
 
 

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

Ata número sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e um de março do ano dois mil e dezoito;--------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os 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 assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------------- 

 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 6/2018;--------------------------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à consideração a ata no 6/2018, relativa à reunião de câmara realizada em sete de 
março de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por todos os eleitos e de seguida 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 149)--------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara deu as seguintes informações.-------------------------------------------
Relativamente a uma questão levantada na última reunião de câmara pela vereadora Sónia 
Calvário sobre como é que está formulado o Festival B em termos de abertura de propostas e 
procedimentos, informou que dia 19 de fevereiro de 2018 foi feita uma proposta de abertura 
de procedimento, adjudicada no dia 28 de fevereiro. Tratou-se de um ajuste direto 
simplificado em que se definiu o conceito, a criação da imagem e a conceção prévia do 
Festival. Posteriormente haverá mais dois procedimentos:-------------------------------------------------
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1 ajuste direto por critérios materiais, nos termos do artigo 24º, nº 1, alínea e), subalínea 1 do 
Código da Contratação Pública, que se refere à programação e produção. Esta parte do Festival 
tem um valor estimado de 70.000,00 € e será fortemente apoiado pela Entidade Regional de 
Turismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 consulta prévia a três entidades para fornecimento de estruturas e equipamentos do 
Festival, num valor máximo de 75.000,00 €.--------------------------------------------------------------------
Aguarda-se que a Entidade Regional de Turismo candidate estes procedimentos ao Turismo de 
Portugal e só depois a Câmara Municipal de Beja avançará com os mesmos.--------------------------
Referiu ainda que não se optou por um concurso público porque este procedimento 
determinava que não fosse a autarquia a escolher os artistas.--------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo munícipe Carlos Dias, no período de intervenção do 
público, sobre um poste da EDP junto à ciclovia informou o seguinte:-----------------------------------
A Câmara Municipal tentou saber como é que o poste surgiu naquela posição algo assustadora 
em termos da distância que a média tensão está do solo e foi informada que, o procedimento 
de remodelação daquela linha começou em julho de 2014 na altura em que a EDP detetou um 
problema por cima do Monumento a Al-Mu’Tamid no parque da Cidade em que a média 
tensão passaria muito próxima do topo do mesmo, tendo reunido com a Câmara Municipal no 
dia 06 de novembro de 2014. Depois de obter a licença da Direção Regional de Economia do 
Alentejo em 24 de março de 2015, a obra foi prorrogada por não se ter iniciado no prazo de 
dois anos. O Município de Beja recebeu sempre todas as peças do processo e não se 
pronunciou sobre a inviabilidade da obra que tem aspetos positivos e outros nem tanto em 
termos de segurança. Esta linha abastece a Base Aérea e o Aeroporto, saía da EDP e passava 
por trás da Escola de Santiago Maior por via aérea, neste momento a infraestrutura está 
enterrada até à zona do monumento referido e segundo foi informado houve necessidade de 
mandar fazer um poste específico, de apenas 13 metros de altura, quando o normal são 15/16 
metros, porque a linha quando cruza para o outro lado, cruza com outra de média tensão que 
sai para Alvito, Cuba e Vidigueira, sendo que a distância recomendada entre cabos é 2,5 
metros. Ainda assim, nos termos da lei, a linha tem que estar a 6 metros do solo e, neste caso, 
está a 6,5 metros, embora o empreiteiro pudesse tê-lo subido mais um metro. Está ali uma 
situação de algum perigo que a Câmara Municipal reconhece como tal e há uma possibilidade 
de resolução que não depende exclusivamente da autarquia mas sim de uma entidade pública 
e de uma entidade privada, isto é, tecnicamente é possível passar o poste para o outro lado do 
