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Ata número seis, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Beja realizada a vinte e três de setembro do ano dois mil e dezanove;------- 

 
Pelas dezoito horas, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, depois de 
previamente convocada a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, assessorada por Carla de Jesus Pereira Barriga, 1ª Secretária, e José 
Álvaro Guerreiro Pereira, 2º Secretário.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Verificando-se a existência de quórum a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão dando a palavra à 1ª Secretária, Carla Barriga que deu conhecimento do pedido de 
substituição da eleita Maria Manuel Candeias Coelho por António José Curre Barahona, 
cidadão a seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os(as) Senhores(as) Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, Carla de 
Jesus Pereira Barriga, José Álvaro Guerreiro Pereira, João Manuel Ildefonso Dias, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Susana Helena Bastos Correia da Fonseca, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, 
António José Curre Barahona, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução, André Filipe Modesto 
Pires, Miguel Machado Quaresma, Antónia Luísa Ferro da Silva, Cristina Maria da Trindade 
Ferreira Barata, Gina Alice Esteves Quental Mateus, Abílio Joaquim Teixeira, Silvestre do 
Calvário Troncão como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires 
Morais Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão 
Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Jorge Miguel Raposo da Mata 
como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da Silva 
Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, Leonel de Jesus 
Rato Sousa como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho 
Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, Sérgio Manuel 
Nunes Engana como Presidente da União das Freguesias de Salvada e Quintos, António Mestre 
da Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da 
Feira, Jorge Manuel Marques Parente como Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Baptista, Julieta de Fátima Camões dos Santos Romão como 
Presidente da União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e José Joaquim Paulino 
Galhana como Presidente da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.----------------------- 
 
Constatou-se a falta do eleito Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, falta que lhe foi relevada por 
ter sido considerada justificada.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 
Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, propôs a inclusão de mais um subponto na 
ordem de trabalhos, nomeadamente a repartição de encargos relativa à empreitada de Zona 

de Acolhimento Empresarial Norte, proposta que foi aceite por todos os eleitos.------------------- 
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Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe José Palma Martins, começou por se apresentar como Dirigente da Associação 
Ambientalista Zero e integrante do Movimento Alentejo Vivo, conjunto de cidadãos 
preocupados com o modo em que a agricultura e a instalação dos perímetros de rega se estão 
a concretizar na Região Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------
Referiu que já reuniram como o executivo municipal e que participaram nos debates que a 
Assembleia Municipal de Beja promoveu no âmbito do Grupo de Trabalho que está a tratar 
desta temática e que irá produzir um relatório, contudo, acharam por bem estar presentes 
hoje nesta sessão para trazer algumas preocupações uma vez que têm ido ao terreno e aquilo 
que têm verificado deixa-os ainda mais inquietos porque as coisas são piores do que aquilo 
que se imaginava.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou o PDM de Beja muito completo e que aborda de forma muito interessante uma 
série de aspetos relacionados com o ordenamento do território, com a rede ecológica, 
questões agrícolas, etc. mas depois não é respeitado e aqui cabe à Câmara Municipal fazer 
respeitá-lo. O que se vê são áreas enormes de agricultura intensiva em área classificadas como 
agro-silvo-pastoril, as linhas de água é uma desgraça a forma como têm sido tratadas, as faixas 
de defesa sanitária paisagística é uma questão que aguardam resposta do executivo bem como 
outras que colocaram por escrito, os charcos temporários mediterrânicos têm sido ao longo 
dos anos destruídos, existem declives ocupados com olival superintensivo, portanto, há toda 
uma série de situações que têm a ver com o ordenamento do território com a conservação do 
solo e com a maneira como se está a fazer a agricultura que é contrária áquilo que deviam ser 
as normas e depois vê-se as entidades com uma certa passividade relativamente a toda esta 
matéria, concluindo na sua opinião, que se perdeu um pouco o controle da forma como os 
privados, agricultores, investidores estão a avançar com isto no terreno.------------------------------
Assim, aquilo que pede é que haja um cuidado de todos os eleitos municipais e de todas as 
forças políticas perante esta situação que está a pôr em causa a sustentabilidade do território 
e que se faça respeitar o que já está legislado no sentido de se conseguir mitigar os impactos 
que temos deste tipo de agricultura, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Catarina Valério, disse ser residente num monte, a duzentos metros da freguesia 
de Nossa Senhora das Neves, que tem um olival intensivo plantado à sua porta, quando esse 
mesmo terreno é classificado no PDM de Beja como periurbano sendo uma das condicionantes 
precisamente as culturas intensivas. Informou já ter recorrido várias vezes à Câmara Municipal 
que diz não encontrar enquadramento legal direto mas o certo é que tem na sua posse dois 
pareceres dos próprios técnicos que dizem o contrário, documentos que entregará no fim da 
reunião à senhora Presidente da Assembleia Municipal e que entre outras coisas referem a 
necessidade de solicitar vários elementos ao agricultor em causa para serem avaliados pelos 
serviços, uma vez que quando o olival está dentro do PDM é a Câmara Municipal que licencia e 
não tem dúvidas do que está a dizer, portanto, havia todos os mecanismos disponíveis para ter 
atuado, disse. Deu conhecimento também que já solicitou ao senhor Presidente da Câmara e 
ao senhor vereador que lhe mostrassem os documentos que o agricultor deveria ter 
apresentado, para aprovação pela Direção Regional de Saúde e pela DGAV, antes de plantar e 
por enquanto ainda não viu nada nem sabe se foram pedidos. Além disto foi solicitado um 
parecer à Direção Regional de Saúde que confirma o mal que aquela cultura intensiva irá fazer 
à sua saúde e da sua família.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pelo exposto, gostaria que a Câmara Municipal interviesse e tomasse uma decisão 
relativamente a este assunto porque os seus filhos e os de outras famílias que estão na mesma 
situação deveriam merecer outro tipo de consideração, disse.-------------------------------------------- 
 
O munícipe José Jorge Cameira, começou por elogiar a Câmara Municipal de Beja por todo o 
trabalho que tem desenvolvido em todas as freguesias e que dá um certo conforto às 
populações envelhecidas.--------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestou de seguida a sua preocupação com alguma falta de limpeza que existe em Beja o 
que dá uma má imagem da cidade.-------------------------------------------------------------------------------
Em nome da Comissão de Utentes, da qual faz parte, quis deixar bem presente a necessidade 
que têm do apoio decisivo e premente da Câmara Municipal com uma posição firme e clara 
sobre a questão do Hospital de Beja, pressionando quem de direito em nome da saúde dos 
cidadãos de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às culturas intensivas não entende até que ponto é que os empresários não 
percebem que estão a fazer mal à saúde das populações e ao futuro das gerações vindouras, 
quando se sabe que o Alentejo poderia ser reestruturado provendo todo o país de produtos 
agrícolas com uma exploração bem cimentada com base em Alqueva, mas não, isto é entregue 
a empresários e vale tudo, pelo que pediu a todos os elementos, tanto da Câmara como da 
Assembleia, que se debruçassem atentamente sobre esta matéria, disse.----------------------------- 
 
O munícipe Secundino Domingos, em representação da empresa Mármores de Trigaches, Ldª, 
e uma vez que na última sessão não pôde dar resposta áquilo que o senhor Presidente disse, 
está aqui hoje para o fazer.------------------------------------------------------------------------------------------
O senhor Presidente disse que as obras que estavam em curso, como a requalificação da Praça 
Dr. Carlos Moreira, em Beringel, a Piscina Municipal e o Mercado Municipal são obras de 
pequenos valores e que não deveriam merecer grande importância e também que os materiais 
que estavam ou iriam ser aplicados talvez fossem mais baratos do que os da região, pelo que 
perguntou se o senhor Presidente sabe se ele dá as pedras ou se as vende? Já alguma vez lhe 
pediu valores? Nunca.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à obra de Beringel, a Câmara Municipal vai “pintar” aquele Largo com pedra 
amarela que vai comprar a uma empresa sedeada a 300km de distância, quando a 3km estão 
as pedreiras de Trigaches, como já tinha referido.------------------------------------------------------------
A piscina municipal está toda construída com pedra da região e os senhores agora vão fazer 
alteração com pedra de estremoz branco com 4cm de espessura do tipo galrão ED27, que é 
muito mais cara, portanto será que este arquiteto tem algum contrato com aquela pedreira, 
perguntou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou que estas situações são um desprezo pelas indústrias desta terra e que o executivo 
anda a fazer uma manta de retalhos com pedra de outra cor que não tem nada a ver com a 
nossa região.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gostava que lhe respondessem qual a razão pela qual utilizam estes materiais e não dão 
indicações aos arquitetos, antes de elaborar qualquer projeto, que devem utilizar os existentes 
na região, uma vez que são eleitos para defender os interesses da população, disse.--------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha referiu que a temática que aqui o trouxe hoje tem a ver com os 
malefícios e consequências da agricultura intensiva que tem assolado de alguma forma esta 
Região. Já questionou várias vezes a Câmara Municipal sobre esta matéria, foi ao Conselho 
Intermunicipal, participou em várias reuniões e sessões de esclarecimento público onde a 
Administração Regional de Saúde e a Agência Portuguesa do Ambiente, convidadas no dia 18 
de maio para Ferreira do Alentejo e convidados pela Presidente da Assembleia Municipal de 
Beja para as sessões públicas promovidas pelo Grupo de Trabalho, nunca se fizeram 
representar ou participaram.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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No parecer específico que foi elaborado pela ULSBA, de 14 de maio de 2018, para a situação da 
munícipe Catarina Valério, é proposta uma reunião tripartida entre a Câmara Municipal de 
Beja, a Saúde Pública (ULSBA) e a Direção Regional de Agricultura, reunião que, e após muita 
insistência, foi realizada a 02 de julho de 2019, quase 14 meses depois. Questionada a Câmara 
Municipal de Beja e a ULSBA, perceberam que não foi elaborada uma ata dessa reunião, assim, 
perguntou quem é que participou na mesma, o que é que foi discutido, quais foram as 
conclusões que retiraram e se a ata vai ou não ser elaborada, disse.------------------------------------ 
 
