
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a dois 
de abril 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 no 6/2019;--------------------------------------------- 

 
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 6/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte de março de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por todos 
os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador Arlindo José Clemente Morais, 
por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 198)-------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário fez a seguinte intervenção relativamente às declarações do Senhor 
Presidente na última reunião de câmara onde referiu, por duas vezes, que no último ano do 
mandato anterior houve um aumento exponencial e drástico do apoio financeiro ao 
movimento associativo desportivo, cultural e juvenil.--------------------------------------------------------
Estas declarações não correspondem à verdade uma vez que esse aumento verificou-se de 
facto em 2014, relativamente a 2013, com uma subida de 35%.------------------------------------------
Houve posteriormente um aumento substancial em 2015, porque correspondeu como o 
Senhor Presidente certamente se lembrará, à conversão das dívidas existentes do movimento 
associativo em subsídio financeiro, nomeadamente desportivo, que também vinha 
curiosamente do mandato 2009/2013 sob gestão do PS, que no ano seguinte já não se 
verificou, voltando-se aos aumentos de 5% em 2016 e 8% em 2017.------------------------------------ 
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Acrescentou que em 2013, quando o anterior executivo chegou à Câmara Municipal, existiam 
64 entidades, desportivas, culturais e juvenis apoiadas e, em 2017, o último subsídio 
financeiro, sem contar com o apoio logístico e transporte, abrangeu cerca de 85 entidades o 
que correspondeu a um aumento elevado do número de entidades que foram contempladas 
com os subsídios que constavam no PAMA aprovado com as associações em 2014.-----------------
Referiu ainda que houve algumas oscilações, nomeadamente nos subsídios a atribuir ao 
movimento associativo, que têm a ver não só com a quantidade de atletas na área da 
formação mas também com o mérito competitivo, ou seja, como se sabe, quando os clubes 
conseguem atingir patamares superiores também existe uma subida de valores, mas não foi 
por isto que houve grandes alterações ao longo do mandato. Os valores e percentagens 
referem-se a todos os tipos de apoios financeiros, não apenas os regulares, acrescentando que 
a alteração de apoio financeiro a não mais de duas entidades se deveu à mudança do tipo de 
apoio, uma vez que se deixou de dar o apoio logístico (que era muito grande).-------------------------
Assim, não lhe parece que tenham sido percentagens, ao ponto de se dizer que os aumentos 
foram drásticos e exponenciais no último ano de mandato, como foi referido pelo Senhor 
Presidente, claramente a dar a entender que foram medidas eleitoralistas o que não 
corresponde de todo à verdade, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que reafirma tudo o que disse porque em 
2017 houve uma série de entidades que, para organizarem eventos pontuais, viram a sua 
dotação orçamental substancialmente reforçada face ao ano anterior de uma forma em que 
quadruplicaram e quintuplicaram muitas vezes esse apoio nas mesmas realizações e portanto 
desse ponto de vista continua a reafirmar que efetivamente, no último ano, a CDU então em 
funções teve uma política de apoios substancialmente diferente daquela que teve nos três 
anos anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse também que não se referiu especificamente ao PAMA em que os apoios estão 
quantificados mas sim a eventos de apoios pontuais que algumas associações realizaram no 
ano 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente aos Bairros Sociais perguntou se existe algum plano de intervenção para acorrer 
a situações urgentes nas habitações municipais, questão que coloca na sequência dos 
problemas que existem, nomeadamente ao nível de coberturas, limpeza de algerozes, etc.. ----
Relativamente aos ajustes diretos simplificados perguntou se seria melhor devolver o 
documento com as questões que pretendem ver esclarecidas sublinhadas, tendo o senhor 
Presidente da Câmara informado que o poderia fazer assim por ser mais prático para ambas as 
partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao Programa Escolhas, se há ou não 
financiamento para o Centro Comunitário do Bairro da Esperança e se já foram apuradas as 
responsabilidades a nível interno.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao CLDS 4G perguntou a que partes do processo podem ter acesso enquanto 
vereadores em regime de não permanência no âmbito das suas funções, disse.--------------------- 
 