IP mas para que isso possa suceder terá que haver uma autorização das Infraestruturas de 
Portugal para que o cabo atravesse o subsolo e que um particular autorize a instalação do 
poste na sua propriedade, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu o envio da ata do Conselho Municipal de Educação e 
lembrou que falta ainda receber a candidatura relativamente ao sucesso escolar, disse.---------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da Operação de Reabilitação Urbana do 
Centro Histórico de Beja II;-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na sequência da entrada em vigor da Lei nº 32/2012, de 14 de agosto que alterou e republicou 
o Decreto-Lei nº 307/09, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Beja, entendeu encarregar 
os seus serviços técnicos de elaborar uma proposta de delimitação de uma área de reabilitação 
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urbana que completasse a já existente e que permitisse enquadrar dentro desta figura toda a 
área sensível do Núcleo Central Histórico da Cidade, tal como definida pelo pioneiro Plano de 
Salvaguarda do Centro Histórico, iniciado em 1975 e tornado plenamente eficaz através da sua 
publicação como Plano Parcial de Urbanização através da Portaria nº 150/86 da Secretaria de 
Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, publicada no Diário da 
República nº 88, 1ª série de 16 de abril de 1986.--------------------------------------------------------------
Este plano foi objeto de revisão aprovada por deliberação da Assembleia Municipal em 29 de 
dezembro de 1994, publicada no Diário da Republica, 2ª série de 12 de julho e de 14 de agosto 
de 1995, mantido em vigor pelo Plano Diretor Municipal de Beja.----------------------------------------
A área de intervenção deste plano integra 9 zonas especiais de proteção, correspondentes ao 
património classificado.----------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com as propostas do Plano a Câmara Municipal implementou o desenvolvimento de 
7 Planos de Pormenor de Reabilitação de áreas consideradas prioritárias.-----------------------------
O Centro Histórico de Beja, coincidente com a área abrangida pelo seu Plano de Urbanização, 
foi declarado como Área Crítica de Recuperação e de Reconversão Urbanística ao abrigo do 
artigo 41º do Decreto-Lei nº 794/76, de 5 de novembro, tendo a sua delimitação, aprovada 
pela Assembleia Municipal de Beja em 24 de setembro de 2001, sido publicada por Decreto nº 
22/2003, na 1ª série B do Diário da Republica de 8 de maio de 2003.------------------------------------
Em maio de 2004 a Câmara Municipal, apresentou à tutela uma proposta de classificação 
como conjunto, da área intramuros do Centro Histórico de Beja, acompanhada desde logo da 
proposta de definição de uma Zona Especial de Proteção para o conjunto correspondendo esta 
última à área sensível do Centro Histórico. Este processo encontra-se em apreciação na 
Direção Regional de Cultura do Alentejo.------------------------------------------------------------------------
A delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II foi aprovada pela 
Assembleia Municipal em 23 de fevereiro de 2015 e publicada em Aviso nº 2955/2015, Diário 
da Republica, 2ª Série nº 55, de 19 de março de 2015. Em 26 de fevereiro de 2018 foi 
novamente aprovada pela Assembleia Municipal, aguardando publicação do Diário da 
República.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo terminado o período de consulta pública não se registou qualquer sugestão ou 
reclamação ao estudo apresentado. O IHRU emitiu o necessário parecer favorável.-----------------
Na versão que se coloca agora para aprovação definitiva foram introduzidas algumas correções 
identificadas neste período relacionadas com acertos entre os dados de cartografia e do 
cadastro que levou à alteração do número de edifícios identificados ou à redução do 
investimento privado previsto estando esta versão agora correta no que se refere a estes 
dados. Assim, está a proposta em condições de ser aprovada definitivamente pela Câmara 
Municipal e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------
Junta-se o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja II que 
constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

