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Ata número cinco, relativa à sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Beja realizada a catorze de agosto 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 dos pedidos de 
substituição do eleito Miguel Machado Quaresma por António José Curre Barahona, cidadão a 
seguir na lista de candidatos pela Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, da 
eleita Gina Alice Esteves Quental Mateus por Paulo César Serra Nascimento, cidadão a seguir 
na lista de candidatos pelo Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal, bem como da 
Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda (Maria Lucília Pereira Simão Rosa), Presidente 
da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira (António Mestre da Silva 

Ramos) e Presidente da União de Freguesias de Stª Vitória e Mombeja (Julieta de Fátima Camões 

dos Santos Romão) pelos seus substitutos legais, Vítor Manuel Lampreia Martins, Ana Maria 
Marujo Bule Ramos e Joaquim Anacleto Raposo Ramos, respetivamente, nos termos do artigo 
18º, nº 1, alínea c) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------- 
 
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, 
Maria Manuel Candeias Coelho, Jacinto Manuel Cristina Franco, Afonso Henriques Rabaçal, 
Manuel Joaquim Góis Custódio, Fernanda Maria dos Santos Pereira, Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado, André Filipe Modesto Pires, António José Curre Barahona, Antónia Luísa Ferro 
da Silva, Paulo César Serra Nascimento, 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, Vítor Manuel Lampreia Martins como 
substituto da 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, Ana Maria Marujo 
Bule Ramos como substituta do 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, Joaquim Anacleto Raposo Ramos 
como substituto da 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Constataram-se as faltas dos eleitos, Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução, 
Pedro Manuel Vigon Manso Frazão, Cristina Maria da Trindade Ferreira Barata e do Presidente 
da União das Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio Manuel Nunes Engana, faltas que lhes 
foram relevadas por terem sido consideradas justificadas.------------------------------------------------- 
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Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel 
Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.----------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
O munícipe Secundino Domingos, em representação da empresa Mármores de Trigaches, Ldª, 
fez a seguinte exposição:---------------------------------------------------------------------------------------------
Informou ter estado presente numa reunião de câmara, há cerca de três meses, onde colocou 
uma questão relativamente à obra de requalificação da Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, 
que vai consumir entre 50 a 60 toneladas de pedra acabada, e vai ser adquirida pela Câmara 
Municipal de Beja a uma empresa sedeada a 300km de distância, quando a 3km estão as 
pedreiras de Trigaches. O Senhor Presidente da Câmara ficou de lhe dar uma satisfação sobre 
o assunto mas até hoje não lhe disse nada.---------------------------------------------------------------------
Entretanto, a semana passada, teve conhecimento de mais um pedido de orçamento para a 
piscina municipal de pedra de Estremoz branco com 4cm de espessura do tipo galrão ED27, ora 
estando aquele equipamento todo construído com mármore da região, perguntou se terá este 
arquiteto algum contrato com aquela pedreira em específico, uma vez que existem dezenas 
em Vila Viçosa e Estremoz? Como se isto não bastasse, viu no facebook do senhor Paulo 
Arsénio, que o Mercado Municipal irá sofrer obras de requalificação e, querendo elucidar o 
Senhor Presidente, fez um comentário chamando a atenção que aquele edifício também está 
todo construído com pedra da região e que não fosse fazer o mesmo que fez na obra de 
Beringel, comentário esse que, passado meia hora, foi apagado e o seu perfil bloqueado. Será 
que é assim que se responde e defende os assuntos da cidade? Acha que não, estas ações 
fazem-lhe lembrar os moços de escola e não se fazem a ninguém, disse.------------------------------- 
 
