 
variante de Serpa, todos os dias úteis das 9:00 às 13:00 horas.--------------------------------------------
Para constar se produziu este edital e outros, de igual teor, que serão afixados, publicamente, 
nos lugares de estilo deste Município, durante 5 dias, nos 10 dias subsequentes à tomada da 
decisão, no sítio da Internet, no boletim municipal eletrónico, e em jornal local, nos termos do 
que dispõe o artigo 56º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.”----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 137)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja. Analisada toda a documentação e reconhecendo a dinâmica do 
trabalho ao nível do funcionamento enquanto parceiro da Rede Social do Concelho de Beja, 
propõe-se a atribuição de um subsídio de 850,00 €.----------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 138)-- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, para fazer face às despesas com a 
organização da 5ª Edição do FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo 2019, que se 
realiza entre os dias 14 e 24 de março de 2019, em Beja.---------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 10.000,00 €.(Deliberação nº 

139)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, para fazer face às despesas 
com a organização da 2ª do Prémio Literário Joaquim Mestre.--------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.500,00 €.(Deliberação nº 

140)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Beja, para 
fazer face às despesas com a organização do Convívio Encontro de Gerações, que se realiza nos 
dias 11 e 12 de maio de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 200,00 €.(Deliberação nº 141)-- 
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Solicitado pela Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Beja, para fazer face 
às despesas com a organização do Passeio BTT solidário de Beja, que se realiza no dia 25 de 
abril de 2019, integrando as comemorações do seu 130º Aniversário.----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 €.(Deliberação nº 142)-- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, para fazer face às despesas com a 
remodelação do teto do placo da Sociedade.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 2.757,66 €.(Deliberação nº 

143)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 1818, de 04 de março de 2019, do Serviço de Desporto, propondo na sequência da 
aprovação das candidaturas da Associação Cultural e Recreativa Zona Azul e do C.C.D. Bairro 
Nossa Senhora da Conceição, no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, um apoio no valor de 
10.000,00 € (dez mil euros) para cada entidade, de modo a financiar a execução das seguintes 
intervenções:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul: requalificação do Complexo de Ténis, 
contemplando a reabilitação dos campos de jogo e respetiva iluminação;----------------------------- 

C.C.D. Bairro Nossa Senhora da Conceição: requalificação da cobertura dos balneários e águas 
sanitárias dos mesmos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 10.000,00 € para cada 
entidade.(Deliberação nº 144)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1817, de 04 de março de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a aprovação do 
pagamento da 1ª tranche do Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2019, a título de 
adiantamento, às associações do concelho com oferta desportiva regular contantes no mapa 
que se junta e que constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da 
presente ata. Numa segunda fase, serão efetuados os respetivos acertos de acordo com a 
entrega da documentação prevista no Programa.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade o pagamento da 1ª tranche às associações 
desportivas do concelho, no valor de 53.200,00 €.(Deliberação nº 145)---------------------------------- 
 
 

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

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Bandas à 
Quinta”, na Casa da Cultura, em Beja, dia 28 de fevereiro de 2019.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 146)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “I Momento de Fados”, no 
Centro de Convívio, em Santa Clara de Louredo, dia 01 de março de 2019.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 147)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de baile de carnaval, no Centro de 
Convívio, em Santa Clara de Louredo, dia 02 de março de 2019.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 148)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “The end of the jungle”, no pavilhão multiusos do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, dia 22 de fevereiro de 2019.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 149)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto 
improvisado, para realização do Baile de Finalistas, no pavilhão institucional do Parque de 
Feiras e Exposições de Beja, dia 02 de março de 2019.-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 150)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Nelson Cigarro Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de música ao vivo no estabelecimento de 
bebidas, sito na Praça Diogo Fernandes, em Beja, dia 08 de março de 2019.--------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 151)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra por considerarem o elevado investimento efetuado pelo 
concessionário e à dinamização de um conjunto de iniciativas muito importantes para a cidade 
deveria ser aprovada a isenção destas taxas.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao pedido efetuado por Nelson Cigarro Unipessoal, 
Ldª, referiu que a Câmara Municipal tem recebido inúmeras reclamações por parte de famílias 
que têm filhos em idade escolar e que nas alturas de testes não conseguem estudar pelo ruído 
provocado por estas iniciativas que se têm realizado durante a tarde até às 00:00 horas. O 
indeferimento não é justificado com esta situação mas sim com o critério geral utilizado onde 
este não se enquadra por se tratar de uma entidade com fins lucrativos para não criar 
injustiças relativamente a outros operadores privados. Acrescentou que é intenção criar-se um 
critério de aplicação universal para que estabelecimentos deste tipo fiquem em igualdade de 
circunstâncias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Barrancos.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 152)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Santa Clara-a-Velha.----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 153)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Avanca e outra a São Bernardo.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 154)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Tavira e outra a 
Lisboa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 155)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação às Caldas da Rainha e outra à 
Nazaré.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 156)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Animus Jovem, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Tires.--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 157)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Nobre Freire, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação à Praia Fluvial de Alcoutim e outra à Tapada de Mafra.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 158)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Paroquial do Salvador, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 159)---------------------------------------------- 
 