150)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de contratação de conta corrente 
caucionada;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na sequência do pedido de apresentação das melhores condições para constituição de uma 
conta corrente caucionada, no montante de 500.000,00 €, para apoio a eventuais imprevistos 
decorrentes de falta de liquidez ocasional de tesouraria em resultado de circunstâncias 
imprevistas como quebra do sistema de faturação, passíveis de comprometer de forma 
imediata os compromissos assumidos pela EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, EM, ao Banco Comercial Português, SA, foi apresentada a proposta que se junta e que 
constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, que depois 
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de analisada se considerou pela aceitação das condições da mesma, pelo que, se propôs 
contratar com o mesmo a constituição do empréstimo em causa.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

151)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre IAPMEI – Agência para a Competitividade e 
Inovação, IP, AMA – Agência para a Modernização Administrativa, IP, AICEP PORTUGAL GLOBAL 

– Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e o Município de Beja, que 
tem como objetivo definir as regras para instalação e funcionamento do “Espaço Empresa”, no 
concelho de Beja, inicialmente no edifício dos Paços do Concelho até eventualmente se 
encontrar instalações com melhores condições e que constitui documento anexo número três 
que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 152)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Considerando o exposto no Relatório de Avaliação, que constitui documento anexo número 
quatro e faz parte integrante da presente ata, entende-se que foi assegurado o cumprimento 
do Estatuto do Direito da Oposição no Município de Beja no período de 18 de outubro a 31 de 
dezembro de 2017 a que se refere o presente relatório.----------------------------------------------------
Assim, e nos termos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito da Oposição, o 
presente relatório de avaliação deverá ser enviado ao Presidente da Assembleia Municipal e 
aos titulares do Direito da Oposição, para efeitos do exercício do direito de pronúncia.------------
Em cumprimento da alínea u) do nº 1 do artigo 35º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após 
o exercício do direito de pronúncia dos titulares do Direito de Oposição, este relatório será 
publicado em www.cm-beja.pt.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de procedimento para aquisição de 870.000 
litros de gasóleo rodoviário simples a granel ao abrigo do Acordo Quadro 
de Combustíveis Rodoviários promovido pela Central de Compras da 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo;--------------------------------------------- 

 
Registo nº 1898 de 12 de março do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, Paulo 
Luís, informando, tendo em conta que o Município de Beja tem efetuado diversos 
procedimentos por ajuste direto para a aquisição de gasóleo rodoviário, torna-se necessário 
proceder à abertura de um novo procedimento, propondo-se um contrato de fornecimento 
contínuo (faseado) por 36 meses.----------------------------------------------------------------------------------
Julga-se que a aquisição dos combustíveis através de acordo quadro, será a forma mais 
expedita e vantajosa para o município fazer a aquisição, no caso, poderá ser com recurso ao 
Acordo Quadro de Combustíveis Rodoviários promovido pela Central de Compras da 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo.----------------------------------------------------------------
Neste sentido, propõe-se que se proceda à aquisição através de Consulta Prévia com convite 
aos co-contratantes do acordo quadro, conforme previsto no nº 1 do artigo 258º do Decreto-
Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, cujas quantidades anuais estimadas de consumo de gasóleo 
para 36 meses são 870.000 litros, nas condições constantes no caderno de encargos.--------------
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Considerando que o depósito de combustível instalado no Parque de Materiais é propriedade 
da empresa GALP, propõe-se incluir no caderno de encargos uma cláusula que preveja a 
instalação de um novo reservatório semelhante ao existente (reservatório enterrado de 20.000 

litros), que passará a propriedade do Município de Beja após a conclusão do contrato, 
propondo-se as seguintes obrigações ao adjudicatário:-----------------------------------------------------
1. É da responsabilidade do adjudicatário a execução e instalação do posto de abastecimento 
de combustíveis necessários à execução do presente contrato, incluindo a instalação de  um 
reservatório e a instalação de uma bomba de combustível com caudal indicado para o 
abastecimento de viaturas ligeiras e pesadas:------------------------------------------------------------------
a) O reservatório a instalar terá a  capacidade mínima de 20.000 litros;--------------------------------
b) O reservatório a instalar será enterrado.---------------------------------------------------------------------
2. Todos os trabalhos de construção civil e de movimentação de terras serão igualmente de 
responsabilidade do adjudicatário, bem como a respetiva legalização e licenciamento junto das 
entidades competentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Fornecimento e instalação de sistema AVR (identificação de anel no depósito);-----------------------
4. Após a conclusão do contrato (36 meses), todos os equipamentos e o reservatório ficarão 
propriedade do Município de Beja, que os poderá utilizar em futuros contratos;--------------------
5. Informar os preços em vigor à data de cada fornecimento.---------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a abertura de procedimento nas condições suprarreferidas, 
estimando-se que o fornecimento do gasóleo simples a granel importe ao Município de Beja 
em 957.000,00 €, valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor, resultante do preço estimado 
em vigor (1,10 € por litro) e do consumo previsto para 36 meses de 870.000 litros.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 153)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de repartição de encargos;----------------------------- 