O munícipe Bernardo Nascimento colocou as seguintes questões:---------------------------------------
Relativamente aos prédios que se encontram no Centro Histórico, devolutos ou em ruína, que 
dão uma imagem muito negativa da cidade e que inclusivamente põem em causa a saúde 
pública da população perguntou se a Câmara Municipal tem algum plano de ação para fazer 
face a esta situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao lago sito no Parque da Cidade que está sujíssimo e uma vez que lhe parece 
não haver qualquer manutenção, perguntou se o mesmo irá ser intervencionado para alterar 
essa situação, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Felício começou por referir que concorda em absoluto com a opinião do 
munícipe Secundino Domingos mas lembrou que esta situação não é nova, isto é, quando 
foram feitas as obras do Programa Polis o material utilizado foi o granito, portanto e sendo a 
região o Alentejo, que tem matéria-prima local, deveria esta ser prioritariamente utilizada.------
Relativamente ao parque fluvial dos Cinco Réis e tendo em atenção uma notícia de 2018 que 
dizia que em 2019 os alentejanos teriam uma praia naquele sítio, disse que não será este ano 
uma vez que será discutido mais à frente uma repartição de encargos da obra. No entanto 
gostaria de saber se está tudo verificado em termos de sanidade da água porque aquela 
barragem foi feita para rega e quase contiguo à água, onde vai ser construída a praia, 
encontra-se um olival que provavelmente faz a drenagem para aquela albufeira.-------------------
Relativamente a uma notícia de 2012 que fala de uma praia às portas de Beja, nomeadamente 
no rio Guadiana, as Azenhas perto de Quintos, indo os contribuintes investir cerca de 
700.000,00 € numa praia fluvial que se irá construir perguntou o que é que se vai fazer a esta.--
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Relativamente ao fontanário que existe no Jardim das Portas de Mértola, por trás do “Forno” e 
que já foi quase um parque ao ar livre de chuto, perguntou se a Câmara Municipal tem alguma 
intervenção pensada para o mesmo.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção do munícipe 
Secundino Domingos referiu o seguinte: A Câmara Municipal de Beja tem algumas obras onde 
nem sequer tem pedra envolvida como por exemplo a pista de atletismo do Complexo 
Desportivo Fernando Mamede e o edifício dos Paços do Concelho.--------------------------------------
A Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel envolve lajetas em pedra de vidraço, no valor de 
7.383,48 € e cubos calcários de 15x15, no valor de 5.339,45 €, valores de aplicação final no 
espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A piscina descoberta prevê no projeto, pedra de mármore de Estremoz branco, no valor de 
5.456,46 € e no Mercado Municipal, se a obra avançar, prevê-se a aplicação de pedra calcária 
tipo capri ou equivalente, no valor de 2.254,28 €, portanto, nestas duas obras a primeira de 
1.793.000,00 € e a segunda de 2.200.000,00 €, a aplicação de pedra representa valores 
residuais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso da Praça Dr. Carlos Moreira, como foi explicado ao munícipe Secundino na reunião de 
câmara de 02 de abril de 2019, o projeto está aprovado e não havia como voltar atrás 
alterando esse item sob pena da Câmara Municipal perder o financiamento de 127.000,00 € no 
âmbito do PEDU. Acrescentou que este executivo só tem um Engº, nomeadamente o vereador 
Luís Miranda, e quando os projetistas apresentam os projetos, a Câmara Municipal por regra, 
não os altera, aliás, as queixas do munícipe já vêm dos executivos de Carreira Marques e Jorge 
Pulido Valente relativamente às obras do Polis e do Bairro da Mouraria, onde provavelmente 
terão sido contratadas pedras de Trigaches e que depois não terão sido aplicadas, portanto e 
naturalmente o executivo terá de ter confiança nos projetistas porque poderá correr o risco de 
cometer algumas incoerências de se estar a substituir aos mesmos. Mais, as obras nos vários 
detalhes têm centenas de itens sujeitos a uma estreita conferência de todos que encerra 
alguma dificuldade e não é uma tarefa fácil.--------------------------------------------------------------------
Deixou também claro que os projetistas da piscina e mercado municipal são diferentes e 
externos à autarquia e o projeto da Praça Dr. Carlos Moreira foi elaborado pelos serviços.-------
Percebe a situação do munícipe Secundino mas também fica surpreendido que a empresa 
esteja dependente das quantias que acabou de referir que não são assim tão significativas 
para fazer a diferença. Depois há uma coisa que a Câmara Municipal de Beja também deve 
procurar garantir, esta ou qualquer outra, que é a capacidade de concorrência entre os 
agentes económicos para poderem concursar em igualdade de fornecimento de materiais. 
Informou ainda que na folha de pagamentos à empresa Mármores de Trigaches, Ldª, a Câmara 
Municipal de Beja pagou nos últimos sete anos 13.855,33 €, sendo que a obra mais elevada foi 
o Pelourinho da Praça da República, no valor de 7.749,00 €, que foi este executivo que pagou 
no dia 26 de outubro já depois de estar em funções.---------------------------------------------------------
Sobre a sua rede social não se irá pronunciar numa assembleia municipal porque naturalmente 
para moderar a sua rede social não utiliza nenhum conselho deontológico, é ele que decide o 
que faz dentro da mesma e em três anos bloqueou quatro pessoas que foram aquelas que 
considerou terem ultrapassado a linha vermelha no comportamento e na atitude que tiveram 
consigo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões do munícipe Bernardo Nascimento informou que a Câmara 
Municipal procura intimar os proprietários dos prédios devolutos no sentido de os 
recuperarem porque não tem capacidade financeira para tomar posse administrava de todos. 
Depois, estes prédios têm muitos proprietários de frações diminutas no todo do prédio o que 
cria grandes dificuldades nesse aspeto. Tem havido também um conjunto de instrumentos à 
disposição, nomeadamente o IFRRU, que dá condições muito vantajosas para a recuperação 
deste edificado mas a adesão não tem sido a mais expetável.---------------------------------------------
Em termos fiscais, a Câmara Municipal irá agravar significativamente o valor de IMI a pagar por 
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proprietários de prédios devolutos, que não resolverá a situação, mas obrigará os mesmos a 
terem outro tipo de atenção que com o IMI atual não têm e que possam eventualmente 
vender os respetivos imóveis porque sabe-se que existe interesse de compra mas os preços 
pedidos são de tal maneira exorbitantes que os potenciais compradores acabam por desistir.---
Relativamente à limpeza dos espelhos de água do Parque da Cidade que apresentam por vezes 
um cheiro desagradável sobretudo o mais pequeno, informou que a Câmara Municipal, 
embora possa não parecer, tem procedido com regularidade à sua limpeza, ainda a semana 
passada foram tirados 20 a 30 carros de sujidade dos lagos.-----------------------------------------------
Relativamente às questões do munícipe Manuel Felício, informou que aquilo que estava 
inicialmente previsto era que a praia fluvial tivesse minimamente operacional no início de 
2020. Se o projeto tivesse corrido bem desde a primeira hora, o que não se verificou, era que a 
praia pudesse abrir ainda durante a época balnear de 2019 o que não irá acontecer. As 
propostas serão abertas dia 27 de agosto de 2019, o concurso é de 700.000,00 €, a EDIA 

