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Ata número seis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte 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, João Manuel Rocha da Silva, 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, Arlindo José Clemente Morais, 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 informando que a próxima reunião de 
câmara agendada para o dia 03 de abril de 2019 e por acordo entre todos os vereadores, será 
realizada dia 02 de abril à mesma hora.-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 5/2019;--------------------------------------------- 

 
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 5/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em seis de março de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por todos 
os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Manuel Rocha da Silva, 
por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 160)-------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado cumprimentou os presentes e solicitou, no âmbito das funções de 
vereador, acesso ao processo de seleção da equipa CLDS 4G que já terminou.-------------------------
Relativamente ao Programa Escolhas perguntou se já houve alguma evolução.---------------------- 
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A vereadora Marisa Saturnino, informou que a reclamação já foi enviada para o Programa 
Escolhas que respondeu para que os parceiros sociais se manifestassem, aguardando-se agora 
a apreciação dos mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao CLDS 4G e uma vez que calculou que o vereador Vítor iria levantar a questão, 
lembrou que em junho de 2015, quando questionado pelo eleito na altura, deputado 
municipal Paulo Arsénio, hoje Presidente de Câmara, relativamente à continuidade dos 
técnicos no projeto que antecedeu o último, a resposta do senhor vereador Vitor Picado havia 
sido que o executivo em funções tinha toda a legitimidade para escolher a equipa com quem 
pretendia trabalhar. Neste sentido, também no atual processo o executivo que abriu ofertas 
de emprego, em vez de nomear diretamente os técnicos, escolheu pessoas que se crê serem 
idóneas, neutras e competentes para a seleção dos candidatos, inclusivamente uma 
representante de uma entidade externa, o Instituto Politécnico de Beja, com trabalho 
conhecido e reconhecido, sendo este um processo onde ninguém agiu de má-fé e se apuraram 
resultados que foram publicados em virtude das competências de cada candidato, referindo 
que, deste modo, pensa que o atual executivo tem tanta legitimidade como o anterior para 
trabalhar com a equipa que escolheu.----------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que, no Projeto que agora terminou, as pessoas foram indemnizadas três 
vezes mais do que na realidade tinham direito, uma durante três anos consecutivos na 
sequência de um acordo de cavalheiros, feito de boca, onde ficou estabelecido que receberiam 
mais 100,00 € mensalmente pelo facto da caducidade do contrato não ser elegível nos 
projetos mas ter que ser obrigatoriamente pago nos termos da lei, e outra no final do 
contrato, quando exigiram receber a caducidade da associação, independentemente de já 
terem recebido um valor muito superior a essa verba.------------------------------------------------------
Relativamente à consulta do processo, disse que já houve pessoas que pediram para consultar 
os seus processos individuais e o fizeram mas que não consultaram nem consultarão os de 
outros candidatos porque tal é impossível devido à Lei de Proteção de Dados, à semelhança do 
senhor vereador Vítor Picado que, como vereador da oposição, tem direito de acesso à 
informação da Câmara, mas não à documentação da Associação Alentejo XXI, que é privada, 
por não ser sócio da mesma nem fazer parte dos corpos sociais pelo que, obviamente não lhe 
poderia facultar essa informação.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que desconhecia esta capacidade da senhora vereadora Marisa 
Saturnino adivinhar perguntas, o que é uma mais-valia, e no essencial está de acordo com tudo 
aquilo que a senhora vereadora disse tanto que não colocou qualquer questão sobre a 
legitimidade do executivo escolher quem quer que seja, a questão que colocou foi muito clara, 
enquanto vereadores querem ter acesso aos documentos do processo CLDS 4G, para ver como 
é que os critérios foram aplicados.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, informou que os critérios são públicos e constam no Aviso de 
Abertura das ofertas de emprego que se encontram publicados na página da Associação. 
Relativamente aos processos individuais dos candidatos é impossível fornecer essa informação 
devido à Lei de Proteção de Dados, como já referiu, e ao facto do vereador Vítor Picado não 
ser associado da Alentejo XXI. Contudo terá todo o gosto em explicar como é que foram 
efetuados os cálculos e pode até pedir aos elementos do júri para reunirem com os senhores 
vereadores para dar essas informações.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado para terminar o assunto colocou a questão de outra forma para ser 
respondida na próxima reunião:-----------------------------------------------------------------------------------
Enquanto vereador da oposição com legitimidade para pedir e ter acesso à informação e para 
colocar as questões que considerar pertinentes, que dados relativos a esta matéria pode a 
vereadora Marisa Saturnino fornecer?---------------------------------------------------------------------------