 
Presente a proposta da seguinte repartição de encargos relativa ao contrato avulso de 
prestação de serviços na área da segurança, higiene e saúde no trabalho:--------------------------- 
2018 ………………………………………………………………………………………………………………………. 14.832,00 € 
2019 ………………………………………………………………………………………………………………………. 14.832,00 € 
Total ……………………………………………………………………………………………………………………… 29.664,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

154)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por Francisco Pulquéria, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua B, nº 2 no Bairro 1º de Maio, em Santa Clara de Louredo, pelo valor de 
83.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de superfície sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do 
ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 155)-------- 
 
Requerido por Francisca Maria Alonso dos Santos Rosa, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua dos Pintores, nº 9, em Beja, pelo valor de 28.500,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 156)-------- 
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2.8. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;---------------- 

 
Parecer nº 1670 77.2018 DAU/SAP de 06 de março, relativo ao pedido de certidão comprovativa 
de destaque de parcela, solicitado por Heliodoro Manuel Patrocínio Sanguessuga:----------------
1 – O prédio urbano sito na Rua Sebastião Jesus Palma, nos 22, 24 e 26, da União de Freguesias 
de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, descrito na Conservatória do 
Registo Predial deste concelho, pela ficha nº 1904/20081031, com área total de 168,85m² e a 
seguinte composição: Área coberta: 121,29m²; Área descoberta: 47,56m²;----------------------------
2 – Prédio a destacar sito na Rua Sebastião Jesus Palma, nº 26, da União de Freguesias de Beja 
de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja, com a área total 62,13m² e com a 
seguinte composição: Área coberta: 45,41m²; Área descoberta: 16,72m²; 
3 – Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original 
descrito no ponto 1 não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 
destaque da parcela, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro na sua atual redação.-----------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos.------------------
Mais se informa que não é permitida efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação.----------------------------------------------------
Face ao acima descrito, não se vê inconveniente na emissão da certidão solicitada.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 157)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Propostas de aprovação de atribuição de subsídios;--------------------------- 