O vereador João Rocha perguntou se a Câmara Municipal tem conhecimento de até que ponto 
o governo está implicado, ou não, na decisão da empresa Aeroneo vir para Beja, que seria 
bastante importante para a criação do cluster aeronáutico e, se foram tomadas medidas no 
sentido de apelar para esta situação, embora saiba que não depende da Câmara Municipal.----- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que a situação relativamente ao Programa Escolhas 
mantém-se. Teve um contato informal com a Diretora do Centro Comunitário do Bairro da 
Esperança que lhe disse não haver ainda novidades e portanto quando transmitirem qual foi a 
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decisão à Câmara Municipal e aos restantes parceiros poderá remeter a mesma ao senhor 
vereador.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao apuramento de responsabilidades, não podem ser imputadas qualquer tipo 
de responsabilidades apenas à Câmara Municipal porque o núcleo executivo do CLAS é 
constituído por várias entidades e como tal não foi a autarquia única e exclusivamente culpada 
desta situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao CLDS 4G, questionou o advogado da Associação, sobre as solicitações dos 
vereadores da CDU, que emitiu um parecer reiterando a informação prestada na última 
reunião de câmara, e que passou a ler nomeadamente a parte que considerou mais 
importante: “…Os vereadores da oposição da Câmara Municipal de Beja sem pelouros 
atribuídos são titulares do direito à informação, o qual deve ser cumprido por todo o executivo 
e em última instância pelo Senhor Presidente da Câmara. Sucede que a informação solicitada 
pela oposição não respeita ao Município de beja mas sim ao concurso de provimento de 
pessoal lançado e tramitado pela Alentejo XXI. Ora a Alentejo XXI é associação de direito 
privado com diversos associados, entre eles, o Município de Beja, sendo assim pessoa coletiva 
distinta e autónoma deste. Como é bom de ver o direito à informação de que a oposição goza 
nos termos do disposto no Estatuto do Direito da Oposição, refere-se a 
informação/documentos que o Município detenha. Com efeito, ainda que a senhora vereadora 
tenha sido júri do concurso, foi-o não na sua qualidade do executivo municipal mas sim como 
membro do órgão estatutário da Alentejo XXI. Nestes termos, sou da opinião que, nem o 
Senhor Presidente da Câmara, nem os vereadores com pelouro atribuído, se encontram 
obrigados a fornecer quaisquer dados acerca do concurso em causa, sendo até que, dada a sua 
intervenção no processo, a senhora vereadora se encontrará impedida de as fornecer. De 
todos os modos, nada impedirá os senhores vereadores da oposição de proporem que o 
Município solicite tais informações diretamente à Alentejo XXI, proposta que, como qualquer 
outra, deve ser sujeita à votação.”, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
Dada esta explicação, o vereador Vítor Picado propôs que o executivo, por uma questão de 
transparência, solicitasse a informação enquanto entidade que preside à Alentejo XXI e a 
vereadora Sónia Calvário solicitou uma cópia do parecer jurídico mencionado.---------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo vereador João Rocha, o Senhor Presidente da Câmara, 
Paulo Arsénio, informou que está neste momento a ser avaliada pela ANA – Aeroportos, o 
prolongamento ou não da atribuição do lote que a Aeroneo tem no aeroporto. O prazo de 
concessão já expirou, a Aeroneo pediu uma prorrogação de dois anos e segundo sabe pela 
Direção da ANA no aeroporto de Beja não está decidida ainda pela entidade se aceita a 
prorrogação ou se o retira e o atribui a uma outra empresa que o procure.---------------------------
Concorda com o senhor vereador que o projeto da Aeroneo teria muito interesse para aquilo 
que se está a estabelecer no aeroporto de Beja, sublinhando e partilhando da ideia que seria 
um investimento muito bem-vindo. A Câmara Municipal tem estado a trabalhar com a MESA, 
Manutenção, Engenharia e Serviços de Aeronaves, Ldª e com a Hi Fly como intermediária entre 
a ANA – Aeroportos e as empresas, para se poder viabilizar outros investimentos para além do 
já conhecido, e com outras entidades também na área da manutenção mas a Aeroneo não é 
infelizmente uma destas.--------------------------------------------------------------------------------------------
Informou que finalmente está agendada, depois de algumas insistências, uma reunião em 
Lisboa com o Ministro da Defesa Nacional, João Cravinho, para o dia 10 de abril em que irão 
também saber quais os motivos do projeto da Aeroneo estar encalhado e ainda não se ter 
desenvolvido em Beja e depois na próxima reunião de câmara terá todo o gosto em partilhar 
com os senhores vereadores as conclusões desta reunião, disse.----------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda, relativamente às intervenções urgentes e inadiáveis nas habitações 
sociais informou que existe uma equipa afeta a estas situações e com certeza que poderá 
fornecer o mapa aos senhores vereadores.--------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., relativo ao ano 2018;------ 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M., relativo ao ano 2018, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