colabora financeiramente com 50.000,00 €, o Turismo de Portugal com outros 50.000,00 €, 
sendo os outros 350.000,00 € o esforço da Câmara Municipal de Beja.---------------------------------
Relativamente à água, naturalmente que foram feitas todas as análises possíveis durante 
meses pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, a Câmara Municipal tem análises de março 
a setembro semanais e o que as mesmas ditaram é que a água está ótima e com excelente 
qualidade. Evidentemente que não pode prometer que será sempre assim, nenhum autarca 
poderia dizê-lo em nenhuma praia fluvial deste país, porque se muitas vezes as praias de mar 
encerram, as praias fluviais também estão sujeitas a que isso suceda e se eventualmente isso 
aconteça, seja quem estiver à frente do destino da Câmara Municipal, certamente e 
preventivamente fechará a praia pelo tempo que se justifique.-------------------------------------------
Foi uma oportunidade que se considerou útil para a cidade, para o turismo, para os munícipes 
e que tinha uma forma de se fazer relativamente simples e em condições de ser executada 
pela Câmara Municipal de Beja e futuramente pela empresa que vier a fazer o projeto, sendo a 
expetativa que em 2020 já haja alguma coisa para apresentar.--------------------------------------------
Relativamente ao Guadiana, o seu projeto não é incompatível com este ou com outro que 
venha a surgir, isto é, a ideia é que Beja, devido ao seu clima, tenha três espelhos de água em 
boas condições, umas boas piscinas municipais, um bom parque fluvial e também uma viragem 
para o rio, a questão é que esta viragem para o rio são 3.500.000,00 € e neste momento o 
Município não tem nem dinheiro nem financiamento para poder fazer este tipo de 
investimento, existe o projeto mas não existem condições de o executar, portanto um dia que 
haja financiamento de 75% ou 85% para esta ligação de Beja ao Guadiana criando um parque 
fluvial digno com certeza que haverá condições para o fazer.----------------------------------------------
Relativamente ao fontanário do Jardim das Portas de Mértola não existe de momento nada 
previsto para o mesmo, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau – Chefes de 
Divisão;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 8 unidades orgânicas flexíveis denominadas “divisão” e uma unidade orgânica 
flexível denominada “gabinete”, propôs-se a abertura dos procedimentos concursais 
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seguidamente indicados para provimento de cargos de direção intermédia de 2º grau, em 
regime de comissão de serviço, tendo em atenção as disposições legais estabelecidas nos 
artigos 12º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 
64/2011, de 22 de dezembro, sendo que quanto aos postos de trabalho destinados ao 
provimento dos cargos indicados, os mesmos encontram-se previstos no mapa de pessoal em 
vigor publicitado na página eletrónica do Município de Beja.----------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, foi proposto, seguidamente, a constituição dos júris dos referidos 
concursos para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá as respetivas 
propostas à Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão Administrativa e Financeira (DAF).-------------------------------------------------
Presidente do júri: Dr. Carlos Grenha, Revisor Oficial de Contas;------------------------------------------
Vogais efetivos: Dr. Filipe Pombeiro, Revisor Oficial de Contas, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e o Professor Adjunto José Filipe Pires dos Reis, do Instituto 
Politécnico de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Administração Urbanística (DAU).----------------------------------------------
Presidente do júri: Arqtª Sónia Isabel Nobre Correia, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de 
Odemira;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Engª Maria José Lufinha Andrade e Silva, Chefe de Divisão da Câmara 
Municipal de Moura, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e o Engº 
Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ferreira do 
Alentejo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Serviços Operacionais (DSO).----------------------------------------------------
Presidente do júri: Engº Rui Figueira, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Aljustrel;---------
Vogais efetivos: Engª Isabel Grazina, da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva, S.A., que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Engª Lénia 
Guerreiro da Silva, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Odemira;--------------------------------
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Vogais suplentes: Engº Fernando Manuel Mendes Curado e o Dr. Juvenal Bastos da Cunha, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS).-------------------------------------------
Presidente do júri: Engº Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior da Câmara 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Engª Luísa Pinto, da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, S.A., que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Professora 
Coordenadora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, do Instituto Politécnico de Beja;---------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ).-------------------------------------
Presidente do júri: Vice-Presidente e Professor Doutor João Alberto Mendes Leal, do Instituto 
Politécnico de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Professor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja Pedro Manuel Castro 
Meireles Viana Xavier, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª Maria 