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Relativamente ao Programa Escolhas irá aguardar novos desenvolvimentos.-------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Perguntou se existe algo de novo sobre o Regulamento para Cedência de Equipamentos 
Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saber qual o ponto da situação relativamente a uma questão que enviou por email ao Senhor 
Presidente da Câmara sobre uma solicitação de recolha de resíduos na Quinta do Castelo em 
que foi apresentada uma proposta da Câmara Municipal de prestação de serviços que o 
explorador do empreendimento considera demasiado elevada.-----------------------------------------
Por último perguntou o é que se pretende fazer nas casas de banho públicas junto ao castelo 
que sofreram uma pequena intervenção que não estará terminada e que daquilo que verificou 
incidiu na retirada de urinóis, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão de resíduos sólidos 
urbanos, informou que ainda não teve oportunidade de falar com o Engº Fernando Curado 
para que possam confirmar os dados disponibilizados ao munícipe que os solicitou e/ou 
eventualmente retificar os mesmos.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à cedência de espaços municipais referiu ter dado instruções aos serviços, com 
efeitos a partir do dia 01 de março de 2019, a determinar que sejam liminarmente indeferidos 
todos os pedidos feitos num prazo inferior a 15 dias da utilização dos espaços, pelas seguintes 
razões:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primeira, porque estavam a ser cedidos espaços sem que o executivo tivesse conhecimento, 
ou seja, havia muitas vezes um contato direto formulado a funcionários do município 
responsáveis pelos espaços que induziam tacitamente que havendo disponibilidade estava 
emprestado. Não pode ser assim, o Presidente ou um vereador tem de ter conhecimento que 
o espaço está emprestado, a quem, em que data e para que efeito.-------------------------------
Segunda, os pedidos que chegam em cima da hora o que torna difícil gerir os espaços uma vez 
que há a necessidade de verificar se o mesmo está em condições, se ocorreu alguma iniciativa 
na véspera e se existe pessoal disponível para o poder abrir, nomeadamente ao fim-de-
semana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por estes motivos, todos os pedidos têm de ser dirigidos ou ao Presidente da Câmara ou a um 
vereador, com o mínimo de 15 dias de antecedência, de forma a haver uma igualdade de 
circunstâncias de todos e para que a Câmara Municipal tenha conhecimento de tudo o que 
está a ocorrer nos espaços que tutela o que por vezes não acontecia, disse.-------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente às casas de banho junto ao Castelo referiu que as 
mesmas foram fechadas precisamente por não terem condições para estarem a funcionar, 
está a ser elaborado um projeto pelos serviços que ainda não está terminado e portanto ouviu 
com muito espanto e desagrado que o equipamento esteja aberto pelo que se irá inteirar 
deste facto, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha quis deixar a seguinte nota:----------------------------------------------------------
Referiu que evidentemente está na oposição mas acima de tudo está na Câmara como 
vereador eleito de pleno direito e portanto não gosta de ser visto apenas como oposição 
dando a sensação que só está aqui para fazer isso. Quando pode, apresenta propostas, quer 
sejam aceites ou não, é a democracia a funcionar e gostava de ser visto neste sentido.------------
Acrescentou que tem muitos anos de autarca e sabe como alguns funcionam na vida pública e 
política, daí não discutir questões de pessoal, aliás o Senhor Presidente da Câmara questionava 
muito, enquanto eleito da Assembleia Municipal, relativamente à manutenção ou não dos 
funcionários da INOVOBEJA e eles ficaram, porque evidentemente não se pode chegar à câmara 
e começar a “despachar” pessoas, sempre teve isto como princípio e nunca foi defensor da 
clientela política para ter votos.------------------------------------------------------------------------------------
Os concursos são feitos e embora sejam bem elaborados permitem sempre aquelas coisas que 
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todos sabem mas, não discute estas questões, e acha que todos nos devemos pautar pela 
competência e pelo desempenho eficaz dos cargos, sejam eles quais forem, disse.----------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário pensa que a questão não é tanto o ser oposição ou não, a questão 
é que a Alentejo XXI é uma associação privada, da qual faz parte dos órgãos sociais a Câmara 
Municipal de Beja que é composta por sete vereadores e é nesta qualidade que o vereador 
Vítor Picado refere que tem direito ao acesso aos documentos, aliás a senhora vereadora 
Marisa Saturnino foi nomeada pela Câmara Municipal para representar o executivo do 
município nessa entidade.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estranha também a justificação dada que a Lei de Proteção de Dados não permite o acesso dos 
vereadores aos documentos considerando esta interpretação do mais restritivo que há porque 
sendo assim nem o Senhor Presidente da Câmara poderá ter acesso aos mesmos, só a 
vereadora é que terá, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino admitiu que provavelmente seria uma resposta redutora porque 
não era especialista da área jurídica como a senhora vereadora Sónia, mas era a que tinha de 
acordo com as indicações que lhe haviam sido prestadas.-------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Estatuto do Direito da Oposição – Relatório de Avaliação;----------------- 