O munícipe Manuel Felício começou por fazer referência que continua esta Assembleia 
Municipal sem um acesso para as pessoas com mobilidade reduzida e espera que nos projetos 
de implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja, centro histórico e envolventes e 
de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, estes aspetos estejam 

contemplados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à contratação de empréstimo do Banco Europeu de Investimento para 
reabilitação do edifício do Mercado Municipal e havendo uma série de providências cautelares 
interpostas por algumas pessoas que têm estabelecimento daquele espaço, perguntou se se 
der o caso do empréstimo estar aprovado, a Câmara Municipal ter o dinheiro disponível e este 
imbróglio jurídico não estiver resolvido como é que será? Vai pagar-se juros de três em três 
meses? Perguntou também se foi tida em consideração a situação dos comerciantes durante o 
período das obras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, perguntou quantos 
proprietários de terrenos confinantes com edifícios urbanos já foram intimados a fazer a sua 
limpeza. Sabendo que a Câmara Municipal tem de fazer a limpeza de todas as valas dos 
caminhos municipais e das faixas de contenção e gestão de combustível e sabendo também 
que recebe transferência por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
perguntou se esse dinheiro está a ser empregue nestas matérias. Disse ainda esperar que a 
Engª Florestal que se chama Olga Martins e que trabalha na empresa GEStritium que elaborou 
o Plano seja apenas homónima com a Diretora Regional do ICNF em Évora que também se 
chama Olga Martins.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Rua da Lavoura e havendo ali residências de famílias de etnia cigana contíguas 
com atividade empresarial pensa que aquela zona deve ser repensada porque são situações 
que a seu ver não se coadunam, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Bernardo Nascimento colocou as seguintes questões:---------------------------------------
Mostrou-se muito preocupado relativamente às atuais condições do pavilhão municipal que 
são muito fáceis de verificar por quem tem a oportunidade de o frequentar, saltando desde 
logo à vista, tendo em conta a quantidade de atletas que o frequentam em várias 
modalidades, que não dá resposta a quem o utiliza para a prática desportiva. Depois, as 
condições dos balneários, que quando se sucedem jogos, os miúdos chegam a equipar-se no 
espaço público porque não há lugar nos balneários. Por último, a iluminação, para além de 
haver lâmpadas que estão a precisar de ser substituídas chega ao ponto de se estar a assistir a 
um jogo e o quadro ir abaixo frequentemente. Assim, perguntou se está prevista alguma 
intervenção no pavilhão municipal, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias disse que trazia apenas uma questão para colocar mas irá levar daqui 
quatro ou cinco e é um pormenor que para ele é revelador do modo de funcionamento desta 
Assembleia, que é um órgão do Poder Local, mas que “democrático” entre aspas não tem 
nada. Primeiro a qualidade do som, para quem é velho e surdo, não ouve nada do que se passa 
aqui. Este salão tem um eco tremendo e a disposição das colunas não ajudam porque aqui em 
cima só chega o eco. Segundo a intervenção do público no início dos trabalhos. Uma 
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Assembleia Municipal quando é pública é para os cidadãos participarem e poderem 
pronunciar-se sobre o que aqui é dito, isto é caricato e não acredita que mude, porque de 
certa maneira este é o modo de estar do Poder Local em Portugal. Instituiu-se uma forma de 
trabalhar que dura há 45 anos, mais conservador não podia ser e torna-se reacionário. São 
órgãos que deviam respeitar a vontade das pessoas, trabalhar para elas e não com uma 
vontade sempre presente de quantos menos estiverem para não incomodar melhor.--------------
Relativamente às obras que estão previstas para Beja, que custam uns milhões largos, veio 
agora este senhor que o antecedeu queixar-se que o pavilhão municipal está um desastre, pelo 
que urge perguntar, o que é que a cidade mais precisa, uma praia fluvial ou um pavilhão em 
condições, uma praia fluvial ou qualquer coisa no sentido de melhorar a habitação social que é 
um desastre no concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------
Chamou ainda a atenção que as pessoas que estão aqui a assistir nunca foram tantas como 
agora, e virão mais, porque cada vez sentem mais necessidade de tomar palavra naquilo que 
lhes diz respeito, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, antes de passar a 
palavra ao executivo para responder às questões colocadas deu dois esclarecimentos:------------
Relativamente ao Grupo de Trabalho sobre agricultura intensiva que promoveu várias sessões 
públicas sobre o tema, disse ser verdade que algumas entidades não compareceram ao convite 
que lhes foi formulado mas que o Grupo de Trabalho, depois dessas sessões, encetou uma 
série de contatos para tentar reuniões com as referidas entidades. Brevemente haverá 
conclusões que farão chegar a quem de direito.---------------------------------------------------------------
Relativamente ao período de intervenção do público nas Assembleias Municipais disse ao 
senhor Carlos Dias que este período já foi no final das sessões, mas devido à hora tardia que as 
mesmas terminavam, na altura de intervenção do público já não havia ninguém, portanto 
chegando a Assembleia Municipal na altura a essa conclusão e se queremos que o público 
intervenha e se manifeste, optou-se por não alterar a situação porque guardar-se este período 
para o final corre-se esse risco, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por referir que algumas 
intervenções, das quais tomou boa nota, não as anotou como perguntas mas sim como 
observações e disse ao senhor José Palma Martins, que a Câmara Municipal está a elaborar as 
respostas ao email recebido dia 29 de julho de 2019 na sequência de uma reunião presencial.--
Referiu também que o executivo tem perfeita noção do problema que aflige a senhora 
Catarina Valério, que já foi repetidamente colocado em reunião de câmara, e estão dentro 
dessa matéria respeitante àquele olival específico junto do campo de futebol da freguesia de 
Nossa Senhora das Neves.-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre as culturas intensivas e as várias intervenções efetuadas nesse sentido com particular 
enfoco no olival, que é aquela de maior dimensão, disse que estão à espera do Relatório do 
Grupo de Trabalho, que estará presumivelmente a ser ultimado para ser votado numa próxima 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor José Jorge Cameira separou a questão do lixo e da 
varredura urbana em dois pontos, porque embora possam parecer a mesma coisa, são dois 
assuntos distintos. Julga que em termos de recolha de resíduos sólidos a Câmara Municipal, 
apesar de tudo, dá uma resposta satisfatória e a prova é que a recolha anual tem aumentado 
substancialmente, mas há de facto por vezes alguma falta de civismo dos munícipes, que não é 
só em Beja mas em todo o distrito e país, pelo que terá de haver alguma política imaginativa 
para habituar alguns munícipes a terem melhores hábitos e comportamentos e também para 
melhorar os serviços municipais, portanto, há uma culpa repartida em que a autarquia assume 
a sua quota-parte de responsabilidade mas há outra parte que lhes foge. Relativamente à 
limpeza urbana na chamada varredura é diferente, existem sérias dificuldades, isto é, neste 
momento a Câmara Municipal dispõe de catorze funcionários na varredura muitos das quais 
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com idade avançada. Está a decorrer um concurso para admitir mais seis pessoas para o lixo e 
outras seis para a varredura, que pode melhorar a situação mas não irá resolvê-la por 
completo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre as questões da saúde, disse que foi pedida uma audição à Senhora Ministra Marta 
Temido mas, apesar de tudo, o Hospital Distrital de Beja nos últimos tempos teve um 
investimento em equipamentos na ordem dos 3.000.000,00 €, nomeadamente novo RX, nova 
ecografia, nova TAC e existe o compromisso do Ministério, em agilizar o mais rapidamente 
possível, os procedimentos da contratação pública para aquisição da Ressonância Magnética. 
Relativamente à 2ª fase não têm ainda notícia para que esteja prevista a curto prazo, tem 
estado inscrita em Orçamento mas este facto não significa automaticamente que haja a sua 
concretização, daí quererem essa reunião para debaterem e saberem um pouco mais quais são 
as intenções do Ministério da Saúde.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Secundino Domingos, disse ser verdade que lhe deu 
algumas respostas sobre os valores em causa para cada uma das obras na reunião passada, 
confirma em relação à piscina descoberta que a pedra que citou é a pedra que está no caderno 
de encargos, mas reitera o que disse porque o valor de pedra previsto para a piscina numa 
obra de 1.800.000,00 € é de 5.500,00 €, ou seja, não é substancial. Também disse na última 
reunião e voltou a frisar que os cadernos de encargos são muito extensos e o executivo por 
regra aceita o que o projetista lá põe e não se debruça sobre as centenas de itens que 
constituem esses cadernos de encargos que é uma tarefa de grande complexidade como se 
imaginará.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor Eugénio Rocha, referiu que de facto a reunião ocorreu no 
Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, com as presenças da Câmara Municipal de 
Beja, da Administração Regional de Saúde e da Direção Regional de Agricultura onde se falou 
detalhadamente sobre os efeitos laterais ou diretos da aplicação de fitofármacos nos campos 
de culturas intensivas e num conjunto de matérias associadas, sobre a qualidade da água no 
Baixo Alentejo, mas que tenha conhecimento não foi elaborada qualquer ata.-----------------------
Relativamente à intervenção do senhor António Barão relativamente às casas da Rua da 
Lavoura informou que o projeto previa apenas a intervenção na via e não nas habitações 
portanto evidentemente que não foi concretizada, aliás o que estava previsto era a demolição 
das moradias e a deslocação da comunidade para outro local que não se sabe qual seria, 
quando seria e em que condições seria porque nada estava definido. Muito frontalmente disse 
que, neste momento, a autarquia não tem condições para deslocar aquela comunidade para 
outro lugar, e não havendo, também não irá proceder a qualquer demolição. Foi efetuado o 
desdobramento das duas maiores famílias da Rua da Lavoura e não está previsto o 
desentaipamento de mais nenhuma moradia naquela via.-------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Bernardo Nascimento informou que a Câmara 
Municipal irá muito brevemente proceder à substituição integral da iluminação do pavilhão 
gimnodesportivo João Serra Magalhães por iluminação LED fazendo com isso que não haja uma 
sobre carga elétrica tão grande sobre o quadro que dispara sistematicamente devido a esse 
facto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Carlos Dias, referiu que os órgãos autárquicos 
funcionam nos termos da Lei, quer as reuniões de câmara, quer as da Assembleia Municipal. 
Perguntam se é do seu agrado, não é, há muitos anos que não concorda com este sistema de 
funcionamento mas isso terá de haver um acordo parlamentar de características diferentes. É 
defensor de executivos mais pequenos, monocolores, que haja só um boletim de voto para a 
Assembleia Municipal e que o Presidente da Câmara seja o elemento mais votado. Defende 
também que a Assembleia Municipal reúna mensalmente e que tenha maiores poderes e 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto às opções políticas e a forma como se gasta o dinheiro não podem ser comparadas nos 
termos em que o senhor Carlos Dias fez, quando comparou a praia fluvial com o pavilhão 
gimnodesportivo, e deu dois exemplos: um pavilhão gimnodesportivo novo, que muita falta faz 
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com certeza, custa 4.000.000,00 € e neste momento não há linhas de financiamento e a praia 
fluvial custa 700.000,00 € e a Câmara Municipal tem 350.000,00 € de financiamento, portanto 
a questão é, desperdiça-se este recurso ou aproveita-se para valorizar turisticamente o 
Município colocando este equipamento à disposição da população e visitantes? A opção deste 
executivo foi aproveitar esta oportunidade.--------------------------------------------------------------------
Concorda quanto à recuperação de habitação social e assim que abrir uma linha de 
candidatura que permita financiar uma 4ª fase do Bairro Social com certeza que a aproveitarão 
mas, neste momento, também não existe e portanto não têm condições de fazer essas 
melhorias. Acrescentou que a única obra que o executivo quer muito fazer, sem 
financiamento, é a remodelação completa da estrada entre Mombeja e a Mina da Juliana que 
custa entre 1.300.000,00 € e 1.500.000,00 € com recurso à banca. Todas as outras obras, que 
são de recuperação, de acordo com o programa eleitoral, são fortemente financiadas e é essa 
a lógica e opção neste primeiro mandato, portanto, tendo legitimidade política para executar 
desta maneira, daqui a dois anos darão contas à população que dirá se foi o caminho mais 
adequado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões do senhor Manuel Felício e sobre o Mercado Municipal disse que 
este é um dos processos mais complicados em que a Câmara Municipal está envolvida. Havia 
duas opções, ou não se fazia nada ou entrava-se por esta via com alguma determinação para 
tentar mudar a situação. Naturalmente que a intenção é que quem cumpre as regras e tenha 
as rendas em dia possa voltar ao espaço depois de a obra ser concluída. Foram fechados 
acordos com dezenas de operadores mas efetivamente existe uma providência cautelar de 
três reclamantes coligados contra a Câmara Municipal, que está em apreciação no Tribunal 
Administrativo e Fiscal e a execução da obra pode depender desta, contudo defende 
arduamente que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado e portanto foram 
desenvolvidos todos os esforços para se chegar a acordo com todos mas é natural que não se 
consiga e serão agora os tribunais a pronunciarem-se sobre essa matéria.-----------------------------
Acrescentou que os operadores têm direitos mas também têm deveres e um dos primeiros é 
pagar as mensalidades à Câmara Municipal e naquele espaço há muitos que não o fazem. As 
dívidas ascendem a quase 200.000,00 € e durante alguns anos assobiou-se para o lado e não 
se fez muito para recuperar esse valor.--------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que o executivo está empenhado em dar uma nova cara ao Mercado Municipal 
para que ele se torne num centro comercial agradável da cidade mantendo as características 
dos operadores atuais e juntado outros de características um pouco diferentes.---------------------
Relativamente ao nome da Engª Olga Martins que elaborou para a Câmara Municipal o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios não tem nada a ver com a Diretora Regional 
do ICNF em Évora, é apenas uma coincidência de nomes, disse.------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda quis apenas corrigir uma informação que o senhor Presidente deu 
sobre a reunião com as entidades da Agricultura e da Saúde na Câmara Municipal de Beja, 
dizendo que efetivamente a ata não está pronta mas está em elaboração e será depois 
tornada pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos materiais empregues nas empreitadas que estão em curso ou que irão 
entrar em curso na Câmara Municipal, disse que os projetos são elaborados por técnicos 
responsáveis, a autarquia não tem por princípio intervir na sua elaboração, os projetos estão 
para consulta de todos os eleitos, o executivo apenas lança as empreitadas depois de serem 
aprovadas em reunião de câmara e como é evidente procuram seguir a legalidade como 
princípio. As regras da concorrência têm de ser cumpridas e estão limitados por esse facto, 
para além de não terem pretensões de favorecer qualquer empresa ou setor em detrimentos 
de outro, portanto os processos de elaboração dos projetos são da responsabilidade de 
gabinetes a quem se adjudicam os mesmos, não há orientações da câmara em relação a este 
ou a outro material e sobre este assunto não tem mais nada a dizer.------------------------------------ 
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Relativamente à habitação social, informou que está em elaboração a Estratégia Local de 
Habitação por um gabinete externo à Câmara Municipal, a primeira fase de estudo prévio foi já 
entregue ao que se sucederá a elaboração de um plano que será submetido ao IHRU 

procurando-se que esse programa traga financiamentos para apresentar um conjunto de 
intervenções que podem ser, no setor da habitação social nos designados bairros sociais, mas 
também para privados e públicos, com vista a reabilitação no centro histórico, disse.-------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Apreciação e votação das atas n
os

 4/2019 e 5/2019;--------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 
Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 4/2019, relativa à sessão ordinária realizada em vinte e seis de junho de dois mil e 
dezanove, aprovada por maioria com uma abstenção.-----------------------------------------------------
nº 5/2019, relativa à sessão extraordinária realizada em catorze de agosto de dois mil e 
dezanove, aprovada por maioria com seis abstenções.----------------------------------------------------- 
  
 