de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior da Câmara Municipal de Beja;--------------------
Vogal suplente: Dr. Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior da Câmara Municipal de Beja.---
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Cultura (DC).--------------------------------------------------------------------------
Presidente do júri: Drª Dália da Conceição Paulo, Diretora Municipal da Câmara Municipal de 
Loulé;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Drª Maria João Augusto Pina, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de 
Ferreira do Alentejo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e o Dr. Manuel 
José Dias Marques, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Mértola;--------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Turismo e Património (DTP).-----------------------------------------------------
Presidente do júri: Presidente do júri: Engº Vitor Silva, Presidente da Direção da ARPTA – 
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo;--------------------------------------------------------
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Vogais efetivos: Professora Adjunta Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues, do Instituto 
Politécnico de Beja, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª Dália da 
Conceição Paulo, Diretora Municipal da Câmara Municipal de Loulé;------------------------------------
Vogais suplentes: Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e o Dr. Juvenal Bastos da Cunha, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 
grau/Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS).----------------------------------
Presidente do júri: Drª Sandra Vaz, Diretora de Departamento da Câmara Municipal de Loulé;--
Vogais efetivos: Professora Adjunta Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo, do Instituto 
Politécnico de Beja, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª 
Fernanda Matias, do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja;------------------
Vogais suplentes: Drª Maria Ilda Canelhas Lopes, Técnica Superior da Câmara Municipal de 
Beja e a Drª Maria José Cabral Gamito Costa, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ferreira 
do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º 
grau/Chefe de Divisão – Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI).------------------------------------
Presidente do júri: Drª Maria João Carrasqueira Serrano Ribeiro, Secretária Técnica da Unidade 
Competitividade, Internacionalização e Emprego da Autoridade de Gestão do Programa 
Operacional Regional do Alentejo – CCDRA;---------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Dr. Luís Miguel Cunha Lança Silva, Coordenador da CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e 
o Dr. Jorge Alexandre Barrocas de Freitas Jorge, Vice-Presidente do NERBE/AEBAL – Associação 
Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral;--------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) referiu que o Grupo da CDU esteve a analisar esta questão e 
percebem perfeitamente a justificação em termos de timings, contudo, estas propostas de 
abertura de concursos, não estando em causa a sua necessidade que reconhecem, colocam-
lhes dúvidas em relação à questão do método de seleção. Neste sentido consideram que este 
assunto deveria ser objeto de uma melhor ponderação. Com efeito, é citado o nº 1 do artigo 
21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual e, no final, é proposto o método 
de seleção de entrevista pública no âmbito do concurso indicado para recrutamento do 
respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau. Ora, a legislação deste artigo 21º diz 
especificamente que “…o procedimento concursal é publicitado na Bolsa de Emprego Público, 
durante 10 dias, com a indicação dos requisitos formais de provimento do perfil exigido tal 
como se encontra caraterizado no mapa de pessoal e no regulamento interno, da composição 
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do júri e dos métodos de seleção que incluem necessariamente a realização de uma fase final 
de entrevistas públicas…”, assim, interpreta o Grupo da CDU desta redação, que a entrevista 
pública seria a fase final de um processo que comportaria outras fases e outros métodos de 
seleção e não apenas um único. Por outro lado, sendo os concursos por natureza 
comparativos, consideram que utilizar apenas a entrevista pública, é extremamente limitativo 
e impede uma avaliação substanciada dos vários candidatos, que permitiria uma ponderação 
mais adequada de cada um deles e do seu perfil para os cargos que se pretende que exerçam. 
Neste sentido, deixou expresso que tendo o Grupo da CDU dúvidas sobre esta metodologia, 
nomeadamente o critério de avaliação apontado, ou realmente o executivo considera que 
ainda é possível rapidamente solicitar um parecer jurídico à CCDRA sobre o processo de seleção 
para saber se efetivamente isto é legal e se avançar com apenas um processo de seleção, 
contrariamente ao que diz a legislação, ou se esta proposta não for aceite irão votar contra 
pelas razões que aduziu, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não tendo sido aceite a proposta para retirar o ponto uma vez que o executivo tem 
informação do Gabinete de Recursos Humanos que o procedimento está correto, para além de 
ser este a razão da realização desta assembleia extraordinária, foi a proposta de abertura de 
procedimentos concursais para recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau – 
Chefes de Divisão colocada à votação e aprovada por maioria com 15 votos a favor (bancada 
do PS), 12 votos contra (bancada da CDU) e 2 abstenções (bancada do BE e PSMCT).--------------- 
 