199)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M., relativo ao ano 2018;------------------------------------------ 

 
Presente o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., relativo ao ano 2018, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 200)---------------------------------------------- 

 
 

2.3. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimos BEI;------------- 
 
Registo nº 2258, de 18 de março de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, na sequência da candidatura a fundos comunitários 
aprovada em 07 de março de 2019 para a Implementação de Percursos Acessíveis Beja, 
Centro Histórico e Envolventes, que se possa proceder à utilização da linha BEIPT2020, nos 
termos que regulamentam essa linha e nas seguintes condições:-----------------------------------------
Valor máximo do empréstimo a contratar – 288.269,37 €.--------------------------------------------------
Prazo do empréstimo a contratar – 15 Anos.-------------------------------------------------------------------
Amortizações de capital Semestrais, com um período de carência de três anos.----------------------
Pagamento de juros – Semestral.----------------------------------------------------------------------------------
Taxa de juro a aplicar – 1,564% fixa.------------------------------------------------------------------------------
Assim, e por forma a apresentar-se a respetiva candidatura, na plataforma Balcão 2020, de 
acordo com os respetivos normativos legais da LINHA BEI PT 2020-Autarquias, solicita-se que 
esta proposta seja aprovada em reunião de câmara, para efeitos de cumprimento da alínea 
ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do 
artigo 51º da Lei 73/2003, de 3 de setembro e em caso de aprovação seja remetida para 
decisão da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

201)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Registo nº 2378, de 20 de março de 2019, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo, na sequência da candidatura a fundos comunitários 
aprovada em 07 de março de 2019 para a Reabilitação e Refuncionalização do edifício da 
Piscina Descoberta, que se possa proceder à utilização da linha BEIPT2020, nos termos que 
regulamentam essa linha e nas seguintes condições:---------------------------------------------------------
Valor máximo do empréstimo a contratar – 432.208,28 €.--------------------------------------------------
Prazo do empréstimo a contratar – 15 Anos.-------------------------------------------------------------------
Amortizações de capital Semestrais, com um período de carência de três anos.----------------------
Pagamento de juros – Semestral.----------------------------------------------------------------------------------
Taxa de juro a aplicar – 1,564% fixa.------------------------------------------------------------------------------
Assim, e por forma a apresentar-se a respetiva candidatura, na plataforma Balcão 2020, de 
acordo com os respetivos normativos legais da LINHA BEI PT 2020-Autarquias, solicita-se que 
esta proposta seja aprovada em reunião de câmara, para efeitos de cumprimento da alínea 
ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto do 
artigo 51º da Lei 73/2003, de 3 de setembro e em caso de aprovação seja remetida para 
decisão da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

202)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do projeto de execução e das restantes 
peças do procedimento com vista à abertura de concurso público;------------- 

 
Registo nº 2601, de 28 de março de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento 
com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de reabilitação e 
refuncionalização do edifício da piscina descoberta.--------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 1.600.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo 
do orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução 
deste projeto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes, de acordo com indicação dos projetistas, é o 
que se transcreve: “… a presente empreitada é incindível fisicamente pelos elementos que a 
compõem, não sendo possível técnica e razoavelmente decompor estruturas e infraestruturas 
deste único complexo, não existindo forma nem meio de o fazer sem que esse facto acarrete 
uma maior dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de execução à entidade adjudicante e um 
inerente sobrecusto ao erário público. Pelo que se considera a presente empreitada como una 
e indivisível.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, com a seguinte distribuição de encargos:- 
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 266.667,00 € + IVA 
2020 …………………………………………………………………………………………………………. 1.333.333,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da empreitada será de 365 dias.------------------------------------------------------ 
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Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Antonio Manuel Coelho Fialho (Engº);------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª);----------------------------------------------------
Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);----------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº);----------------------------------
Cláudio Manuel Martins Tavares (Tec. Const. Civil);------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 203)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de adjudicação, aprovação da minuta de contrato e 
repartição de encargos;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2673, de 29 de março de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, face ao relatório final de análise de propostas a adjudicação da 
empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, à Efima – Eficiência, 
Instalações e Manutenção, Ldª, pelo valor de 627.714,27 € (s/IVA incluído).---------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 
de 31 de agosto, a minuta do contrato, que se junta e que constitui documento anexo número 
três que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a 
decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser a Arqtª Margarida Duarte.-----------------------------------------------
Presente o cronograma financeiro da proposta a adjudicar, poderemos desde já atualizar a 
repartição de encargos prevista para esta empreitada. Assim, teremos os seguintes valores 
(s/IVA incluído):----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 …………………………………………………………………………………………………………………….. 205.459,21 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. 422.255,06 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