2.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) quis registar que o Grupo da CDU lamenta a posição que o 
executivo da Câmara Municipal de Beja tomou ao não autorizar a entrada dos candidatos que 
estão a fazer campanha eleitoral nos edifícios da autarquia para divulgar as suas propostas. 
Sempre foi prática corrente a Câmara Municipal de Beja ter as suas portas abertas para todos 
e quaisquer candidatos que desejassem contatar com os funcionários e entendem que a 
justificação dada, nomeadamente que os serviços se encontravam a laborar, é uma justificação 
“coxa”, porque não seria certamente com esse contato, de cerca quinze minutos, que o 
funcionamento dos serviços seriam afetados seriamente.--------------------------------------------------
Referiu ainda que sendo o défice de democracia no país grande, as eleições cada vez tendem 
mais a ter índices elevados de abstenção e portanto consideram que todas as ações que 
podem ser empreendidas para sensibilizar as pessoas para os atos eleitorais são positivas, pelo 
que não só não entendem como lamentam profundamente esta posição, disse.--------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção da eleita Susana 
Correia, referiu que a CDU fez uma exposição à Comissão Nacional de Eleições sobre a 
autorização da entrada de candidaturas em edifícios municipais no horário de funcionamento 
dos mesmos, foi notificado, já respondeu e portanto não se irá pronunciar sobre esta matéria 
até haver uma resposta da CNE seja ela favorável ou não.--------------------------------------------------
Acrescentou que as candidaturas têm sido todas tratadas de igual forma, de acordo com os 
artigos da lei Eleitoral da Assembleia da República, e portanto se a CNE entender que a Câmara 
Municipal de Beja deve abrir as suas portas em horário de funcionamento a todas as 
candidaturas, assim o farão e cumprirão escrupulosamente.----------------------------------------------  
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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3. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.1. – Relatório da Atividade Municipal e questões ao executivo 

municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, na sequência de algumas dúvidas que se 
colocaram em sessões anteriores relativamente à qualidade da água da Albufeira dos Cinco 
Réis para efeitos balneares, entregou a todos os grupos um exemplar do Relatório com as 
análises promovidas à água durante todo o período de verão com homologação da ARH.--------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) relativamente ao incêndio que ocorreu no início de agosto na 
Rua de Lisboa que permitiu revelar um problema grave, nomeadamente um armazém de 
botijas de gás, julga que seria importante saber qual a posição da Câmara Municipal ou o que é 
que vai fazer para minimizar outros acidentes semelhantes uma vez existirem três postos de 
abastecimento de combustíveis dentro da cidade que podem constituir aqui também um 
perigo latente ou não.------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de segurança rodoviária, perguntou o que é que a Câmara Municipal fez, vai fazer 
ou eventualmente recomendar a outras instituições, no sentido de evitar acidentes com 
javalis, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) face ao que presenciou no período de intervenção do público 
considerou que lhes cabe a eles também colocar algumas questões uma vez que na sua 
opinião muitas delas não foram respondidas.------------------------------------------------------------------
O grupo político da CDU desde muito cedo se tem preocupado com aquilo que são os efeitos 
da prática das culturas intensivas e super-intensivas, nomeadamente olival, amendoal, etc., 
com consequências para a biodiversidade, ambiente e saúde pública.----------------------------------
Se é bem verdade que não há estudos suficientes que possam corroborar as preocupações que 
a população tem vindo a colocar, também é verdade que a preocupação por parte dos atores 
políticos é de que pelo princípio da precaução deverão implementar medidas que previnam a 
ocorrência de situações que ponham em causa a saúde pública, a biodiversidade e as práticas 
agrícolas ambientalmente favoráveis.----------------------------------------------------------------------------
Tendo ocorrido a reunião tripartida já citada anteriormente e sido dadas algumas justificações 
incompletas por parte do senhor Presidente que depois foram secundadas pelo senhor 
vereador Luís Miranda dizendo que afinal irá ser produzida uma ata, colocou as seguintes 
questões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual é efetivamente a preocupação da Câmara Municipal de Beja relativamente a todo este 
assunto?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja já tem conhecimento ou está preocupada em conhecer qual a 
dimensão deste problema, nomeadamente em termos de área ocupada do seu território pelas 
culturas intensivas e super-intensivas?---------------------------------------------------------------------------
Na sequência da reunião mencionada, que medidas serão tomadas pela Câmara Municipal de 
Beja, dentro das suas competências, para que o Plano Diretor Municipal seja cumprido ou que 
medidas já foram tomadas, para cumprimento daquilo que está minimamente regulamentado, 
nomeadamente no que tem a ver com as faixas sanitárias de segurança muito bem 
identificadas e definidas no PDM?---------------------------------------------------------------------------------
Quais os resultados saídos desta reunião e que preocupações manifestaram as entidades 
envolvidas?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os relatos e denúncias por parte da população são evidentes de que há olival intensivo e 
superintensivo em zonas de perímetro urbano e portanto querem saber o que é que a Câmara 
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Municipal tenciona fazer ou se por ventura continua complacente com toda esta situação, não 
confrontando quem de direito, nomeadamente o Ministério da Agricultura, porque muitas 
destas culturas são implantadas com a autorização da Direção Regional de Agricultura e 
Veterinária, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão da eleita Fernanda 
Pereira, informou que há dois anos que o empresário em causa estava a trabalhar noutro local 
para retirar as botijas de gás daquela zona, contudo o gás que lá existia de botija cheia era 
residual, ou seja, eram sobretudo botijas de gás vazias. Sobre a questão dos postos de 
abastecimento de combustível que existem dentro da cidade disse com toda a fraqueza que 
nestes quase dois anos de mandato foi um assunto sobre o qual o executivo ainda não se 
debruçou.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos acidentes com javalis, aconteceu um com gravidade na Estrada Municipal 
511 que liga Beja às freguesias de Salvada e Cabeça Gorda, mas é uma situação que a 
autarquia tem pouco poder para intervir e terá de ser o Ministério da Agricultura a permitir 
que haja uma época venatória excecional de caça ao javali para diminuir a população de 
animais que existe.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a questão das monoculturas, do olival e outras culturas intensivas que começam a 
aparecer no Concelho de Beja, nomeadamente o amendoal, referiu que o senhor Ministro da 
Agricultura, definiu há pouco tempo que quando um terço de determinada área é ocupada por 
mais do que uma cultura, isso é prejudicial para a diversificação de espécies num determinado 
perímetro agrícola, e as contas neste momento que existem, são as contas gerais do Alentejo 
no seu todo, isto é, uma área agrícola útil de 1.900.000 hectares, uma área de regadio na zona 
de Alqueva de 170.000 hectares e uma área de olival na ordem dos 55.000 hectares, portanto 
é um apuramento que terá de ser feito.-------------------------------------------------------------------------
Quis referir ainda que as autarquias e as entidades que gerem a água e os perímetros também 
aprendem e tiram lições do passado e neste alargamento de 50.000 hectares da área agrícola 
útil regada que vai ser feito no Concelho de Beja, estavam inicialmente previstos 5.000 
hectares de acréscimo de regadio mas estes já diminuíram para cerca de 4.000 hectares 
precisamente porque, em função de uma prospeção ao terreno que envolveu a Câmara 
Municipal de Beja e a EDIA, entendeu-se por bem, para segurança das faixas rodoviárias e da 
população, não alargar o regadio a um conjunto de terrenos que foram considerados declives 
e outras zonas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja tem desenvolvido também um grande esforço de mitigação dos 
efeitos de algumas plantações que já existem, quando tem conhecimento da situação age, não 
serão perfeitos para conseguir ultrapassar todas as situações de excesso mas procuram agir na 
diminuição da área de olival e de culturas intensivas nesta segunda fase de regadio e tentam, 
naquilo que já existe, mitigar os efeitos e se possível obter a reposição de alguns terrenos tal 
como existiam, tendo até já tido sucesso nalguns casos através do diálogo com proprietários, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu que o Grupo da CDU não está aqui numa postura de colocar em 
causa aquilo que deveria ser o trabalho do Senhor Presidente, ou seja, aquilo que pretendem é 
que sejam tomadas medidas e se junte no esforço que a Câmara Municipal deve exercer no 
sentido de proteger a população. Com mais 4.000 hectares e se houver uma correspondência 
em termos de implantação na mesma proporção que tem sido a correspondência do regadio 
até aqui, significa que iremos ter mais de 2.000 hectares de culturas intensivas e super-
intensivas no Concelho de Beja e portanto isto vai ser avassalador na nossa região. Mais 
preocupante são os pequenos aglomerados que estão a ficar completamente abraçados por 
este tipo de culturas que desrespeitam o património cultural e histórico existentes nos 
próprios terrenos, aliás, destrói-os e esconde tudo o que encontram, portanto tudo isto 
deveria ser alvo da preocupação do senhor Presidente que não disse, ou porque não sabe ou 
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porque não quer dizer, quais os resultados da reunião tripartida que ocorreu. É certo que 
muitas das competências não são da autarquia, mas a exemplo de outras, que não se vêm 
desculpar e tentar desvalorizar os impactos destas culturas, aquilo que querem do senhor 
Presidente da Câmara, não é causar-lhe problemas, mas sim que avance e caminhe no sentido 
de encontrar as soluções, que é o seu dever, na proteção da saúde dos munícipes e na 
proteção ambiental do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que grande parte desta agricultura não é feita por agricultores mas sim por grupos 
económicos que estão a investir apenas com o propósito do rendimento da terra e retorno 
económico do investimento porque quem sofre são as populações e não eles, portanto, por 
precaução há que implementar medidas, e foi esta a questão que colocou na intervenção 
atrás, o que é que vai ser feito ou que plano tem a Câmara Municipal, uma vez que têm a 
responsabilidade e dever de certa forma em informar e acalmar as pessoas, embora tenha 
dúvidas que as consigam acalmar uma vez que são elas que sentem os efeitos desta situação, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda quis referir que o povo ditou que a política que estava a ser seguida 
era para mudar, mas neste aspeto até não se mudou tanto quanto isso porque por exemplo 
relativamente às questões que a Associação Ambientalista Zero colocou sobre os olivais 
implantados nas periferias das povoações, esta implantação foi feita também no período em 
que o partido do eleito João Dias era executivo e não conhece grandes ações da CDU nessa 
matéria, aliás, os maiores atentados de arqueologia que foram cometidos nesta região foram 
precisamente no final do mandato anterior, portanto sejamos claros disse, somos humanos, 
não somos perfeitos mas não aceitam que hajam uns perfeitos que venham dizer, limpando as 
mãos como Pilatos, de que não estiveram cá, porque os senhor estiveram cá durante 22 anos 
seguidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às facilidades que foram concedidas aos chamados grupos empresariais, nunca 
viu obstáculos por parte da CDU, enquanto foi poder executivo da Câmara Municipal, à 
implantação dos olivais intensivos, aliás, houve uma alteração desde que a CDU era poder e 
passou para a oposição, provavelmente porque refletiu levando-os para outra atuação, 
portanto este executivo está preocupado em mitigar estes problemas mas a capacidade de 
intervenção é limitada e terão que ser procurados caminhos, ou seja, se se quer ter uma 
atuação positiva, então a postura tem que ser outra e não achincalhar o executivo por esta ou 
aquela falha quando a CDU sabe perfeitamente que as falhas sempre existiram e continuarão a 
existir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidentemente que há projetos políticos diferentes e só há uma solução para resolver a 
escolha dos mesmos, são as eleições, continuamos a viver em democracia, todos são livres de 
apresentar os seus projetos e fazer vingá-los e a vontade a ser respeitada é a do povo, 
portanto, há uma coisa que para eles vem sempre em primeiro lugar e da qual não abdicam, é 
a liberdade e esta inclui também a liberdade de investir, de escolher os investimentos e de 
promover uma agricultura que seja competitiva e que constitua uma mais-valia para as 
pessoas, dando resposta áquilo com que são confrontados todos os dias, e cada vez mais com 
o aumento da população, tem de haver a capacidade de produzir e de produzir em condições 
economicamente viáveis que não é possível através da agricultura tradicional e de 
subsistência. Muita gente nova encontrou aqui o seu local de trabalho e de outra maneira não 