 

2.2. – Proposta de atribuição de despesas de representação – cargos de 

direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão;--------------------------------------- 

 
Em matéria de despesas de representação e verificando-se que no artigo 24º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, encontra-se prevista a possibilidade de as mesmas serem abonadas 
aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, a que corresponde o montante 
mensal de 194,79 €, fixado legalmente, cuja atribuição é da competência da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, propõe-se a atribuição de despesas de 
representação aos dirigentes intermédios de 2º grau para efeitos de aprovação pela Câmara 
Municipal que apresentará a respetiva proposta à Assembleia Municipal para efeitos de 
deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a proposta de atribuição 
de despesas de representação – cargos de direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão, 
colocada à votação e aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Assunção de compromisso plurianual – subscrição do capital social 
previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos – AMGAP – 
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública;---------------------------- 

 
Atendendo a que foi deliberado pelo Conselho Executivo e pela Assembleia Intermunicipal 
da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública, a subscrição do capital 
social previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos (2019 e 2020) e que tal deve implicar 
a deliberação da assunção de compromissos plurianuais, competência das Assembleias 
Municipais, devem as mesmas pronunciar-se sobre esta matéria.----------------------------------------
Desta forma, solicitam que seja deliberado pelos órgãos executivos e deliberativos a assunção 
deste compromisso em 2 anos.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Município Valor total a 
subscrever 

Subscrição 
AMGAP 

Valor líquido 
a subscrever 

Valor (50%) a 
subscrever 

2019 

Valor a pagar 
até 30 de 
setembro 

Valor a pagar 
até 29 de 
novembro 

Beja 184.654,42 € 36.930,88 € 147.723,54 € 73.861,77 € 36.930,89 € 36.930,89 € 
 

Neste sentido o prazo de pagamento da primeira tranche deste ano terá que passar para o 
final do mês de setembro, mantendo-se o prazo da segunda prestação.------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a subscrição do capital 
social previsto no Acordo Parassocial para 2019 em 2 anos – AMGAP – Associação de 
Municípios para a Gestão da Água Pública, colocada à votação e aprovado por unanimidade.-- 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de repartições de encargos;-------------------------- 

 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de reabilitação de edifício, sito na 
Praça da República, nº 29, em Beja:------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 114.223,12 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 175.756,08 € + IVA 
 
O eleito João Dias (CDU) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“A CDU quer intervir e discutir este ponto na medida em que a dinamização de um centro 
histórico é hoje um grande desafio, para qualquer que seja o executivo em qualquer município 
e autarquia, pelas dificuldades que surgem, específicas e características e nesse sentido é 
preciso implementar medidas, estratégias, programas e planos que respondam a essas 
dificuldades. Embora se esteja a votar uma proposta de repartição de encargos, não impede 
de se discutir a finalidade e o objeto da opção tomada por este executivo relativamente a este 
edifício, nomeadamente transformá-lo em habitação social dita a custos controlados mas o 
que um centro histórico precisa, nomeadamente o de Beja, é que se encontrem formas e 
estratégias para levar pessoas para o centro da cidade e, neste caso, levará mais 25/30 
pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O executivo anterior tinha uma opção diferente, tão legítima como esta, nomeadamente que 
aquele prédio fosse um edifício âncora e estratégico para dinamização e desenvolvimento de 
projetos que permitiriam criar uma maior dinâmica no centro histórico e aquilo que os 
preocupa e que o traz aqui hoje é precisamente este estado amorfo da cidade e do centro 
histórico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, deixou bem claro que a CDU não questiona a opção deste executivo de criar naquele 
espaço habitação a custos controlados, mas sim a inexistência de uma estratégia de 
desenvolvimento e de promoção, não só do centro histórico como também do concelho. 
Entendem que só alguns conseguirão fazê-lo e a CDU tinha essa estratégia da qual o edifício em 
causa fazia parte, por isso não acompanharão esta proposta.”, disse.----------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a repartição de encargos relativa à empreitada de reabilitação de 
edifício, sito na Praça da República, nº 29, em Beja, aprovada por maioria com 15 votos a 
favor (bancada do PS) e 14 abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).------------------------------- 
 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de Reabilitação e Refuncionalização 
do Edifício da Piscina Descoberta:--------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 155.000,00 € + IVA 
2020 …………………………………………………………………………………………………………. 1.695.000,00 € + IVA 
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Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento ou intervenção foi a repartição de 
encargos relativa à empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina 
Descoberta, colocada à votação e aprovado por unanimidade.------------------------------------------- 
 