204)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de Conta da empreitada;-------------------------------- 

 
Presente a Conta final da empreitada de reabilitação da cobertura da EB1 de Salvada, que 
totaliza no valor de 46.511,57 € e que constitui documento anexo número três que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 205)---------------------------------------------- 
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2.7. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de Plano de 
Intervenção em Espaço Rural;--------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2557, de 26 de março de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que o Senhor Miguel de Sousa Otto solicitou à Câmara Municipal a celebração de 
um contrato para planeamento para elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural 
abrangendo seis prédios rústicos de sua propriedade num total de 348ha.----------------------------
Com este PIER pretende-se criar as condições necessárias para o aprofundamento das 
atividades agrícolas e agroflorestais, centrando-as na perspetiva de valorização dos recursos e 
da sustentabilidade de processos de exploração e gestão associados à diversificação de 
intervenções e usos do território, conciliando os interesses do proprietário com os objetivos 
estratégicos do município patentes no Plano Diretor Municipal em vigor.------------------------------
Assim este PIER deverá corresponder a um processo de planeamento que responda ao desafio 
de encontrar uma solução equilibrada e sustentável para a zona de intervenção, com base na 
identificação de um sistema que possibilite o reordenamento das áreas agrícolas, agro silvo 
pastoris e florestais. A partir deste pressuposto de base, é importante definir um 
enquadramento de diversificação para incremento de atividades que projetem inclusivamente 
o espaço no exterior, por via da dinamização do turismo em espaço rural, envolvendo a 
recuperação do património edificado e a implantação dos apoios necessários, entre outras 
propostas que venham a revelar-se como basilares para alcançar um modelo territorial que 
fomente a intensificação económica, num contexto estruturado de valorização patrimonial e 
ambiental e de promoção criativa da sustentabilidade.------------------------------------------------------
Neste sentido considera-se de acolher a proposta apresentada e a aprovação da minuta de 
contrato e os termos de referência elaborados pela Câmara Municipal para abertura do 
procedimento de celebração deste contrato, que se juntam e constituem documento anexo 
número quatro que faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------------
A proposta de contrato e a deliberação referida são objeto de discissão pública pelo prazo de 
10 dias, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação 
social da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio na Internet.------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 206)---------------------------------------------- 

 
 

2.8. – Proposta de aprovação do Regulamento para Cedência de Espaços 
do Parque de Feiras e Exposições de Beja;------------------------------------------------------ 

 
Presente o Regulamento que estabelece as condições de cedência de espaços do Parque de 
Feiras e Exposições de Beja, nomeadamente o Pavilhão Multiusos; Pavilhão dos Sabores; 
Pavilhões 1 e 2; Auditório do Edifício Administrativo e Salas Anexas; Espaços de Formação 
Edifício Administrativo e Espaços Descobertos, incluindo Parque de Estacionamento, que se 
destinam a acolher a feiras, congressos, seminários, exposições, reuniões, promoções 
comerciais e outras atividades que sejam consideradas compatíveis com a utilização dos 
espaços e que constitui documento anexo número cinco que faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

207)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de acordo;--------------------------------------------------------- 