estaria cá. O progresso que se vê em Beja não pode ser iludido e nós não vivemos como se 
vivia há dez anos, vive-se melhor porque há mais atividade económica, mais emprego e 
embora tenha de haver a preocupação em encontrar melhores condições de trabalho e estar 
vigilantes sobre esta matéria, agora o imobilismo e o voltar para trás, não contem com este 
executivo e há uma coisa que é certa e sabida, daqui a dois anos terão oportunidade de 
apresentar propostas e projetos e o povo decidirá, decisão que será respeitada como sempre 
fizeram, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito Miguel Quaresma (CDU) começou por referir que está um pouco constrangido por 
estar na condição de eleito, mas também por ser funcionário do Município, aliás sente isso por 
parte do executivo quando, nalguns momentos, não está presente porque acham 
provavelmente que a sua função, enquanto técnico, está sempre vestida de uma camisola 
política, que foi o que aconteceu na reunião tripartida em que não esteve.---------------------------
-Ficou chocado com algumas coisas referidas pelo vereador Luís Miranda argumentando 
questões de natureza política que não são para aqui chamadas e lembrou que quem teve a 
iniciativa e fez a sugestão de criação do Grupo de Trabalho foi a CDU, e todos apoiaram, depois 
de uma longa reflexão por parte do PS que demorou, pelo menos, duas Assembleias 
Municipais. Para além desta situação, importa referir que os termos de fundamentação e 
justificação desta proposta foram determinados para não ser só o partido que está no 
executivo a assumir as respetivas responsabilidades de uma matéria tão importante para a 
vida do Concelho, quer sob o ponto de vista económico, quer sob o ponto de vista ambiental, 
com impactos a nível da saúde pública.--------------------------------------------------------------------------
Isto quer dizer, que é uma questão transversal aos grupos políticos e uma questão que tem 
necessariamente consequências políticas, portanto o senhor vereador não venha com histórias 
de desencantar o passado ou o futuro, porque sobre isso também têm números, 
nomeadamente com o que se passou aqui em relação ao sector agrário depois do 25 de Abril, 
mas isso são águas passadas; portanto, em matéria de informação, é ou não importante saber-
se aqui o que se passou na dita reunião tripartida? É isso que se quer saber, o que foi tratado 
nessa reunião, porque se o senhor vereador é um grande defensor da liberdade, também deve 
ser um grande defensor da liberdade para informar os presentes, e é importante que se diga 
que independentemente das medidas de minimização de impactos dos olivais, esses mesmos 
olivais estão situados nas faixas de proteção sanitária e paisagística, é um facto, e a situação 
ainda é mais grave do que aquela que se pautava no conjunto de reuniões que foram 
realizadas, porque a realidade deste Concelho está a mudar todos os dias. Quando as 
alterações que ocorrem num território chegam ao ponto da própria paisagem mudar, é porque 
algo de profundo está a acontecer e, portanto, é importante que estes assuntos sejam 
efetivamente tratados.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma questão que foi levantada pelo senhor vereador sobre o executivo 
anterior, disse que quase de certeza que ocorreram situações destas, no entanto, a grande 
avalanche das transformações ocorreram recentemente e depois de 2017; ou seja, não quer 
dizer que não tenham havido intervenções antes, mas são intervenções que a nível da Câmara 
se tinham pouco conhecimento; e porquê? por uma razão muito simples, é que a Câmara 
Municipal, para o bem ou para o mal, não é licenciadora de olivais, mas a União Europeia a 
partir de 2017 obrigou os agricultores a munirem-se de uma declaração das entidades 
territoriais, vulgo Câmaras Municipais, relativamente à conformidade das instalações do olival 
com os instrumentos de gestão do território e, nomeadamente, com as questões ambientais e 
é a partir daí que começam a aparecer os processos na autarquia e se começa a “descascar” e 
a ter conhecimento das situações, agora cada um faça a sua leitura e cada um interprete à sua 
maneira, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu ter compreendido o sentido da intervenção do vereador 
Luís Miranda, mas realmente não se pode dizer que há um grande progresso, evolução ou até 
encarar todas esta modificação da paisagem como um fator positivo sem olhar para os lados e 
ver o que está a acontecer. Trabalhadores imigrantes, grande parte deles sem condições 
laborais e alojados em condições infra-humanas, atentados ambientais, eventuais perigos para 
a saúde pública, que neste momento nem sequer se conseguem ainda avaliar, atentados ao 
património arqueológico, portanto, não se pode apenas dizer que o que está a acontecer é 
bom porque vai trazer dinamismo económico ao território, há que ver também as partes más e 
colocar as duas no prato da balança e tentar fazer uma avaliação ponderada do quadro geral. 
Pensa que foi nesse sentido que o eleito João Dias interveio e quando se defende que a 
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Câmara Municipal deve tomar uma posição, já não interessa tanto os artigos da Lei que dizem 
quais são as competências e atribuições da autarquia, mas sim a preocupação com os seus 
munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quis ainda dizer que já esteve em inúmeras reuniões sobre esta problemática e o que ouviu 
assustou-a profundamente relativamente à nossa zona porque percebeu que há uma série de 
entidades que olham para o Alentejo como uma globalidade e sendo percentualmente ínfimos 
todas as coisas más que estão a acontecer não são muito importantes de uma série de pontos 
de vista, ou seja, não são importantes do ponto de vista turístico porque há muitas zonas 
turísticas no Alentejo que não tem olivais intensivos nem dificuldades com o mau cheiro das 
fábricas e portanto considera que tem de haver a consciência de que há no espirito de muita 
gente, que está em lugares chave da administração pública, a noção de que esta zona é para 
isto e depois há outras zonas que são para as outras coisas mais agradáveis. Pensa que quem 
vive cá tem de ter isto em conta e não se deixar enganar nem entrar em fáceis triunfalismos, 
portanto, muita atenção com tudo o que se está a passar e é um alerta e um repto que lança, 
não só a todos os eleitos mas também ao público, porque sabe que estes também têm um 
papel importante e fundamental em todo este processo, disse.------------------------------------------ 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) uma vez que faz parte do Grupo de Trabalho, considerou que 
talvez a Câmara Municipal antecipasse alguns problemas se fizesse uma ação de fiscalização 
incindido no cumprimento do PDM e todas as competências que tem nesta matéria poderiam 
ser aferidas nessa dita ação de fiscalização. Quem esteve presente nas reuniões sabe, até 
porque o próprio fez questão de o dizer, que o Fiscal da Câmara tem conhecimento e, a partir 
do momento que ouviu isto, não pode ignorar esta situação e só pode esperar que aquele 
senhor vai intentar qualquer ação no sentido de que a Lei está a ser cumprida.----------------------
Relativamente ao Relatório da Atividade Municipal disse não conseguir perceber como é que, 
entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de agosto de 2019, os compromissos assumidos e não 
pagos mais do que duplicam, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Gina Mateus (BE) não quis deixar de realçar que ouviu com grande atenção todas as 
questões do público, sobretudo as que se relacionam com as culturas intensivas, pela sua 
importância e impacto e portanto se há regras que não estão a funcionar terão de ser 
melhoradas e reforçar a fiscalização para que não ocorram situação que vão contra o que está 
estabelecido e ponham em causa os direitos das pessoas.--------------------------------------------------
Relativamente ao Orçamento Participativo, que tem o Regulamento elaborado pelo Grupo de 
Trabalho e que em princípio seria para ser implementado em 2020, referiu que não tendo o 
mesmo ainda sido aqui submetido com certeza que não será possível aplica-lo para o ano que 
vem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Inclusão e tendo sido falado no acesso a este Salão 
provavelmente se houve um Conselho Municipal de Inclusão, essa seria uma questão a ser 
referida além de outras.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Relatório da Atividade Municipal, na página 18 é referido que nos meses de 
junho e julho não houve lavagem das ruas e realmente nota-se a sujidade dos pavimentos e 
calçadas sobretudo junto aos depósitos de lixo indiferenciado e de reciclagem para além do 
mobiliário que foi substituído e que às vezes é chocante pela sua dimensão e pela maneira 
como se encontra mais especificamente o que foi colocado no Bairro da Cooperativa Lar Para 
Todos, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) em nome do Grupo do PS agradeceu ao executivo municipal a 
amabilidade de dar a conhecer os resultados das análises à água que foram feitas para a zona 
balnear de Cinco Réis durante um ano e aproveitou para tornar público as conclusões do 
relatório que sucintamente diz o seguinte e passou a citar: “Na sequência do assunto em 
epígrafe, anexo cópia do parecer da Autoridade Regional de Saúde do Alentejo o qual foi 
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favorável. Anexo igualmente os resultados de uma amostragem de água na Albufeira de Cinco 
Réis realizada no passado dia 30 de agosto que indica igualmente boa qualidade da água para 
banhos. A decisão de proceder a esta amostragem de água pontual resulta do facto da vossa 
entidade (Câmara Municipal de Beja) manter interesse na futura identificação da nova água 
balnear pelo que se considerou importante atualizar informação nesta data.”, fim de citação. 
Deu como exemplo alguns resultados meramente indicativos, nomeadamente os ensaios aos 
enterococcus intestinais e escherichia coli, cujo valor de referência é 660 e os resultados estão 
em -15, o que é bastante revelador do tipo de qualidade da água que terá o futuro parque 
fluvial Cinco Réis, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O eleito João Dias (CDU) referiu compreender que se torne público estas análises mas 
considera que são insuficientes na medida em que elas apenas avaliam os enterococcus onde 
está inserida a escherichia coli e há resultados muito superiores a -15, 140 onde 660 é o valor 
limite porque existe um valor desejável de 100. Contudo uma água balnear não pode ser 
apenas analisada ao elemento da escherichia coli, que resulta dos esgotos a que a água possa 
estar exposta face a erros em termos de drenagem para o sistema de águas pluviais de 
eliminação humana ou animal, porque há muitos outros constituintes perigosos que devem 
ser acompanhados, nomeadamente numa zona que está absolutamente empestada de 
fitofármacos, químicos e pesticidas e que naturalmente irão compor aquela água.------------------
Estas análises que o senhor Presidente aqui trouxe são apenas das bactérias do intestino, 
portanto é uma preocupação em termos de saúde e sanitária relativamente ao risco de infeção 
e ainda bem que foi avaliada, agora em termos de constituição da água, há elementos 
químicos, bicarbonatos e outros que têm de ser avaliados e são exigência para a água balnear 
e aqui é que a CDU tem dúvidas, não para criar problemas, mas porque estão efetivamente 
preocupados num investimento público numa zona que pode ter consequências para os 
utilizadores, aliás o último parágrafo do relatório induz que, se a Câmara Municipal quiser 
avançar, haverá necessidade de elaborar outras análises mais pormenorizadas, disse.------------- 
 