 
Registo nº 2130 de 19 de março de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de 
subsídios à atividade regular das associações desportivas do concelho, identificadas no mapa 
que se junta e que constitui documento anexo número cinco que faz parte integrante da 
presente ata, primeira tranche, no valor total de 52.050,00 €, no âmbito do PAMA – Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo 2018.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 158)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 2167 de 20 de março de 2018 do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição de subsídios à atividade regular das associações culturais do concelho, 
identificadas no mapa que se junta e que constitui documento anexo número seis que faz 
parte integrante da presente ata no valor total de 72.050,00 €, no âmbito do PAMA – Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo 2018.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade o pagamento de uma primeira tranche, no valor de 
trinta e seis mil e vinte e cinco euros.(Deliberação nº 159)--------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário chamou a atenção para os valores a atribuir às Comissões de Festas 
de São Brissos, Padrão e Nossa Senhora das Neves uma vez que tal como o ano passado foram 
aprovados uns valores por lapso que não correspondiam ao que efetivamente era para ser 
atribuído, tendo posteriormente os mesmos vindo a reunião de câmara para retificar.------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o combinado com todas as entidades foi que os 
valores seriam os mesmos de 2017, portanto relativamente à Comissão de Festas de São 
Brissos o valor também se manterá o mesmo e eventualmente terá sido mesmo um lapso.------
No que respeita às Comissões de Festas de Padrão e de Nossa Senhora das Neves, talvez seja 
possível que existam duas fichas para efeitos do cálculo e que essa unificação não esteja feita 
no próprio sistema onde os apoios para as instituições estão devidamente explanados.----------- 
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Relativamente à forma de pagamento dos apoios às associações culturais informou que os 
mesmos serão efetuados em duas tranches de 50%, uma na segunda quinzena de março e 
outra na segunda quinzena de junho para que no caso de entidades em que se tenha de fazer 
um acréscimo ou diminuir o possam fazer.---------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a atribuição de um subsídio, no valor total de 
3.000,00 €, para fazer face às despesas com a contração de orquestra que atuou no âmbito do 
XXXVI Concerto para o Natal, ocorrido em 13 de dezembro de 2017, no Pax-Júlia Teatro 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 160)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Comparticipação no âmbito do Programa de Instalações 
Desportivas (PRID);--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2171 de 20 de março de 2018 do Serviço de Desporto, informando que a 
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul e o CCD Bairro Nossa Senhora da Conceição 
candidataram-se ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, enquadrado no programa de apoios da Secretaria de 
Estado da Juventude e do Desporto, cujo principal objetivo é promover a requalificação das 
instalações desportivas ao serviço das populações.-----------------------------------------------------------
A comparticipação nos projetos não ultrapassa os 50 % do total das despesas elegíveis, 
constantes do orçamento apresentado pelas entidades promotoras, no valor máximo de 
50.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Programa destina-se a clubes e associações desportivas, cujos estatutos incluam o fomento 
e a prática de atividades desportivas e que demonstrem ser constituídas sob a forma de 
associação sem fins lucrativos, nos termos gerais de direito, e terão prioridade as candidaturas 
que contemplem comparticipações financeiras do poder local. Assim, caso as referidas 
candidaturas sejam aprovadas, propõe-se um apoio no valor de 10.000,00 € por projeto, de 
modo a financiar a execução das intervenções:----------------------------------------------------------------
1. Associação Cultural e Recreativa Zona Azul: projeto de requalificação do Complexo de Ténis, 
contemplando a reabilitação dos campos de jogo e respetiva iluminação;-----------------------------
2. CCD Bairro Nossa Senhora da Conceição: projeto de requalificação da cobertura dos 
balneários e águas sanitárias dos mesmos.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade.(Deliberação nº 161)--------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de anulação de fatura/recibo;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1607 de 03 de março de 2018 do Serviço de Informação e Atendimento Público, 
solicitando a anulação da fatura/recibo nº 004/590, no valor de 27,74 €, em nome de Gabriel 
Alexandre da Encarnação Costa.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 162)------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Pedido de isenção de pagamento das taxas municipais referentes 
ao licenciamento de obras de construção;------------------------------------------------------ 

 
Solicitado por Maria Francisca Ruas Baião Mourato, a isenção de pagamento das taxas 
municipais referentes ao licenciamento de obras de construção a executar no prédio sito na 
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Rua Professor Doutor Barbosa Soeiro, nº 21, em Beja.-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 163)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas de cemitério relativas 
aos serviços de inumação;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção de pagamento de taxas de 
cemitério relativas aos serviços de inumação de um cidadão Romeno, cujo funeral foi realizado 
no dia 02 de março de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi consultado o Gabinete Jurídico Municipal, que refere sumariamente que “os fundamentos 
para a isenção de taxas, no caso em apreço, são notórios, dado o contexto deste funeral se 
revestir de um caráter misericordioso.”--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 164)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de cartão de estacionamento de entidade;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de quatro cartões de estacionamento de 
entidade para o ano 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 165)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de quatro cartões de estacionamento de entidade 
para o ano 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 166)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de condicionamento de trânsito;-------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de condicionamento de trânsito, dia 11 
de março de 2018, no âmbito de realização de Procissão Comemorativa dos 18 anos.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 167)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salvador, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licenças de condicionamento de trânsito, dia 25 de março 
de 2018, no âmbito de realização da Procissão dos Ramos.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 168)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salvador, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licenças de condicionamento de trânsito, dia 06 de maio de 
2018, no âmbito de realização da Procissão em Honra de Nossa Senhora do Pé da Cruz.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 169)---------------------------------------------- 
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2.16. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube TT Escalfa Caminhos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, 
denominado “Circuito Urbano 2018”.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 170)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado “Passeio de BTT”;---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 171)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Podium Events, SA, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva, denominado “Partida 
da 2ª Etapa da 36ª Volta ao Alentejo”;---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 172)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado;------------------------------ 