 
Considerando o exposto no Relatório de Avaliação, que constitui documento anexo número 
um e faz parte integrante da presente ata, entende-se que foi assegurado o cumprimento do 
Estatuto do Direito de Oposição no Município de Beja no período a que se refere o presente 
relatório (01-01-2018 a 31-12-2018).--------------------------------------------------------------------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito de Oposição, o 
presente relatório de avaliação deverá ser enviado à Presidente da Assembleia Municipal e aos 
titulares do Direito de Oposição, para efeitos de exercício do direito de pronúncia.-----------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após 
o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório será 
publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Acordo de Regularização de Dívida;--------- 

 
Presente o Acordo de Regularização de Dívida a celebrar entre a EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M. e a AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., que 
constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, foi informado 
que o mesmo se destina a proceder à regularização da divida no total de 2.286 344,16 €, 
referente aos anos de 2016 e 2017.-------------------------------------------------------------------------------
Acrescem juros de mora, no valor de 133.329,27 € (o total dos juros seriam de 189.698,54 € 

embora devido ao perdão (30 %) possibilitado pelo Decreto-Lei nº 5/2019 tenham sido reduzidos para o 

valor indicado).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A dívida refere-se a faturas de fornecimento de água, faturas de tratamento de águas 
residuais, a prestação de serviços na área do saneamento (incluindo subcontratos de prestação de 

serviços que não foram reconhecidos desde 1º trimestre de 2016 e tiveram agora de ser assumidos na 

íntegra). Estão ainda incluídas duas faturas de setembro e outubro de 2018 que transitaram 
para o acordo como forma de libertar tesouraria para fazer face a acertos de contas 
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anteriormente vencidos com a Águas Públicas do Alentejo.------------------------------------------------
De referir que desde janeiro de 2018 não ocorreu acumulação de dívida nova, tendo todos os 
compromissos sido cumpridos dentro dos prazos acordados, situação de cumprimento que 
facilitou agora a celebração deste acordo de pagamento.--------------------------------------------------
O ARD é celebrado ao abrigo do Decreto-Lei nº 5/2019, que estabelece os termos e condições 
pelos quais os Acordos se deverão reger, bem como as regras aplicáveis à cessão dos Créditos 
das dívidas à ADP –Águas de Portugal.----------------------------------------------------------------------------
Face ao novo quadro legislativo, a celebração deste acordo entre a AgdA e a EMAS permite a 
cessão dos créditos ao BEI ou a outra entidade bancária, com taxas seguramente muito 
inferiores àquela que consta do presente ARD, bem como a prazos que podem ir até aos 25 
anos como é o caso do BEI.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 161)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da alteração de valor da intervenção no 
edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja, a contratualizar no 
âmbito de empréstimo IFRRU2020;------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 837, de 14 de março de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 

Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que foi elaborada em 30 de janeiro de 
2019, a informação técnica nº 3/2019 ATC/GDEI para reunião de câmara de 20 de fevereiro de 
2019, relativa à aprovação de candidatura ao IFRRU2020, destinada a obra de reabilitação do 
edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja.-----------------------------------------------------------
Na informação supracitada, foi indicado o valor estimado de 330.000,00 €, para 
contratualização de empréstimo através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbana – IFRRU2020.---------------------------------------------------------------------------------
Contudo, na altura não haviam sido aferidas na totalidade das despesas elegíveis no âmbito do 
IFRRU2020, nomeadamente, custos com adjudicação de serviços para execução de projetos, 
serviços de certificação energética e taxas de emissão de certificados energéticos.-----------------
Após verificação e ponderação dos valores e despesas elegíveis acima referidas, pode indicar-
se que o valor para a totalidade da intervenção foi corrigido para 342.123,58 €.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 162)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de colaboração;------------------------ 