A eleita Margarida Duarte (PS) quis referir ao eleito João Dias que as análises que foram feitas 
e que são exigidas perante a Lei são estas, mas como a CDU não está mais preocupada que o PS 

em funções no executivo relativamente a esta matéria, se realmente houver a necessidade de 
outro tipo de análises pois com certeza que serão feitas. Mais, o Relatório, elaborado pelo 
Serviço Nacional de Saúde diz que …”se considera que a qualidade da água da Albufeira de 
Cinco Réis de Beja cumpre com os parâmetros de qualidade compatíveis para a prática balnear 
não apresentando risco para a saúde dos utilizadores…” está a bold, não está a inventar nada e 
portanto quer querer que o que aqui está escrito é verdadeiro. Vir aqui dizer-se, de forma até 
um pouco irónica, que está preocupado isso não retira a nossa preocupação, estão todos 
preocupados é um investimento que felizmente vai ser feito, foi candidatado e aprovado, de 
outra forma não poderia ser feito e vai beneficiar todos os munícipes que infelizmente não 
têm capacidade de ir para o Algarve, Costa Vicentina ou outro lugar qualquer, portanto, vamos 
começar a pensar um pouco diferente, a querer mais e melhor para o Concelho de Beja e a 
exigir outras coisas porque convenhamos, se tudo o que é concelho tem uma praia fluvial, 
porque raio Beja não pode ter, se tem água perfeitamente em condições para a prática 
balnear, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, ainda relativamente às questões das culturas 
intensivas disse o seguinte para que fique bem ciente na mente de cada um. O 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva é o maior investimento público jamais 
realizado na democracia portuguesa e não se pode ficar com a ideia que a agricultura iria ficar 
como estava antes das comportas serem fechadas. O PS tem uma história longa de se ter 
batido por Alqueva e esta foi uma obra que se concretizou em governos do PS e que se ficou 
muito a dever a António Guterres e a João Cravinho. Alqueva veio para mudar aquilo que era o 
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paradigma da agricultura alentejana e que causava grande insatisfação no povo alentejano, 
mas parece que já ninguém se recorda disso, contudo, isto não quer dizer que haja uma 
irresponsabilidade na forma como algumas culturas, hoje em dia, desrespeitam alguns planos 
de ordenamento, agora, Alqueva fez-se para trazer água e para que as culturas de regadio 
numa parte do Alentejo substituíssem claramente as culturas de sequeiro que eram inviáveis, 
não traziam rigorosamente nada de positivo para acrescentar em termos de mais-valias ao 
território e que não eram competitivas em nenhum mercado económico do mundo. Ainda 
assim, 90% da região continua a ser de cultura de sequeiro, cabe agora a todos os agentes 
envolvidos ordenar um pouco melhor o território mas claramente o regadio veio e veio para 
ficar e deve ser aproveitado.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da eleita Fernanda Pereira informou que a tendência do valor dos 
compromissos assumidos e não pagos é para diminuir. A situação que referiu acontece porque 
neles está incluída a massa salarial a pagar até ao final do ano, ou seja, há medida que 
mensalmente vai havendo débitos de salários, que na Câmara Municipal de Beja andam na 
ordem dos seiscentos/seiscentos e cinquenta mil euros/mês, quando se paga o subsídio de 
férias estes sobem para a casa do milhão de euros e portanto a tendência é diminuir 
substancialmente e chegar ao fim do ano com dois/dois milhões e meio de euros.------------------
Relativamente às questões da eleita Gina Mateus começou por informar que o Orçamento 
Participativo foi aprovado por unanimidade na última reunião de câmara e submetido a 
discussão pública, depois irá à Comissão de Regulamentos e voltará à câmara para ser 
submetido à Assembleia Municipal, portanto é verdade que não se conseguiu cumprir o prazo 
a que a Câmara Municipal se tinha proposto mas o processo está a seguir os seus trâmites e 
pela primeira vez no Municipio de Beja está mais próximo de ser uma realidade.--------------------
Relativamente à lavagem de ruas a única viatura disponível para o efeito esteve fora de serviço 
entre os dias 15 de março e 01 de agosto e só recomeçou a sua atividade de lavagem de ruas e 
moloks dia 01 de agosto e portanto é verdade que se gerou um período muito complicado com 
cheiros muito desagradáveis em vários espaços da cidade. Esta viatura sofreu um arranjo 
profundo e foi também instalado um gancho que permite operar com uma equipa de duas 
pessoas e fazer lavagens diretamente no local, disse.-------------------------------------------------------- 
 