 

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria nº 43, relativo ao dia quatro de 

março de dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------------------------- 

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

e vinte e nove mil, setecentos e quinze euros e seis cêntimos, sendo oitocentos e oitenta e 

nove mil, oitocentos e oitenta e três euros e trinta e nove cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e um euros e sessenta e 

sete cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha solicitou ao Senhor Presidente da Câmara esclarecimentos acerca 
das seguintes notícias:------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal da Beira intitulada “Pinhel recebe indústria do ramo aeronáutico”;-----------------------------
Lidador Notícias intitulada “Árabes procuram ouro no Baixo Alentejo – Portel, Vidigueira, 
Serpa, Beja, Cuba, Alvito e Viana do Alentejo”;----------------------------------------------------------------
Compra de material circulante bi-modo por parte da CP só em 2023;------------------------------------
Qual o papel que a Câmara Municipal poderá ter relativamente ao edifício sito na Rua de 
Lisboa que agora é propriedade da Caixa Geral de Depósitos.--------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio relativamente à primeira notícia referiu que 
aquilo que pode adiantar é que a Câmara Municipal de Beja tem conhecimento dos 
operadores que estão em negociações com a ANA – Aeroportos no aeroporto de Beja, que se 
dirigem ao espaço cidadão, que falam com a autarquia e desse ponto de vista existem clientes 
para o aeroporto em número suficiente para ocupar todos os lotes disponíveis. Quanto à zona 
das beiras não tem nenhuma informação específica e não sabe o que está previsto.----------------
Relativamente à prospeção de ouro no Baixo Alentejo informou que a Câmara Municipal de 
Beja, até hoje, não foi informada por nenhuma Direção Geral do Estado sobre essa situação e, 
a ser verdade, terão que saber quem vai fazer essa prospeção e em que localidades.--------------
Relativamente à aquisição de novas composições da CP que chegarão em 2022 ou em 2023 
corresponde áquilo que já foi informado em reunião de câmara aos senhores vereadores e ao 
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público em geral. O Concurso foi lançado no início deste ano, decorre o prazo de audição dos 
consórcios e depois entra-se na fase de adjudicação. Serão adquiridas vinte e duas 
composições, dez em modo elétrico e doze bi-modo, das quais estão previstas virem duas para 
o Baixo Alentejo e que podem ser adaptadas a elétricas. O período temporal que se prevê é o 
tempo que se demora a construir as novas composições.---------------------------------------------------
Relativamente ao edifício sito na Rua de Lisboa a única coisa que sabe é que o mesmo está nas 
mãos da Caixa Geral de Depósitos, que existe uma entidade interessada mas naturalmente não 
sabe se o negócio se irá concretizar ou não porque essa matéria foge à responsabilidade da 
Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, questionado pelo munícipe Karsten Lärssen sobre o fontanário de 
Quintos, informou que receberam uma comunicação do Ministério Público de arquivamento 
do processo por não considerar que seja um processo-crime e devido à complexidade desta 
matéria a Câmara Municipal prosseguirá com as diligências mas não há compromissos 
relativamente a prazos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Marcos Graça, pai da Drª Helena Graça que foi coordenadora do CLDS, perguntou 
quais os motivos que levaram a deixarem de contar com os serviços da filha como 
coordenadora para o novo Projeto CLDS, uma vez que ela estava destroçada e precisava de 
trabalhar. Disse ainda que a filha era a pessoa com mais experiência em termos de CLDS e 
também que a senhora vereadora lhe disse que contaria com ela. Tem tentado contactá-la 
telefonicamente, mas a mesma não lhe atende as chamadas. Reforçou ainda que, a Helena 
não tinha cor política, passou pelos executivos do Dr. Jorge Pulido Valente, Engº João Rocha 
trabalhando também com o vereador Vitor Picado e fez sempre um trabalho meritório e 
competente nesta área, como coordenadora durante seis anos, pelo que se questionava se ela 
perdeu estas qualidades. Acrescentou ainda que, já que a filha não servia para coordenadora e 
que a senhora vereadora havia referido no início da reunião, que no dia seguinte, de manhã, 
provavelmente sairiam os resultados finais, logo se veria se tinha competência para pelo 
menos, fazer parte da equipa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que a Drª Helena Graça passou por vários projetos CLDS, 
esteve em Mértola, entretanto veio para Beja no mandato do Dr. Jorge Pulido, continuou em 
funções até ao anterior executivo e, durante o último ano, trabalhou com o atual, neste último 
projeto. Contudo, sucedeu que o Projeto terminou e a Drª Helena, recebeu a devida 
indemnização pela caducidade do contrato, à semelhança dos restantes elementos da equipa 
CLDS, que se encontravam na mesma situação. Confirmou que realmente a Drª Helena 
procurou-a durante o anterior projeto para questionar se faria contas com ela para uma nova 