 
Presente o protocolo de colaboração a celebrar entre a Pedra Angular e o Município de Beja, 
que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, com o 
objetivo de concretizar a parceria entre as duas entidades para a realização de três atividades, 
nos dias 06 e 07 de abril, integradas na 15ª Edição do Festival “Terras Sem Sombra” e a 
atribuição de um apoio financeiro no valor de 9.000,00 €.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 163)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato;----------- 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e a AOBA – 
Associação Ornitológica do Baixo Alentejo, que constitui documento anexo número quatro e 
faz parte integrante da presente ata, para cedência da fração autónoma sita na Rua Sousa 
Porto, nº 91, r/c dtº, em Beja.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 164)---------------------------------------------- 
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2.6. – Pedido de cedência da concessão do quiosque do Terreirinho das 
Peças, em Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 11 de março de 2019 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que a 
titularidade do contrato de concessão está conferida ao requerente, Senhor Paulo Manuel 
Ragageles Machado e a exploração do quiosque é feita em proveito comum do casal, pelo que 
a mudança de nome do contrato de concessão do atual concessionário para sua mulher não 
traz quaisquer questões de concorrência.-----------------------------------------------------------------------
O único fundamento para esta mudança é apenas formal, pelo que é indiferente para o 
Município de Beja que seja um ou outro dos elementos do casal a explorar o quiosque, sendo 
certo que facilita um maior equilíbrio financeiro desta família, que vive em economia comum, 
uma vez que o atual concessionário enfrenta um processo de despedimento na empresa onde 
tem trabalhado e para ter acesso ao fundo de desemprego não pode estar coletado como 
empresário em nome individual.-----------------------------------------------------------------------------------
Face aos fundamentos apresentados, é de parecer que deve ser deferido o requerimento, nos 
precisos termos em que é requerido, sendo que, no caso de deferimento, terá de ser feito uma 
adenda ao contrato em vigor passando a esposa a ser a titular do contrato em causa.-------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 165)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido pelo Novo Banco, S.A., que pretendendo vender o prédio denominado Estação de 
Caminho-de-ferro, em Baleizão, pelo valor de 150.147,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado não exercer o direito de preferência com o voto de qualidade do Senhor 
Presidente da Câmara e os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 166)---------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra por considerarem que deveria ser exercido o direito de 
preferência uma vez que a não aquisição deste prédio poderá ser prejudicial e hipotecar o 
projeto existente de ligação de Beja ao Guadiana, pelo que deveria haver um contato com o 
Banco no sentido de negociar esta situação.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que neste caso aquilo que está para venda é a área bruta 
privativa, não é nenhum terreno.----------------------------------------------------------------------------------
A informação da Divisão de Administração Urbanística e do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação é que não existe interesse no exercício deste direito de 
preferência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função daquilo que o vereador João Rocha referiu a situação poderia ser repensada mas o 
tempo não ajuda e para além disto não existem condições financeiras para assumir no 
momento este encargo de 150.147,00 €.------------------------------------------------------------------------
Deu ainda uma nota relativamente à preferência que a Câmara Municipal exerceu há duas 
reuniões atrás sobre um terreno industrial informando que a indicação foi enviada para a 
plataforma da Casa Pronta mas aparece como pendente recebendo depois os serviços uma 
comunicação do Novo Banco a transmitir que a escritura já estava realizada e portanto agora a 
questão está em saber se os prazos aficados foram cumpridos.-------------------------------------------
Em situações futuras, enquanto vereador irá tomar logo a decisão, no caso de se pretender 
exercer o direito de preferência, e depois o processo será submetido à reunião para ratificar.--- 
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2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 

 
Solicitado por Glorinda Maria Lourenço – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão 
em como não há inconveniente no aumento de comproprietário do prédio rústico 
denominado “Juliana“, inscrito na matriz predial sob o artigo 29, Secção H, sito na União de 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 167)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;--------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria Dulce da Conceição Ramires Santos Ramalhete, na qualidade de 
proprietário do prédio sito na Rua General Humberto Delgado, nos 21 e 23, sito na União de 
Freguesias de Albernoa e Trindade, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
885/20160119, da União de Freguesias de Albernoa e Trindade e inscrito sob o artigo nº 530º 
em Beja, com a área total de 200,00m2, a emissão de certidão em como não há inconveniente 
no destaque de parcelas em perímetro urbano:---------------------------------------------------------------
1. O prédio sito na Rua General Humberto Delgado, nos 21 e 23, União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade, concelho de Beja, inscrito na matriz com o artigo 530º (urbano) descrito 
na Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela ficha nº 885/20160119, com a área 
total de 200,00m2 e a seguinte composição: área coberta: 63,00m2 e área descoberta: 
137,00m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Prédio a destacar sito na Rua General Humberto Delgado, nº 23, na União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade, concelho de Beja, com a área total de 102,00m2 e a seguinte composição: 
área coberta: 34.00m2 e área descoberta: 68,00m2.----------------------------------------------------------
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 168)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação do Projeto da Primeira Alteração da 
Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, 
Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 1674, de 27 de fevereiro de 2019, do Serviço de Proteção Civil, informando que 
tendo decorrido o período de consulta pública pelo prazo de 30 dias, ao abrigo do disposto no 
artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo entre 18 de dezembro de 2018 a 18 de 
janeiro de 2019, sem que tivessem sido apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações 
pelos interessados, encontra-se o projeto da Primeira Alteração da Postura Municipal de 
Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, 
que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata em 
condições de ser submetido à aprovação e votação final da Câmara Municipal e 
posteriormente à apreciação da Comissão de Regulamentos e por fim à aprovação e votação 
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pela Assembleia Municipal nos termos do artigo 25º, nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais).---------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 169)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de Aviso – Exumação de cadáveres;------------ 

 
LUÍS ALBERTO DA SILVA MIRANDA, Vereador do Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da 
Câmara Municipal de Beja, faz saber que:-----------------------------------------------------------------------
Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres identificados na lista que se junta e que constitui 
documento anexo número seis que faz parte integrante da presente ata, sepultados no 
Cemitério Municipal de Santa Clara, em Beja, foi resolvido proceder à sua exumação, pelo que 
se convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a entrar em contacto com os Serviços 
do Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser acordada a data em que terá lugar a 
exumação e o destino a dar às ossadas.--------------------------------------------------------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 170)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios/apoios financeiros;---------------- 

 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja. Analisada a documentação apresentada 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 171)-- 
 
Solicitado pela AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja. Analisada a documentação apresentada e reconhecendo a 
importância do ser trabalho, propõe-se a atribuição de um subsídio de 850,00 €.-------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 172)-- 
 