Presente a repartição de encargos relativa à empreitada de Valorização Turística da Albufeira 
dos Cinco Réis:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 117.000,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 583.000,00 € + IVA 
 
A eleita Fernanda Pereira (PSD) levantou a seguinte questão, que no seu entender também 
deveria ter sido levantada nos dois pontos anteriores, isto é, os deputados municipais terão de 
ir à procura da informação para saber exatamente o que estão a discutir. Assim, propôs que 
fosse criado um esquema, por exemplo uma cloud, para que os eleitos possam consultar os 
processos e as fases dos mesmos no sentido de perceber em que ponto é que cada um deles 
se encontra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Albufeira dos Cinco Réis, que se lembre não terá vindo a esta Assembleia 
nenhuma informação sobre este assunto do ponto de vista daquilo que é estratégico para a 
Câmara Municipal e portanto considera que deveria ter havido aqui alguma contextualização 
de uma forma mais enquadradora.--------------------------------------------------------------------------------
No que respeita aos valores envolvidos lembra-se que da primeira vez que se falou deste 
projeto falava-se em obras de 400.000,00 € e agora o que está presente é uma obra de 
700.000,00 € pelo que perguntou qual é efetivamente a contribuição da EDIA para este projeto 
e qual é a contribuição/responsabilidade da Câmara Municipal bem como da Turismo de 
Portugal. Obviamente que a questão levantada pela munícipe Manuel Felício sobre a 
qualidade da água é bastante importante mas naturalmente dá de barato que essa será 
controlada, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que efetivamente a perspetiva inicial 
era que fosse uma intervenção na ordem dos 400.000,00 €, confirma. Quando foi apresentado 
à Câmara Municipal o primeiro projeto sobre a valorização daquele espaço o valor foi de cerca 
1.500.000,00 €. A dimensão da praia sendo cerca de 400 metros faz com que a mesma seja 
inclusive maior e mais ampla do que muitas praias de mar a nível nacional o que acrescentaria 
um custo significativo e depois no apoio de praia todo o projeto inicial era muito dispendioso. 
A Câmara Municipal cortou um parque de estacionamento e encurtou a margem de 
intervenção do projeto para chegar a este valor que, sendo substancialmente superior ao que 
inicialmente foi calculado, ainda assim é comportável. Depois, a empreitada foi lançada pelo 
valor limite de 700.000,00 € e podem aparecer propostas abaixo desse valor ou não, aliás a 
Câmara Municipal já teve três/quatro concursos desertos em que teve de subir a base de 
licitação o último dos quais a piscina municipal, o mesmo aconteceu com o logradouro do 
Centro UNESCO e com estrada de Santa Vitória/Mombeja, mas a expetativa é executar as 
infraestruturas previstas no projeto com um valor abaixo.-------------------------------------------------
Informou que a responsabilidade da EDIA é técnica, ou seja, ajudar a Câmara Municipal e a 
Turismo de Portugal em toda a fase e elaboração de projeto e em toda a definição de como a 
praia se vai situar e desenvolver. A contribuição financeira da EDIA está protocolada e é de 
50.000,00 €. Com a Turismo de Portugal foi assinado um protocolo com a Secretária de Estado, 
Ana Mendes Godinho e com o Dr. Carlos Abade em que esta entidade vai financiar a Câmara 
Municipal em 300.000,00 € a fundo perdido, portanto objetivamente a contrapartida que a 
Câmara Municipal não despende é de 350.000,00 €.---------------------------------------------------------
Sobre a qualidade da água nem podia ser de outra forma, aliás a praia está sujeita a vários 
pareceres de várias entidades e a Câmara Municipal só avançou com o projeto depois de ter os 
mesmos todos reunidos, entre os quais os das entidades que gerem e regulam a qualidade da 
água em Portugal, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O eleito João Dias (CDU) deu antes de mais uma nota prévia no sentido de dizer que não têm 
dúvidas daquilo que se está a votar, contudo e estando a falar-se de um assunto onde não 
houve qualquer discussão nem enquadramento nesta Assembleia, considera que isso não 
invalida que se possa dar a conhecer qual a posição de cada um dos grupos políticos e 
relativamente a esta empreitada o Grupo da CDU tem muitas dúvidas, aliás toda a população 
de Beja tem dúvidas acerca deste projeto e está preocupada.---------------------------------------------
Referiu que não está em causa a necessidade de se criar no concelho de Beja um projeto desta 
natureza mas sim, e novamente, a gritante falta de estratégia presente nas decisões deste 
executivo e que salta aos olhos de cada um dos munícipes deste concelho, quando existe um 
recurso hídrico, nomeadamente o rio Guadiana, que devia ser valorizado, até para um 
desenvolvimento equilibrado do concelho e das freguesias que coabitam com o mesmo, como 
Baleizão, Quintos e Salvada que estão esquecidas e que naturalmente a CDU continua a achar 
que ali sim deveria ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que se está a falar de uma albufeira, que é completamente diferente de uma 
barragem que fica num curso de água onde ainda há uma renovação, uma albufeira é um 
depósito de água que tem características específicas desde logo a sua localização inserida 
numa das regiões com mais olival intensivo e super-intensivo o que levanta questões não de 
saúde mas de doença porque têm sérias dúvidas que, na altura do verão, em que se fazem 
aplicações de fitofármacos e químicos com dispersores, estejam avaliadas todas as condições 
em termos da qualidade do ar.-------------------------------------------------------------------------------------
Considerando também que o PDM de Beja, que não é respeitado por este executivo, pressupõe 
que estas culturas intensivas e super-intensivas estejam a uma distância e pelo menos 500 
metros da cidade ou 250 metros das localidades rurais, vai construir-se um empreendimento 
desta natureza destinado a utilização pública a uma pequena distância dessas culturas com as 
consequência que isso possa ter, portanto é questionável a utilização deste espaço para estes 
fins.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a qualidade da água e ao senhor Presidente ter dito que a Câmara Municipal tem os 
resultados das análises efetuadas, referiu que não os viu e gostaria de os ter para os poder 
analisar mas tem os resultados das análises da água que a EDIA faz para a finalidade rega e não 
balnear que é muito mais exigente e aquilo que é demonstrado, relativamente a 2018 e 2019, 
é que e citou: “O resultado do ph excede o intervalo do valor máximo recomendado para a 
qualidade da água para rega. É habitual nesta situação verificar-se na primavera e verão como 
consequência da atividade biológica das algas. Elevados valores de ph podem promover o 
entupimento de sistemas de rega gota-a-gota. Valores de bicarbonatos excedem o máximo 
recomendado nas normas de produção integrada.”, fim de citação. Em termos de coliformes 
fecais, os resultados das análises da EDIA apontam para 613 unidades/100 mililitros o que 
ultrapassa em muito o valor recomendando que é de 100 unidades/100 mililitros, portanto as 
análises não estão assim tão espetaculares como o senhor Presidente aqui referiu.----------------
Voltou a dizer que a estratégia tem que ser outra, não é só fazer diferente, é fazer melhor e 
não é isso que este executivo está a fazer, porque aquilo que está bem feito e planeado, 
qualquer que seja o executivo, deve ser levado para a frente, outra coisa é não avançar por ser 
de uma cor política diferente, isto é ter falta de estratégia e não pensar numa região, neste 
caso do concelho de Beja que bem precisa de ter pessoas com sangue na guelra e com vontade 
de o fazer desenvolver e não numa situação amorfa, disse.------------------------------------------------ 
 