 
Informação de 25 de março de 2019 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que o prédio 
urbano sito na Praça da República, nos 29, 30 e 31, em Beja, do qual é arrendatário o Senhor 
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Vítor Manuel Crispim Penacho, encontra-se inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 
artigo nº 375 da União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista), e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 391/19880330 e aí inscrito a favor do 
Município de Beja, que irá submeter o referido prédio a obras profundas de remodelação.------
Assim, requer-se aprovação, pela Câmara Municipal, da seguinte minuta de proposta de 
acordo a celebrar entre o Município de Beja, como primeiro outorgante e A. Inácio & Santos, 
Ldª como segundo outorgante, aqui representada pelo sócio gerente, Vitor Manuel Crispim 
Penacho, com vista à realização de obras municipais em todo o prédio urbano sito na Praça 
da República, nos 29, 30 e 31, em Beja, que será regido pelas seguintes condições:-----------------
1 – O primeiro outorgante, na qualidade de proprietário do prédio urbano sito na Praça nos 29, 
30 e 31, em Beja, inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo nº 375 da União de 
Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista), e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Beja sob o nº 391/19880330 e aí inscrito a favor do Município de Beja, irá submeter o 
referido prédio a obras profundas de remodelação.----------------------------------------------------------
2 – Estando o rés-do-chão, correspondente aos nos de polícia 30 e 31, sob arrendamento 
comercial, cujo arrendatário é o segundo outorgante, este compromete-se desocupar as 
instalações comerciais respetivas, até 30 de abril de 2019, por forma que a obra, em causa, se 
inicie.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – O primeiro outorgante disponibilizará as instalações, para depósito de jornais e publicações 
congéneres, propriedade do segundo outorgante, correspondente à antiga garagem do edifício 
Felício, já atualmente na posse do município, sendo que fica salvaguardado que durante o 
período da obra, poderá, eventualmente, ser facultado outro espaço, caso seja necessário 
desocupar o edifício Felício.-----------------------------------------------------------------------------------------
4 – Enquanto durar a obra, o primeiro outorgante obriga-se a indemnizar o segundo 
outorgante, no montante de (50,00 €) cinquenta euros por mês, correspondente à diferença da 
renda que é devida pelo segundo ao primeiro outorgante, sendo que a renda do atual espaço 
comercial é de 250,00 €, a desocupar, e a renda que o segundo outorgante irá pagar a terceiro, 
no montante de 300,00 €, durante o período das obras, para se instalar noutro local.--------------
5 – O primeiro outorgante começará a pagar, ao segundo, a referida indemnização, logo que 
este proceda ao pagamento das rendas em dívida ao Município de Beja, uma vez que esta 
autarquia, desde da data em que é proprietário do imóvel arrendado, ainda não recebeu do 
arrendatário qualquer renda, relativa ao mesmo, pelo menos, desde 4 de maio de 2018, data 
do registo na conservatória do registo predial de Beja, em nome desta autarquia, com base 
numa escritura de transmissão deste bem imóvel, da Inovobeja para o Município de Beja, de 
08 de março de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------
6 – O segundo outorgante, declara, para os devidos efeitos, que considera a referida 
indeminização, a compensação adequada e justa, por todos os prejuízos causados, presentes e 
futuros, pela mudança de instalações do arrendado, a que está obrigado.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

208)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por Maria Augusta Monteiro Coelho, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
dos Infantes, nº 13, em Beja, pelo valor de 135.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 209)-------- 
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Requerido por Caixa Económica Montepio Geral, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua de Lisboa, nº 72, em Beja, pelo valor de 230.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 210)-------- 
 
Requerido por Marrachinho – Supermercados do Algarve, S.A., que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua Afonso III, E.N.260, em Beja, pelo valor de 376.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 211)-------- 
 
Requerido por Manuel de Mendonça Tavares da Silva, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua Jacinto Freire de Andrade, nos 22 e 24, Rua Almeida Garret, nº 2 e Travessa Almeida 
Garret, nº 2, em Beja, pelo valor de 420.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se 
esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 212)-------- 
 
 

2.11. – Proposta de prorrogação do prazo para apresentação de 
candidaturas a bolsas de estudo do ensino superior;------------------------------------ 