Passou-se de imediato ao ponto seguinte.---------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.2. – Proposta de aprovação de repartições de encargos dos 

empréstimos ao Banco Europeu de Investimentos, no âmbito do previsto 

na Resolução 14/2001 do Tribunal de Contas;------------------------------------------------ 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que estes três processos vieram 
devolvidos pelo Tribunal de Contas tendo em conta uma regra que este começou a aplicar, 
nomeadamente a aprovação pela Assembleia Municipal das repartições de encargos e mapas 
de amortizações dos empréstimos, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4888, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – 

Centro histórico e Envolventes, no âmbito do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de 
Contas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 751,42 €  
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Ano 2020 3.757,11 € - 0103/03010302 
- 0103/100603 Ano 2021 14.545,17 € 

Ano 2022 24.581,80 € 

Anos seguintes 282.690,62 € 
 

Juntou-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos do empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos do Projeto – Implementação de 
Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – Centro histórico e Envolventes, colocada à votação e 
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4885, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina 

Descoberta, no âmbito do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas.------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 1.126,62 €  
- 0103/03010302 

- 0103/100603  
Ano 2020 5.633,12 € 

Ano 2021 21.807,87 € 

Ano 2022 36.856,00 € 

Anos seguintes 423.843,99 € 
 

Juntou-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos do empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos do Projeto – Reabilitação e 
Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, colocada à votação e aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4883, de 11 de setembro de 2019, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a aprovação da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 

Investimentos do Projeto – Zona de Acolhimento Empresarial Norte, no âmbito do previsto 
na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------ 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da 

despesa 

Código/Designação do 

Projeto 

Ano 2019 421,18 €  
- 0103/03010302 

- 0103/100603  
Ano 2020 2.105,92 € 

Ano 2021  8.152,79 € 

Ano 2022 13.778,48 € 

Anos seguintes 158.452,65 € 
 

Juntou-se a documentação de apoio à decisão, nomeadamente: apuramento da capacidade de 
endividamento, contrato do empréstimo assinado, garantia e plano de reembolso, aferição da 
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dívida total DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis de agosto 2019 DGAL, limite da 
dívida total e mapa de empréstimos do município.----------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos do empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos do Projeto – Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte, colocada à votação e aprovada por unanimidade.---------------- 

 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial 

Norte, na sequência do novo pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pelo 
empreiteiro por 160 dias, resultam dos correspondentes Plano de Trabalhos, Plano de 
Pagamentos e Cronograma Financeiro que irão transitar para 2020, os valores 
correspondentes a 5 meses de obra, traduzidos na seguinte repartição de encargos:--------------- 
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 684.513,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 952.481,98 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos relativa à empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, colocada à votação 
e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.3. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimo BEI para 

reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja;-------------------------------- 

 
Registo nº 6241, de 09 de agosto de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo, 
na sequência da candidatura a fundos comunitários aprovada a 15 de maio de 2019 para 
reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, 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 – 573 165,95 €;--------------------------------------------------
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 – Variável.-----------------------------------------------------------------------------------
Assim, e por forma a ser apresentada 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 nº 75/2013, de 12 de setembro, e com o disposto no 
artigo 51º da Lei nº 73/2003, de 03 de setembro e remetida para decisão da Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a contratação de 
empréstimo BEI para reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, colocada à 
votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3.4. – Proposta de aprovação definitiva do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório de consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Introdução: A Câmara Municipal de Beja na sua reunião de 19 de junho 2019, deliberou 
aprovar, a proposta do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), de 
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acordo com o disposto no nº 2 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho na 
atual redação dada pela Lei nº 76/2017, de 17 de agosto e, do nº 1 do artigo 4º do Despacho 
nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 01 de fevereiro. 
O PMDFCI foi apresentado à Comissão Municipal de Defesa da Floresta, na reunião de 08 de 
fevereiro de 2019, tendo sido objeto de parecer favorável da Comissão Municipal da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e, enviado ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
I.P., que emitiu parecer vinculativo positivo, datado de 7 de junho de 2019 nos termos do 
exigido no nº 3 e 4 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro.-----------------------
2. Publicitação e Divulgação: Concluídos estes procedimentos, procedeu-se à divulgação do 
aviso de consulta pública no Diário da República, 2ª Série, nº 142 de 26 de julho de 2019 e 
afixou-se o Edital nº 884/2019 nos locais estilo da Câmara Municipal de Beja e sítio da Câmara 
Municipal de Beja na Internet, de acordo com o previsto no nº 6 do artigo 4º do Despacho nº 
443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018 de 02 de fevereiro 
referindo o seguinte: “Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, 
torna público que, nos termos do disposto nos números 6 e 7, do artigo 4º do anexo ao 
Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, alterado pelo Despacho nº 1222-B/2018, de 02 de 
fevereiro encontra-se em consulta pública, o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Beja. O período de consulta pública inicia-se no dia seguinte à publicação deste 
aviso no Diário da República e decorre durante o prazo de, pelo menos 15 dias, estando o 
Plano disponível para consulta dos interessados, todos os dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30, no Balcão de atendimento da Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola nº 5, 
7800-468 Beja. O referido Plano pode ainda ser consultado no sítio da internet do Municipio 
de Beja (https://cm-beja.pt), no menu Home > Viver > Municipio de Beja > Câmara Municipal > 
Editais. Os interessados podem apresentar contributos, observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento, por qualquer meio escrito, junto da Câmara Municipal de Beja, Praça da 
república, 7800-427 Beja, ou para o endereço eletrónico proteccao.civil@cm-beja.pt, dentro 
do prazo estabelecido de participação pública. Por ser verdade e para constar, se passou o 
presente Edital e outros de igual teor com divulgação através da comunicação social e afixados 
nos lugares públicos habituais.”------------------------------------------------------------------------------------
3. Formas de Participação: De forma a incentivar a participação pública do Plano, e cumprindo 
com o disposto no nº 6 e 7º do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, o 
Município de Beja, divulgou o procedimento de consulta pública através dos seguintes meios:--
a. Edital de Consulta Pública, publicitado na página eletrónica do Município (www.cm-beja.pt), e 
afixado nos locais estilo.----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Sítio da Câmara Municipal na Internet – www.cm-beja.pt.----------------------------------------------
Todos os interessados poderiam apresentar os seus contributos, observações, sugestões, ou 
pedidos de esclarecimento, devidamente fundamentadas dentro do prazo estipulado, por 
qualquer meio escrito, junto da Câmara Municipal de Beja, Praça da República, 7800-427 Beja, 
ou, para o endereço eletrónico proteccao.civil@cm-beja.pt.----------------------------------------------- 
4. Documentos disponibilizados: Os cadernos 1 e 2, partes não reservadas integrantes do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Beja foram disponibilizados para 
consulta nos serviços técnicos e de atendimento, na Rua de Angola n.º 5, em Beja onde 
funcionam o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Beja, todos 
os dias, durante o período de discussão pública, e no site da Câmara Municipal de Beja, 
www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Resultados: Decorrido o período de consulta pública e, cumpridas as imposições legalmente 
impostas relativamente ao processo de aprovação do plano, cumpre agora apresentar o 
presente relatório do período de consulta pública do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios de Beja (2019 – 2028).--------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto do nº 7 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018, de 09 de janeiro, 
terminada a fase de consulta pública, que aconteceu no dia 10 de agosto de 2019, deverão ser 
integradas no plano as observações pertinentes apresentadas, caso existam.------------------------
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Contudo, informa-se que não foram rececionados quaisquer contributos, sugestões, 
observações ou pedidos de esclarecimento, ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios de Beja, pelo que o presente relatório deve ser enviado a todas as entidades com 
assento na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios para conhecimento e o 
Plano deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal de Beja, por maioria 
simples, sem qualquer alteração, conforme o nº 10 do artigo 4º do Despacho nº 443-A/2018.---
Após a aprovação do Plano, este é objeto de publicação no Diário da República e publicitado 
nos termos previstos no nº 12 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, na sua 
atual redação, devendo ser referido o período de vigência que corresponde aos dez anos de 
planeamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) chamou a atenção para uma questão que lhe fez alguma 
confusão e deu só um exemplo: Tabela 4 refere que Baleizão tem 902 população residente em 
2011 e depois na Tabela 7 que descreve a distribuição da população por sector de atividade 
aparece para Baleizão 75 no sector primário, 212 no sector secundário e 1.432 no sector 
terciário, ou seja, não lhe parece fazer sentido e não conseguiu entender pelo que solicitou 
que isto pudesse ser averiguado, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O eleito Miguel Quaresma (CDU) reafirmou que seria importante esta documentação chegar 
com mais tempo aos eleitos precisamente porque leu transversalmente o Plano e não teve 
capacidade sequer de o analisar com a profundidade desejada, portanto, matérias destas que 
têm o seu reflexo em termos do risco e de segurança, não querendo propriamente abordar as 
questões técnicas, seria importante efetivamente serem remetidas com mais antecedência, 
dai apelar a que estes processos de planeamento tenham uma participação mais ativa por 
parte da Assembleia Municipal, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