Solicitado pela Casa Pia de Beja, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja. Analisada a 
documentação apresentada e reconhecendo a importância do ser trabalho que visa dar 
resposta às necessidades sociais da comunidade abrangendo 500 crianças, propõe-se a 
atribuição de um subsídio de 850,00 €.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 173)-- 
 
Registo 1861, de 06 de março de 2019, do Serviço de Dinamização Socioeducativa, propondo a 
atribuição dos seguintes subsídios (montante calculado com base no valor de 2,00 €/aluno), no 
âmbito da comemoração do Carnaval na cidade e nas freguesias rurais:------------------------------ 
Escola/Instituição ………………………………………………………………………………………………………  Valor (€) 
Agrupamento de Escolas nº1 de Beja …………………………………………………………………………. 1.640,00 
Agrupamento de Escolas nº2 de Beja ……………………………………………………………………………. 400,00 
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Associação Para o Ensino – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça ………………………….. 100,00 
Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia ………………………………………………………………. 110,00 
Centro Social e Paroquial do Salvador ………………………………………………………………………….. 280,00 
Associação Escola Aberta …………………………………………………………………………………………….. 150,00 
Centro de Paralisia Cerebral ………………………………………………………………………………………… 100,00 
Colégio Jardim infantil Nossa Senhora da Conceição …………………………………………………… 300,00 
Casa do Povo de Penedo Gordo ……………………………………………………………………………………. 50.00 
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares ………………………………………………………………………….. 300,00 
Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança ………………………………………….. 50,00 
O Avião – A.D.S.D. do Bairro da Base Aérea 11 ………………………………………………………………. 50,00 
Foi deliberado por unanimidade atribuir os subsídios propostos na informação, no valor total 
de 3.530,00 €.(Deliberação nº 174)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo 2031, de 11 de março de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição dos seguintes apoios financeiros, considerando a importância da realização dos 
eventos identificados:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, um subsídio no valor de 2.500,00 €, no âmbito da 
realização da “VI Edição do Festival do Cogumelo – Silarca 2019”;----------------------------------------
Junta de Freguesia de Beringel, um subsídio no valor de 2.500,00 €, no âmbito da realização 
do evento “Sabores do Barro 2019”;------------------------------------------------------------------------------
União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, no âmbito da realização 
da “Feira das Cavadas 2019”.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

175)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, para fazer face às despesas com a 
organização do evento “3º Bejábombar – Festival de bombos e percussão tradicional de Beja”, 
que se realiza no dia 01 de junho de 2019.---------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU atribuir um subsídio no 
valor de 2.550,00 €.(Deliberação nº 176)-------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, para fazer face às despesas com a organização 
do evento “Festival MUPA – Música na Planície”, que se realiza nos dias 10 e 11 de maio de 
2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 8.100,00 €.(Deliberação nº 

177)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, após convite à Escola 
Profissional Bento de Jesus Caraça de Beja, no sentido da Câmara Municipal de Beja apoiar 
esta entidade com a atribuição de um subsídio para a apresentação da peça intitulada 
“Quebrando tabus”, no Pax-Júlia Teatro Municipal, bem como a cedência deste espaço, dia 04 
de abril de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 250,00 €.(Deliberação nº 178)-- 
 
Solicitado pela Associação de Defesa do Património de Beja, apoio financeiro para as 
seguintes atividades:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Festa do Azulejo de Beja – 10.000,00 €;--------------------------------------------------------------------------
Festa das Maias – 1.750,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------
Ciclo de conferências sobre arqueologia e temáticas do património cultural – 750,00 €;-----------
Livro digital sobre Azulejaria de Beja – 2.500,00 €;------------------------------------------------------------
2ª Edição das Rotas de Azulejaria de Beja – 1.800,00 €;-----------------------------------------------------
Pintura conservação e pintura exterior (propriedade da Câmara Municipal de Beja) – 8.500,00 €.--- 
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De acordo com o despacho do vereador Arlindo Morais, de 28 de fevereiro de 2019, o 
Município de Beja irá apoiar a Festa do Azulejo com um montante de 2.500,00 € e o Ciclo de 
conferências sobre arqueologia e temáticas do património cultural com um montante de 
750,00 €. No que respeita aos restantes pedidos não é de momento possível satisfazer os 
mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU atribuir um subsídio no 
valor total de 3.250,00 € para Festa do Azulejo de Beja e para o Ciclo de conferências sobre 
arqueologia e temáticas do património cultural.(Deliberação nº 179)------------------------------------- 
 