A eleita Ana Horta (PS) em primeiro lugar referiu que naturalmente o Grupo do PS não 
concorda quando se diz que este executivo não tem estratégia para o concelho de Beja porque 
certo é que durante 39 anos a CDU governou e também no mandato anterior sempre com 
inúmeros projetos mas na prática, zero. Por exemplo o Centro de Artes e Arqueologia que 
nunca se soube bem qual seria o projeto a seguir à obra, o Depósito de Água que foi 
derrubado mas que até hoje não se sabe também qual era a estratégia, provavelmente por 
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questões estéticas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à qualidade da água da Albufeira dos Cinco Réis e pelas informações que têm a 
água é de boa qualidade e acredita naquilo que o senhor Presidente disse.---------------------------
Relativamente à água poder entupir os sistemas de rega gota-a-gota, lembrou que nas nossas 
próprias casas as torneiras se entopem com a água que é consumida diariamente e portanto 
poderão não ser fatores que façam mal à saúde e relativamente aos coliformes fecais, existem 
em todo o lado, por exemplo no Algarve na Ria Formosa, infelizmente, eles existem porque há 
muitas coisas que vão para os rios e rias que não deviam de ir, agora se vão atingir valores tão 
acima do que é legal na Albufeira dos Cinco Réis não acredita porque tendo em conta as 
análises efetuadas, em princípio, isso terá sido tudo avaliado.---------------------------------------------
Depois e segundo também informações que têm, a EDIA diz que aquela água está em 
constante renovação, portanto aquele sítio será ideal e acha que ninguém autoriza a 
construção de uma praia fluvial se não estiverem reunidas todas as condições, disse.-------------- 
 
O eleito Paulo Nascimento (BE) referiu que daquilo que entende aquilo que se está aqui a votar 
é a repartição de encargos, portanto, se o projeto já foi aprovado na Câmara Municipal não 
percebe o que é que se pode aqui discutir mais, contudo concorda com a argumentação do 
eleito da CDU e com todas as questões levantadas sobre a qualidade da água, a escolha do sítio 
quando poderia haver outros locais, como por exemplo a praia fluvial de Quintos que foi falada 
no anterior executivo PS e que agora se prevê para outro local e portanto para quem diz na 
prática zero não sabe o que chamará a isto, pelo que não quis deixar de constatar estas 
interessantes observações em particular quando os próprios vereadores da CDU aprovam este 
ponto em reunião de câmara e agora vê os eleitos na assembleia municipal indignados com o 
mesmo, bem como as próprias contradições do PS, disse.-------------------------------------------------- 
 