3.5. – Proposta de aprovação definitiva da Operação de Reabilitação 

Urbana da Rua da Lavoura;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6592, de 27 de agosto de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que no âmbito da discussão pública do projeto de Operação de Reabilitação 
Urbana da Rua da Lavoura foram apresentadas as seguintes sugestões:--------------------------------
1. Apresentada por Manuel Pimenta Morgado Baião a sugerir “a criação e mais lugares de 

estacionamento na proximidade da estação de caminho-de-ferro e a reabilitação de edifícios 

na Rua da Lavoura “ – Uma das ações estruturantes desta operação é a concretização do 
projeto de requalificação urbanística do Largo da Estação (ponto 5.2) que já está em curso, e 
onde são criados lugares de estacionamento. Para além dessa intervenção, é identificado 
como uma das opções estratégicas, no que se refere ao espaço público, “Reordenar o 
estacionamento e a circulação”. Assim a criação de lugares de estacionamento está prevista, 
devendo ser efetuados os projetos e as intervenções que neste âmbito se entendam 
convenientes não sendo necessário que estejam desde já definidos em concreto.------------------
2. Apresentada por Manuel Pimenta Morgado Baião a sugerir “a reabilitação de edifícios na 

Rua da Lavoura” – Uma das ações estruturantes deste plano é a Reabilitação do edificado 
(ponto 5.1). Prevê-se a intervenção em 90 imóveis com níveis de intervenção em função do 
estado de conservação atribuído. Estima-se que estas intervenções no edificado tenham um 
valor global de 13.127.978,00 €. No caderno dos anexos constam fichas individuais de cada um 
dos 90 edifícios com a terapêutica de intervenção sugerida para cada um.----------------------------
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3. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “criação de uma unidade hoteleira nos Moinhos de 

Santa Iria” – A reutilização e requalificação da área afeta aos “Moinhos de Santa Iria” constitui 
um das ações estruturantes desta operação (ponto 5.1.1). Não se identifica um uso específico, 
que iria ainda tornar mais difícil a concretização deste objetivo, pois qualquer utilização que 
garanta estes pressupostos será viável.--------------------------------------------------------------------------
4. Apresentada por Mais Beja a sugerir o “derrube dos silos existentes junto aos Moinhos de 

Santa Iria hoje em dia sem qualquer funcionalidade, apenas servindo para a visitação sem 

segurança” – O conjunto “Moinhos de Santa Iria” (inclui lavadouro/chafariz do cano) onde estes 
silos estão integrados constitui um conjunto de arquitetura industrial do século XIX, 
identificado no PDM de Beja, na sua carta do património arquitetónico, como um conjunto de 
grau 1 (ID 32). Trata-se de um conjunto com respeito integral pela arquitetura antiga e em caso 
de intervenção deve respeitar-se o sistema construtivo tradicional procurando técnicas 
coerentes e compatíveis na base da conservação e recuperação. Não se admite nestes casos, á 
partida, a demolição de imoveis integrados neste grau de classificação que os inventaria como 
património municipal. Este facto não invalida que, devidamente justificado por questões de 
segurança ou outras, não se considere a demolição total ou parcial. Nesta fase do processo, 
não existem condições que nos permitam fazer esta proposta sem saber que uso este 
complexo vai ter, e se eventualmente poderá haver reutilização para esta estrutura. A 
segurança relacionada com o acesso livre a este espaço terá que ser resolvida com outras 
medidas que não necessariamente passando pela demolição. Assim esta decisão não deverá 
nem poderá nesta fase constar nesta operação, que no entanto não a inviabiliza nos 
pressupostos já referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “criação na Rua da Lavoura, em terrenos livres ou 

através de derrube de edifícios devolutos, de estacionamento para automóveis e motos, 

uma vez que presentemente os veículos de empresas ou de clientes ficam estacionados em 

cima de passeios impedindo a passagem de peões” – Conforme já se referiu no ponto 1, um 
dos objetivos estratégicos desta operação é, no que se refere ao espaço público “Reordenar o 
estacionamento e a circulação” Assim a criação de lugares de estacionamento está prevista 
como opção estratégica, devendo ser efetuados os projetos e as intervenções que neste 
âmbito se entendam convenientes não sendo necessário que estejam já especificadas.-----------
6. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “melhoria do piso da Rua Afonso III, bem como o 

seu alargamento” – A Rua D. Afonso III está fora da área de intervenção deste plano.-------------
7. Apresentada por Mais Beja a sugerir a “ligação ao parque industrial, criando uma ligação 

entre a Rua da Lavoura e a Rua dos Calceteiros. Esta Rua deverá ter a largura suficiente para 

se movimentarem veículos pesados sem dificuldade” – Uma das propostas deste projeto 
passa pela continuidade da rua da lavoura criando uma nova acessibilidade a zona industrial a 
norte, situação que constituiu um dos critérios de delimitação da ARU desta zona (pontos 2.1, 

5.3.1). Esta intervenção está contempladas também nos valores constantes no quadro de 
investimento em espaços e infraestruturas públicas.---------------------------------------------------------
8. Apresentada por Mais Beja a sugerir o “derrube de vários edifícios devolutos propriedade 

da câmara Municipal de Beja e posterior venda dos terrenos livres para abertura de novos 

negócios” – Estes edifícios fazem parte, com outros edifícios propriedade a IP património, de 
um conjunto classificado de grau 2 que o PDM de Beja define como conjuntos referenciados 
tendo em conta a morfologia urbana e a tipologia arquitetónica. Em caso de intervenção 
deverá ser respeitada a harmonia do conjunto, volumetrias e acabamentos tendo em conta a 
morfologia urbanística e a tipologia arquitetónica das edificações envolventes. Nada impede 
que a Câmara Municipal faça para estes edifícios de sua propriedade um projeto 
contemplando outros usos que não os atuais.-----------------------------------------------------------------
Face ao exposto não se vê que haja lugar a qualquer alteração do projeto de operação de 
reabilitação urbana sistemática efetuado para a área de reabilitação urbana da Rua da 
Lavoura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a Operação de 
Reabilitação Urbana da Rua da Lavoura, colocada à votação e aprovada por maioria com 

maioria com duas abstenções (bancadas do BE e PSMCT).-------------------------------------------------- 
 
 

3.6. – Proposta de adesão;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de adesão do Município de Beja à Agência Regional de Promoção 

Turística do Alentejo bem como as normas de admissão de sócios e não havendo quaisquer 
pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a mesma colocada à votação e aprovada por 

maioria com uma abstenção (bancada do PSD).---------------------------------------------------------------- 
 
 

3.7. – Eleição de um Presidente de Junta (e substituto) para representar 

as freguesias do Concelho de Beja no XXIV Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses;-------------------------------------------------------------- 

 
A eleita Ana Horta (PS) propôs o Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel 
Ramires Morais Besugo, e como substituto o Presidente da União das Freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Baptista, Jorge Manuel Marques Parente, nomes que constituem a 
Lista A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) propôs o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo, Luís Miguel da Silva Gaspar, e como substituto a Presidente da Junta de Freguesia de 
Cabeça Gorda, Maria Lucília Pereira Simão Rosa, nomes que constituem a Lista B.------------------ 
 
Não havendo mais propostas foi efetuada a chamada nominal dos eleitos e depois da 
contagem dos votos chegou-se ao seguinte resultado:------------------------------------------------------
LISTA A – 15 votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA B – 14 votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCOS – 3 votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O representante das freguesias do concelho no XXIV Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses é o Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Vítor Manuel 

Ramires Morais Besugo, e como substituto o Presidente da União das Freguesias de Beja de 

Santiago Maior e São João Baptista, Jorge Manuel Marques Parente.--------------------------------- 
 
 

4. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
sessão, 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;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte e uma horas e trinta minutos, da qual se lavrou a 
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presente ata nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que vai ser 
assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da Mesa.-------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 

A Mesa, 
 

 

Aprovada por unanimidade em sessão 

ordinária realizada em de 25 novembro 

de 2019 