Solicitado ACOS – Agricultores do Sul, para fazer face às despesas com a realização de um 
espetáculo com a atuação de António Zambujo, no âmbito das comemorações do 25 de Abril.--
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 10.000,00 
€.(Deliberação nº 180)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU fizeram a seguinte Declaração de Voto relativamente às abstenções 
neste ponto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Relativamente às propostas de subsídios para a realização da VI Edição do Festival do 
Cogumelo – Silarca 2019, Sabores do Barro 2019 e Feira das Cavadas 2019, e havendo aqui 
uma redução de 75% relativamente ao valor atribuído no ano anterior, consideram que, a 
proposta de 2.500,00 €, é manifestamente insuficiente para a realização, principalmente, dos 
dois primeiros eventos, pela projeção que já têm e promoção que criam do território e para o 
retorno que se pretende neste tipo de iniciativas que não podem ser apenas realizadas através 
de candidaturas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à iniciativa Bejábombar – Festival de bombos e percussão tradicional de Beja, 
promovida pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, que já vai para sua terceira edição, 
também lhes parece que o apoio poderia ser maior e embora esteja a ter o seu sucesso e 
dimensão, estas associações necessitam sempre da ajuda do Município para poderem crescer 
ainda mais e fazerem coisas novas.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos apoios propostos para a Associação de Defesa do Património de Beja, 
consideram que o valor proposto para a Festa do Azulejo fica aquém daquilo que a iniciativa 
pode potenciar e merece, tendo em conta o seu crescimento todos os anos desde que se 
iniciou, tanto a nível de dimensão com o envolvimento do concelho e do distrito apresentando 
sempre novidades, como a nível financeiro e logístico, e também, porque a Festa das Maias, 
que já tem alguma tradição, fica excluída destes apoios.”-------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao apoio para o espetáculo do António Zambujo no âmbito das comemorações 
do 25 de Abril, a vereadora Sónia Calvário referiu que concordam com o valor do mesmo mas a 
questão dirige-se no sentido de saberem se as comemorações se vão cingir apenas a este 
concerto e às iniciativas que no dia 25 são promovidas pelas associações do concelho, ou se 
estão previstos outros tipos de iniciativas, uma vez que se trata de uma data com grande 
importância para o país, lembrando que no anterior mandato se chegou a comemorar este dia 
na Praça da República apesar de, em simultâneo, se estar a realizar a OviBeja, disse.--------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara deixou a seguinte nota:----------------------------------------------------
Referiu que o ano passado houve seis eventos que foram pagos na íntegra com 1.500,00 € da 
Câmara Municipal de Beja e 8.500,00 € financiados, nomeadamente Sabores do Barro, Feira do 
Idoso, Semana Cultural da Salvada, Festival da Silarca, Feiras das Cavadas e a Feira da Terra. 
Mais na Cabeça Gorda foi reforçada a capacidade energética na zona central da freguesia com 
uma intervenção que custou 8.000,00 € e que fica para sempre. Fizeram-no porque foi 
possível, no âmbito de uma candidatura que existia dotada com cerca de 200.000,00 €.---------- 
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Naturalmente que a Câmara Municipal gostaria de apoiar um pouco mais, no futuro poderá 
fazê-lo eventualmente com alguns ajustamentos mas, independentemente disto, o apoio 
direto da Câmara Municipal está a ser reforçado em mais 1.000,00 €.----------------------------------
Estes seis eventos serão apoiados de igual forma, com 2.500,00 € cada, mais o apoio logístico 
de recolha de resíduos sólidos urbanos e canalização, tal qual como nos anos anteriores, 
excetuando as infraestruturas elétricas porque não têm que assine os termos de 
responsabilidade e porque não existem eletricistas suficientes, necessidade que esperam 
agora, no âmbito dos concursos que foram abertos, colmatar.--------------------------------------------
Referiu também que, embora a senhora vereadora Sónia Calvário não goste muito que se fale 
do passado, a verdade é que não percebem qual era a lógica de atribuição dos apoios 
anteriormente, porque aquilo que os Presidentes de Juntas de Freguesia lhe disseram, foi que 
para além do apoio logístico, apoio financeiro não tinham nenhum e dito até por freguesias da 
CDU, portanto as coisas são o que são, admite que não estejam inteiramente corretos e que 
tenham de fazer correções mas o tratamento para estes seis eventos será igual.--------------------
Não quis deixar de referir que, no último ano do mandato anterior, os apoios a todas as 
entidades subiram exponencialmente, facto que considera também curioso.-------------------------
Relativamente às comemorações do 25 de Abril começou por informar que a Câmara 
Municipal não foi consultada pela ACOS acerca da data da realização da OviBeja. Neste sentido 
viam-se numa contingência, ou se organizava comemorações à parte que podiam ir pela noite 
dentro, ou se realizava uma iniciativa na Casa da Cultura com bandas locais até às 00;00 horas 
ou então associavam-se à ACOS. Surgiu então uma proposta da ACOS de abrir as portas a partir 
das 22:00 horas para as pessoas entrarem gratuitamente no recinto.-----------------------------------
Neste sentido, e sendo muito difícil competir com a OviBeja, que é um evento absorvente de 
tudo o que se passa à sua volta, a Câmara Municipal de Beja, optou por se associar à ACOS, 
pagando a atuação do grupo que atua às 22:00 horas, no valor de 910,00 € + IVA, o fogo-de-
artifício que terá uma duração aproximada de 8 minutos e que será lançado a partir do Estádio 
Flávio dos Santos, no valor de 4.980,00 €+ IVA e 50% do espetáculo do António Zambujo, 
ficando no dia 24 a obrigação da autarquia esgotada por não se considerar útil dividir os 
munícipes por dois ou três locais da cidade.--------------------------------------------------------------------
No dia 25 de Abril será um dia inteiro no Jardim Público a partir das 10:00 horas com a 
realização de uma série de iniciativas, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado “Passeio BTT”, que se realizará dia 31 de março de 2019.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 181)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube TT Escalfa Caminhos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, 
denominado “2º Circuito Urbano 2019”, que se realizará dia 30 de março de 2019.-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 182)----------------------------------------------- 
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2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 
pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 
veículos e emissão de licenças de interrupção de trânsito;--------------------------- 