 
Registo nº 2688, de 29 de março de 2019, do Serviço de Educação, propondo, tendo em 
consideração que o Edital referente a Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior foi publicado em 21 de março de 2019, entrando o mesmo em vigor no dia 22 
do referido mês, e dado que o prazo constante do artigo 23º - Norma Transitória, alínea b), 
decorre de 15 a 30 de março, bem como o cumprimento atempado do constante do artigo 20º 
não foi possível, que os prazos constantes no já referido artigo 23º, sejam alterados por via de 
deliberação de câmara, do seguinte modo:---------------------------------------------------------------------
No ano letivo 2018/2019 será, excecionalmente, efetuado um segundo procedimento de 
atribuição de bolsas de estudo, nos termos seguintes:-------------------------------------------------------
a) A atribuição de bolsas de estudo observará, com a devida adaptação, o disposto no presente 
regulamento;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O prazo para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo será alargado 
de 08 a 19 de abril de 2019;-----------------------------------------------------------------------------------------
c) A análise, classificação e a lista de ordenação das candidaturas será efetuada pelos Serviços 
de Educação, até 03 de maio de 2019;---------------------------------------------------------------------------
d) As bolsas de estudo, serão pagas em duas tranches de 50% cada, sendo a primeira tranche 
paga até 24 de maio e a segunda tranche até 30 de junho de 2019.--------------------------------------
Mais se sugere que, atento ao artigo 20º - Publicidade, deverá, caso a presente proposta 
mereça aprovação, ser de imediato dado cumprimento ao disposto no referido artigo, 
nomeadamente, a Publicitação, através de Edital, a afixar no edifício sede do Município de 
Beja e nas sedes das freguesias do concelho respetivo, a publicar num jornal local e no Boletim 
Eletrónico do sítio do Município de Beja:------------------------------------------------------------------------
a) O prazo para apresentação das candidaturas para a atribuição das bolsas;-------------------------
b) O aviso da lista definitiva dos candidatos e respetiva deliberação camarária.----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 213)---------------------------------------------- 
 



 

Página 10 de 14 
 

 

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

 
Solicitado pela Fundação Nobre Freire, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento 
Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.------------------
Analisada a documentação apresentada e uma vez que a Fundação desenvolve respostas 
sociais que vão ao encontro das necessidades sentidas no território, para além de participar 
ativamente na 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 214)-- 
 
Solicitado pela SOLIM – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, 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 o trabalho ao nível das atividades 
desenvolvidas enquanto parceiro da Rede Social do Concelho de Beja e parceiro da Cáritas no 
CLAIM – Local de Apoio à Integração de Imigrantes, propõe-se a atribuição de um subsídio de 
850,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 215)-- 
 
Solicitado pela Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho 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 tendo em conta a importância do trabalho 
desenvolvido, propõe-se a atribuição de um subsídio de 850,00 €.---------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 216)-- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da Salvada, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a documentação apresentada e tendo em conta a dinâmica da instituição ao nível 
local 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 217)-- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito da realização da 4ª Edição da 
Taça de Maratonas BTT – CPCBeja, em parceria com 8 clubes, nomeadamente o BTTTrigo, 
Trigaches Sempre’Abrir, BTT Olhas, Cuba Aventura, BTT Despertar, Casa do Benfica de 
Almodôvar BTT, GDC Mombeja e Clube de Futebol Guadiana – Secção de Cicloturismo/BTT, que 
decorrerá entre 24 de março e 01 de setembro de 2019.---------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 500,00 €.(Deliberação nº 217)-- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
realização de vistoria;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Francisca Maria das Dores Relvas, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela realização de vistoria ao prédio sito na Rua Alexandre Herculano, nº 62, em Beja.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 218)----------------------------------------------- 
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2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização da 
“6ª Edição do Sabores do Barro”, promoção da olaria, gastronomia e cante alentejano, no 
armazém da Junta de Freguesia, sito na Travessa do Poço Velho, em Beringel, dias 29, 30 e 31 
de março de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 219)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para 
realização de dois bailes da pinha, com música ao vivo, na sede da Casa do Povo, sita na Rua 
Soares Garrido, nº 9, em Nossa Senhora das Neves, dia 30 de março de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 220)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Atlético Operário, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de um baile, com música ao vivo, no 
edifício da escola primária, nº 9 no Bairro do Pelame, dia 29 de março de 2019.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 221)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização da Procissão de 
Nossa Senhora de ao Pé da Cruz, com a utilização de megafone, pelas ruas da cidade de Beja, 
dia 05 de maio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 222)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Centro Escolar de Santiago Maior, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Zoomarine, dia 13 de junho de 2019.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 223)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Salvada, dia 12 de abril de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 224)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Moura, dia 13 de abril de 2019.----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 225)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Beja, a 
isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Fátima e outra à Lagoa de Santo André, dias 20 de julho e 25 de julho de 2019, 
respetivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 226)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, dia 01 de abril de 
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2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 227)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 62, relativo ao dia um de abril de 
dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de milhão, trezentos e 
quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três euros e três cêntimos, sendo oitocentos e 
noventa e nove mil, cento e quarenta e três euros e noventa e sete cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e dezanove euros e seis 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou se as bandeiras publicitárias que se encontram à porta 
de alguns estabelecimentos comerciais estão autorizadas pela Câmara Municipal.------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara Paulo Arsénio, informou que existe um Regulamento de 
Publicidade a que as entidades estão sujeitas ao pagamento das respetivas taxas e ao 
cumprimento de regras e portanto as bandeiras estão sujeitas a licenciamento.--------------------- 
 