A eleita Susana Correia (CDU) quis esclarecer que evidentemente sabem que estão a votar 
repartições de encargos mas o sentido de voto depende do assunto por trás das mesmas e é 
nesse sentido que considerou que não se deve prescindir de dar a opinião sobre a aplicação 
dessas mesmas repartições de encargos.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Albufeira dos Cinco Réis acrescentou que realmente ela própria tem muitas 
dúvidas sobre o futuro desta praia, até é possível que neste momento as análises não sejam 
assim tão más mas não se sabe como e que a situação vai evoluir e é isso que os preocupa, 
para além de que também há projetos agrícolas que vão ser implantados ali à volta, portanto a 
carga de poluentes poderá aumentar e, no fundo, o que questionam e que vai condicionar o 
sentido de voto da CDU nesta matéria sobre a qual se irão abster, é porque temem que a 
Câmara Municipal possa estar a assumir uma despesa que depois não dê os resultados que 
efetivamente seriam esperados e que sem dúvida todos desejariam independentemente de 
ter um polo no Guadiana, ou seja, uma vez que foi uma proposta da EDIA será que se justifica a 
Câmara Municipal arcar com esta despesa não tendo parâmetros já muito definidos sobre qual 
vai ser a evolução da situação nesta zona? Seria possível prever em termos da carga, 
nomeadamente dos pesticidas que vão ser aplicados em todas estas plantações, como é que a 
situação iria evoluir nos próximos anos? São estas as dúvidas e é isto que vai determinar o 
sentido de voto da CDU, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que este foi o local escolhido por ser, 
dos espelhos de água da EDIA, o que melhor qualidade de água apresenta. Outra possibilidade 
também equacionada foi a Barragem do Pisão mas aqui em termos dos resultados de análises 
permanentes a água é bem pior do que na Albufeira dos Cinco Réis, uma vez que aqui a água 
está permanentemente a entrar e a sair permitindo que o volume da mesma seja constante 
mesmo em alturas do ano mais quentes. Acrescentou que não há praias ideais em parte 
nenhuma do país, muitas delas no verão têm problemas e esta eventualmente poderá ter 
alguns não pode garantir que nunca os terá mas de todos os espelhos de água do concelho é 
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aquele que melhores garantias oferece à Câmara Municipal de Beja e consequentemente em 
termos de saúde pública.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do eleito Paulo Nascimento, referiu que em Beja, ao longo dos 
anos, falou-se de muita coisa para todo o lado mas agora são factos concretos, empreitadas 
lançadas, concursos abertos e não de projetos porque o problema destes é que alguns ao 
longo dos anos criavam grandes expetativas mas depois chegava-se à conclusão que não eram 
exequíveis por serem incomportáveis em termos orçamentais e as ideias ficavam no ar.----------
Disse ainda que os programas eleitorais devem ser de preferência totalmente cumpridos, 
quando não o forem, e acha que ninguém o consegue, que sejam maioritariamente cumpridos 
mas ao longo de quatro anos, seja de um Governo, de um executivo municipal ou de uma 
Junta de Freguesia também se vão fazendo outras coisas que não estavam previstas e que vão 
surgindo e esta praia foi uma dessas opções, não estava inicialmente nos horizontes do 
executivo mas perante o projeto, a ideia e os dados concretos que obtiveram, entenderam que 
podia ser um elemento que poderia valorizar o concelho de Beja e o Baixo Alentejo, esta é a 
expetativa e acreditam que se pode ter aqui um espaço agradável, não sabe se tanto como a 
Mina de São Domingos ou a Amieira, onde também existem muitos olivais à sua volta, que 
valorize o concelho, do qual a população em primeiro lugar, independentemente dos turistas, 
também possa usufruir em segurança.---------------------------------------------------------------------------
Concluiu referindo que o PS foi acusado de ter um programa eleitoral muito curto, aliás cada 
pequena coisa que o executivo faz a CDU já tinha previsto que iria fazer também mas é por as 
coisas não estarem feitas que agora as estão a fazer, disse.------------------------------------------------ 
 
Colocada à votação foi a repartição de encargos relativa à empreitada de Valorização Turística 
da Albufeira dos Cinco Réis, aprovada por maioria com 15 votos a favor (bancada do PS) e 14 
abstenções (bancadas da CDU, BE e PSMCT).-------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. – 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.------------------ 
 
 

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria da Conceição 
Guerreiro Casa Nova, deu por encerrada a sessão eram dezanove horas e trinta minutos, da 
qual se lavrou a 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 da Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

A Mesa, 

 

Aprovada por maioria com 4 abstenções 

em sessão ordinária realizada em 23 de 

setembro de 2019 