 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas de 
apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da realização da iniciativa 
denominada “3º Bejábombar – Festival de bombos e percussão tradicional de Beja”, dia 01 de 
junho de 2019, entre as 15:00 horas e as 17:00 horas, em vários arruamentos da cidade.---------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 183)--------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado, licenças 
de ocupação de espaço público e licença de recinto itinerante;------------------- 

 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico 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 “Distúrbios Culturais 2019”, na tenda instalada no 
Campus do Instituto Politécnico de Beja, que ocorreu entre os dias 26 de fevereiro e 01 de 
março de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 184)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “VI Edição do Festival do Cogumelo – Silarca 2019”, na Praça Magalhães 
Lima, em Cabeça Gorda, que ocorreu entre os dias 08 e 10 de março de 2019.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 185)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um baile, no 
pavilhão multiusos de Trigaches, que ocorreu dia 09 de março de 2019.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 186)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Núcleo Sportinguista de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público com esplanada no ano de 2019, no 
estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua de Angola, Centro Comercial do Carmo, 
Loja 1, r/c, em Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 187)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Diogo Lopes dos Santos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público com a instalação de insufláveis, no Parque 
da Cidade, em Beja, todos os fins-de-semana e feriados, no período compreendido entre 08 de 
março e 03 de junho de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 188)------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado por Adélio Leandro Pinheiro Torralvo, explorador do “Leandro’s Circos, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de recinto itinerante e de licença 
especial de ruído, para realização de espetáculos de circo, junto à piscina coberta, em Beja, 
entre os dias 19 de abril a 01 de maio de 2019.----------------------------------------------------------------
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Foi deliberado indeferir com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 189)------------------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Zafra (Espanha), dia 11 de maio de 2019.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 190)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odivelas, dia 18 de maio de 2019.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 191)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para duas deslocações, dias 10 de 
julho e 06 de setembro de 2019, no âmbito dos Passeios Sénior 2019.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 192)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Cuba, dia 17 de março de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 193)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Sevilha 
(Espanha), dia 09 de maio de 2019.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 194)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, dia 26 de março de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 195)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, dias 16 e 17 de abril de 2019.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 196)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Aracena (Espanha), dia 18 de março de 2019.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 197)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 53, relativo ao dia dezanove de 
março de dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, oitocentos 
e dezoito mil, seiscentos e dezoito euros e setenta e um cêntimos, sendo um milhão, 
quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinco euros e sessenta e sete cêntimos de 
operações orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, cento e treze euros e quatro 
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cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Dorte Laen, esposa do senhor Karsten Larsen, perguntou à Câmara Municipal se já 
há alguma data para resolução da situação relativa ao fontanário de Quintos.------------------------
Referiu ainda que a dificuldade que os autocarros de turismo têm quando descem a Rua 
Antero de Quental em direção à Rua General Teófilo da Trindade tendo em conta a passadeira 
elevada que ali se encontra, ainda não foi resolvida.--------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha solicitou, se fosse possível, que a Câmara Municipal mandasse 
limpar as copas das árvores existentes na Rua António Covas Lima uma vez que reside na zona 
há muitos anos e nunca viu as mesmas serem limpas.-------------------------------------------------------
Perguntou também, tendo em conta que se falou há pouco numa intervenção das casas de 
banho junto ao castelo, para quando uma intervenção nas casas de banho do Jardim do 
Bacalhau.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu ainda a colocação de mais bicas de água na cidade atendendo a que esta é uma zona 
bastante quente e estarmos quase a entrar na altura do calor, disse.----------------------------------- 
 