O munícipe Amílcar Mendes, explorador do Bar “La Taska” colocou as seguintes questões:------ 
Qual o motivo da Câmara Municipal ter apenas feito medições acústicas ao seu 
estabelecimento quando na cidade há mais queixas sobre o ruído.--------------------------------------
Perguntou se o executivo municipal tem alguma coisa contra a sua pessoa para o estar a tratar 
desta maneira porque está a prejudicar-lhe gravemente a vida com esta situação que se 
arrasta há mais de seis meses.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que foi concedida uma licença provisória ao Bar “La Taska” 
por um prazo de 60 dias, entre 29 de janeiro e 29 de março de 2019 e foram concedidos 30 
dias úteis para a realização de um conjunto de intervenções no estabelecimento. Durante este 
período de licença provisória, foram realizadas duas medições acústicas que ultrapassaram 
significativamente os limites admitidos por Lei, ou seja, num período de licença provisória em 
que deveria haver por parte do operador o máximo de cuidado, os limites de ruído que foram 
registados ultrapassaram muito os registados anteriormente, portanto, à Câmara Municipal 
não restava outro caminho senão o encerramento do estabelecimento.-------------------------------
Sublinhou que não se trata de qualquer perseguição, não há relativamente ao Engº Amílcar 
qualquer tipo de descriminação, ao contrário do que é sugerido pelo próprio, com 
intervenções de algumas instituições como a SOS Racismo, estão a decorrer medições noutros 
estabelecimentos de outras zonas da cidade precisamente pelas queixas existentes e os 
operadores que querem trabalhar na noite têm que o fazer de acordo com as regras e com 
aquilo que está estabelecido na Lei. É isso que se fará relativamente ao “La Taska” e a qualquer 
outro estabelecimento porque enquanto vereador do pelouro age e agirá sempre de acordo 
com os valores da sua consciência e na defesa e preservação do repouso dos moradores.-------- 
 