equipa e aquilo que lhe transmitiu na altura, foi que com certeza que contariam com as 
pessoas que considerassem mais adequadas para a função. Esclareceu ainda que, como 
executivo, deliberaram abrir ofertas de emprego, numa tentativa deste processo ser mais justo 
e equitativo dando oportunidade a mais pessoas de concorrer, preferindo não nomear 
diretamente as pessoas, embora tivessem legitimidade para o fazer.-----------------------------------
Acrescentou que concorreram várias pessoas, muitas delas com experiência em CLDS e a Drª 
Helena concorreu em pé de igualdade com todos os outros técnicos das áreas da psicologia, 
serviço social e animação sociocultural, para quem os critérios de seleção, ponderação e as 
questões colocadas na entrevista de avaliação de competências, foram exatamente iguais para 
todos. Explicou que tal como já havia referido no início da reunião, primeiramente foi feita 
uma avaliação com base nas habilitações académicas, experiência profissional e formação 
profissional frequentada nos últimos cinco anos, diretamente relacionada com a função a 
desempenhar, pelo que, chegou o júri à conclusão que, de entre todos os candidatos, a que foi 
selecionada para coordenadora era a que reunia as melhores condições para a função, 
nomeadamente, por ter concluído um grau académico superior (mestrado), ter tanta 
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experiência como a Drª. Helena e apresentado mais formação profissional.---------------------------
Relembrou ainda que, na área da psicologia, além da coordenadora entrará mais uma pessoa, 
que poderá ser ou não a Drª Helena, dependendo dos cálculos que forem feitos segundo os 
critérios a avaliar na entrevista, que se juntarão aos do portefólio para se chegar à avaliação 
final, bem como acontecerá com mais duas pessoas na área do serviço social e uma pessoa na 
área da animação sociocultural.------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar e tendo o munícipe Marcos Graça frisado a questão da filha poder estar a ser 
prejudicada por uma questão política, quis a vereadora esclarecer que desde que foi eleita 
vereadora e assumiu essas funções, está na Câmara Municipal para trabalhar com todas as 
pessoas, seja qual for a sua cor partidária, até porque estes projetos são comunitários e nada 
têm a ver com confiança política.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Jorge Pereira, proprietário da pastelaria “Santo André – Pão Quente”, referiu que 
no dia 19 de setembro de 2018, foi confrontado com infiltrações nas suas instalações com 
águas de esgotos conspurcado, pelo que teve de encerrar o estabelecimento.-----------------------
Procurou quem pudesse fazer a primeira reparação, nomeadamente do teto, esperando 
depois que quem tivesse originado a situação assumisse as responsabilidades.----------------------
Enviou, no dia 05 de novembro de 2018, um ofício ao Senhor Presidente da Câmara a 
descrever a situação, do qual ainda não obteve resposta e dia 11 de dezembro de 2018, voltou 
a enviar novo ofício a fazer o ponto da situação, com os respetivos orçamentos, do qual 
também não obteve qualquer resposta.-------------------------------------------------------------------------
Assim, solicitou uma resposta por escrito a informar o que é que originou aquelas infiltrações e 
de quem é a responsabilidade porque tem o estabelecimento encerrado há seis meses, não 
tem outra fonte de rendimento e está a chegar ao ponto em que os seus recursos estão no fim 
não podendo esperar mais tempo para concluir o resto das obras e voltar à sua atividade que é 
aquilo que pretende, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou o senhor Jorge Pereira que a origem 
do problema esteve numa prumada que serve quinze frações, três de comércio e doze de 
habitação sendo a Câmara Municipal de Beja proprietária de sete destas doze frações.-----------
A Câmara Municipal fez a reparação da prumada em novembro e entretanto o caso está a ser 
tratado com a companhia de seguros para analisar as pretensões do senhor Jorge, 
nomeadamente a reparação que fez no seu estabelecimento e um pedido indemnizatório, 
portanto a Câmara Municipal assumirá e cumprirá as suas responsabilidades nos termos em 
que a companhia de seguros, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que a Câmara Municipal de Beja sendo proprietária de 
sete frações de um prédio de quinze, fez a reparação da prumada sem que qualquer um dos 
outros proprietários tivesse assumido qualquer responsabilidade. As reparações de 
deficiências das áreas comuns dos edifícios são responsabilidade repartida do condomínio pelo 
que as despesas relativas às reparações que o senhor Jorge fez no estabelecimento deverão 
ser endossadas ao condomínio, Câmara Municipal e aos outros condóminos, daí terem 
acionado o seguro e aconselhado os outros proprietários a proceder de igual forma, portanto 
consoante for a resposta da companhia de seguros assim será a atuação da autarquia, disse.--- 
 
 

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 dezoito 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 1 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 20 de março de 2019 
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