O munícipe Florival Baiôa referiu que veio à reunião exatamente pela questão dos apoios à 
Associação de Defesa do Património de Beja porque não compreende nem sabe quais são os 
critérios aplicados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que o ano passado a associação teve 10.000,00 € de apoio, que corresponde a mais de 
20% das suas despesas e portanto atribuírem este ano 2.500,00 € para a Festa do Azulejo, que 
está a ser trabalhada desde novembro de 2018 com a participação de quase três mil alunos de 
todas as escolas do concelho, incluindo os jardins-de-infância, e que tem uma participação de 
mais 50% que o nível nacional no seu todo sendo até Beja considerada a Capital do Azulejo, dá 
de facto a sensação que esta iniciativa não tem a importância e relevância que lhe é 
reconhecida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outro aspeto surpreendente é a proposta que apresentou de internacionalizar a iniciativa das 
“Maias” com o Museu de Olivença, ter 0,00 € de apoio.-----------------------------------------------------
Acrescentou que na sua opinião a Câmara Municipal precisa das pessoas a trabalhar 
ativamente nestas atividades, não o contrário, e mais que a Câmara Municipal precisa a 
cidade, porque divulgar Beja, fá-la crescer, portanto não consegue compreender como é 
possível que alguém faça uma redução no apoio de 10.000,00 € para 2.500,00 €, é 
inconcebível, disse, contudo por respeito aos cidadãos e por responsabilização da Direção da 
Associação de Defesa do Património, irão realizar este ano a Festa do Azulejo, mas 
provavelmente será a última a continuar assim.---------------------------------------------------------------
Lembrou ainda que quando o Dr. Jorge Pulido Valente foi Presidente da Câmara Municipal de 
Beja, quase destruiu o movimento associativo no concelho, e isto que aqui está, é o primeiro 
passo nessa direção. A situação do movimento associativo devia ter sido bem pensada e ver 
onde é que se pode arranjar dinheiro, porque as associações também tentam, e no seu caso, 
estão a tentar com inúmeras fundações a nível nacional uma vez que em Beja não há ninguém 
que apoie, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente ao fontanário de Quintos referiu não ter nada a 
acrescentar no momento e não se irá pronunciar sobre o assunto nesta reunião de câmara.----- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às questões do senhor Hélder 
Parrinha referiu, no que respeita à poda das árvores que há efetivamente uma altura 
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específica do ano para esse efeito mas esta é uma matéria que está entregue à Divisão de 
Zonas Verdes e que naturalmente o executivo acompanha. No caso em concreto não sabe, 
mas existem zonas da cidade onde se está a proceder à limpeza das copas das árvores e 
portanto irá ver com os serviços se está prevista alguma intervenção para Rua António Covas 
Lima.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às casas de banho públicas, informou que está a decorrer uma intervenção nas 
três casas de banho do Pavilhão dos Sabores, haverá em breve intervenção nas casas de banho 
junto ao castelo, serão construídas casas de banho no Terreirinho das Peças para dar apoio ao 
quiosque e chegará com certeza a altura de eventualmente se mexer na casa de banho do 
Jardim do Bacalhau.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às bicas de água informou que neste momento a Câmara Municipal não tem 
ainda nenhum plano para reforço das mesmas.---------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Florival Baiôa referiu que o atual executivo não enfia a 
carapuça daquilo que foi dito porque em 2018 foi precisamente o ano em que a Câmara 
Municipal mais apoio deu ao movimento associativo considerado e os apoios que vieram do 
executivo anterior, e que tinham subido drasticamente em 2017, foram mantidos.-----------------
O ano passado havia candidaturas altamente facilitadoras de se poder manter ou subir alguns 
apoios e por exemplo foi dito claramente aos seis Presidentes de Junta que organizam os seis 
eventos há pouco referidos que os 10.000,00 € era um apoio pontual para 2018 e que não iria 
ou dificilmente iria acontecer em mais algum ano.-----------------------------------------------------------
O executivo tem de ser criterioso e seletivo nos apoios que concede, nem sempre conseguirá 
ser inteiramente justo, mesmo quando existem regras e regulamentos muito apertados, são 
feitas avaliações em função de relatórios e de projeções que existem e procura-se com 
responsabilidade e com as verbas da Câmara Municipal acorrer ao vasto movimento 
associativo que existe no concelho que tem sido realmente dinâmico.----------------------------------
Acrescentou também que os próprios eventos organizados pela Câmara Municipal estão a ser 
geridos de uma maneira menos onerosa do que eram num passado recente mas que tem tido 
apesar disto uma qualidade muito semelhante.---------------------------------------------------------------
Lembrou que a Câmara Municipal está a executar asfaltamentos que custam centenas de 
milhares de euros, está a tentar renovar a frota automóvel que apresenta uma idade muito 
avançada e desgastada, houve descongelamento de carreiras e por via disso descongelamento 
de salários e têm que acudir a várias frentes, não estão com “a corda no pescoço” mas 
naturalmente o dinheiro não se reproduz, portanto admite que o senhor Florival tenha alguma 
razão, mas a Câmara Municipal de Beja, eventualmente por tentar chegar e dividir os recursos 
por todos, às vezes não consegue fazer aquilo que outros municípios mais pequenos fazem por 
terem um movimento associativo mais reduzido.-------------------------------------------------------------
Tomou boa nota e estarão atentos às iniciativas da Associação de Defesa do Património no 
sentido de se poder fazer algumas correções, 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.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
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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
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abstenção em reunião de câmara 
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