A munícipe Maria Margarida Almeida, arrendatária de uma habitação municipal referiu estar a 
ser gravemente prejudicada, por um proprietário de outra fração, com infiltrações e 
inundações recorrentes, situação que se arrasta desde 2016. Foram feitas duas vistorias à sua 
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habitação e, das duas vezes, o senhor em causa foi intimado a executar obras mas nada foi 
feito. Não tem luz na cozinha nem tomadas que funcionem, já teve de fazer uma puxada 
elétrica para a casa de banho porque cada vez que ligava o interruptor o quadro disparava. 
Referiu que tem ido recorrentemente ao Departamento Técnico para saber como é que a 
situação se encontra e a última vez que lá foi a resposta que lhe deram foi que tinha de dar 
conhecimento à Câmara Municipal que o proprietário da fração causadora destes problemas 
não dá cumprimento à intimação e é nesta qualidade que aqui está.------------------------------------
Acrescentou que, a última queixa que fez na PSP, chamou-os ao local porque a água escorria 
de fio na cozinha, estes documentaram a ocorrência e informaram a Câmara Municipal. 
Quando se deslocou à esquadra para saber que resposta tinham para lhe dar, depara-se com 
um comunicado a dizer que a companhia de seguros do proprietário pagou a esta Câmara 
cerca de 1.500,00 € para procederem às obras, ou seja, o seguro pagou, o senhor está 
descansado porque diz que já pagou os prejuízos que causou, não faz as obras e ela é que 
continua prejudicada, pelo que gostava de ser esclarecida uma vez que não consegue 
continuar a viver nestas condições.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, recebeu a documentação entregue pela 
munícipe onde junta as duas vistorias e as informações que delas resultaram e informou que 
relativamente à questão da companhia de seguros não lhe consegue, neste momento, dizer 
nada, terá de apurar juntos da Divisão de Administração Urbanística sobre o que é que se está 
a passar. Já aconteceram situações semelhantes em que a companhia de seguros indemnizou a 
Câmara Municipal e depois esta procedeu através da contratação de empreiteiro à realização 
das obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que as obras na fração particular têm que ser 
executadas antes que se intervenha na fração afetada porque se o problema não for resolvido 
no andar superior não vale a pena estar a aplicar-se os 1.500,00 €, uma vez que a situação 
ficará de imediato na mesma. A Câmara Municipal tem tentado que o proprietário faça as 
obras na sua fração e a proposta que receberam do mesmo é que seja a autarquia a executá-
las disponibilizando-se depois a pagar a intervenção em prestações mensais e portanto é este 
facto que tem motivado esta demora. A Câmara Municipal intervirá em situações similares 
desde que as condições sociais justifiquem essas intervenções e, julgando que sabe qual é este 
caso em concreto, tratando-se de um empresário, haverá alguma dificuldade em justificar do 
ponto de vista social esta intervenção. Contudo, também percebe que quem está a ser afetada 
é a senhora Maria Almeida e portanto haverá obrigatoriamente de se encontrar uma solução, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Secundino Domingos, representante da empresa Mármores Trigaches, Ldª, referiu 
que há poucos dias consultou o orçamento para a requalificação do Jardim do Rossio, Praça Dr. 
Carlos Moreira, em Beringel, e verificou que a obra iria consumir cerca de 50 a 60 toneladas de 
pedra calcária que será adquirida a uma empresa que fica a uma distância de 300 quilómetros 
de Beja quando existem as pedreiras de Trigaches a 3 quilómetros.-------------------------------------
Ora, posto isto, quis manifestar o seu desagrado porque não percebe como é que se defende 
os interesses do concelho aplicando matérias-primas que vêm de outras regiões, que nada têm 
a ver com a nossa e onde o nosso património histórico está todo construído com mármore de 
Trigaches, aliás, mesmo que fosse outra empresa qualquer de lisboa ou Algarve a executar a 
obra, teriam que lhe comprar a matéria-prima e portanto o dinheiro ficava na região, assim 
não há qualquer benefício.------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que tem sido prejudicado várias vezes, e deu os seguintes exemplos:------------------
Requalificação do Bairro da Mouraria, no mandato do Presidente Jorge Pulido Valente, no 
caderno de encargos constava a aplicação de mármore de Trigaches e a obra foi toda 
executada com pedra de Vila Viçosa, situação que veio denunciar à Câmara Municipal, mas à 
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qual fecharam os olhos.----------------------------------------------------------------------------------------------
Requalificação do Jardim de Tribunal, no caderno de encargos constava a aplicação de 
mármore de Trigaches, veio alertar a Câmara Municipal que o material que estava ser aplicado 
não era mármore de Trigaches, o Presidente Carreira Marques agradeceu-lhe a denúncia da 
situação mas depois a obra foi toda executada em pedra de Vila Viçosa.-------------------------------
A empresa Mármores Trigaches, Ldª já teve 55 funcionários, neste momento tem 4 e qualquer 
dia fecha a porta se as coisas continuarem desta forma, disse.-------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que já teve oportunidade de explicar a situação mas pelos 
vistos as justificações que deu não foram aceites e o senhor Secundino achou por bem vir aqui 
à reunião manifestar legitimamente o seu protesto.---------------------------------------------------------
A intervenção na Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, é uma obra de reabilitação com um 
projeto elaborado pelos serviços técnicos da Câmara Municipal, aprovado e candidatado a 
financiamento comunitário que está também aprovado. Assim, sob pena de se perder este 
financiamento, não há possibilidade de alterar o tipo de material que consta do caderno de 
encargos e programa de concurso a não ser que se anule o mesmo.-------------------------------------
O facto de não haver uma discriminação positiva para os empresários da região de Beja faz 
sentido mas não pode ter aplicação prática neste caso, aliás como já tinha transmitido, tomou 
em boa nota a recomendação feita e em projetos futuros poderão tomar isso em conta.--------- 
 
 

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

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

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

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

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 17 

de abril de 2019 
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