 
Solicitado pela Podium Events, SA, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento “Partida da 2ª Etapa da 36ª Volta 
ao Alentejo”, dias 14 e 15 de março de 2018.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 173)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salvador, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de 
Procissão, dia 06 de maio de 2018, em várias ruas da cidade.----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 174)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas das Neves, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile da pinha, dia 07 de abril 
de 2018, no Salão de Festas da Casa do Povo.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 175)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, no âmbito da realização do evento “A night with the stars”, dia 10 de março de 
2018, no pavilhão institucional do Parque de Feiras e Exposições de Beja.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 176)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização do evento “Once upon a dream”, dia 17 de março de 2018, no pavilhão 
institucional do Parque de Feiras e Exposições de Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 177)---------------------------------------------- 
 



 

Página 10 de 14 
 

Solicitado pela Associação Cantares de Albernoa, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile da pinha, dia 24 de 
março de 2018, na Casa do Povo.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 178)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile, dia 17 de 
março de 2018, no antigo edifício da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 179)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização de baile, dia 17 de março de 2018, no Pavilhão Multiusos de Trigaches.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 180)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de baile da pinha, dia 24 de 
março de 2018, no Centro de Convívio de Santa Clara de Louredo.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 181)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Silves.-------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 182)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a São João dos 
Caldeireiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 183)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Beringel.---------- 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 184)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana 
(Espanha);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 185)---------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Resumo Diário de Tesouraria nº 55, relativo ao dia vinte de março 
de dois mil e dezoito;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, trezentos 
e vinte mil, setecentos e vinte e oito euros e cinquenta e três cêntimos, sendo oitocentos e 
noventa e três mil, novecentos e trinta euros e sessenta e oito cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e vinte seis mil, setecentos e noventa e sete euros e oitenta e 
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cinco cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Teixeira Correia deu conhecimento que do trabalho que realizou sobre a Volta ao 
Alentejo, o retorno financeiro estimado em dormidas foi sensivelmente 12.500,00 €. As três 
unidades hoteleiras de Beja, Hotel Francis, Beja Park Hotel e Melius ficaram cheios, sendo que 
a organização ainda teve de recorrer ao Vila Galé, para além de três equipas que ficaram na 
Estalagem de São Gens, duas equipas na Residencial Beatriz, uma equipa na Residencial 
Serpinia, todas em Serpa e duas equipas que foram para Grândola e para Aljustrel.----------------
A organização pagou a oito equipas estrangeiras e tinha mais 70 pessoas à sua 
responsabilidade, portanto isto é para a Volta ao Alentejo em que o número de pessoas é 
sensivelmente metade daquilo que é espectável em termos de Volta a Portugal em Bicicleta, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o custo para o Município de Beja desta partida 
da Volta ao Alentejo foi de 6.000,00 € + IVA, para além de um jantar oferecido à organização, 
comunicação social e equipas médicas envolvidas, 60 pessoas, 840,00 € + IVA, disse.--------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Qual o ponto da situação da passagem superior projetada para a Rua da Lavoura.------------------
Qual a possibilidade de se elaborar um projeto no sentido de nivelar as ruas da cidade, 
nomeadamente no que se refere aos lancis dos passeios.--------------------------------------------------
Qual a possibilidade de inverter o trânsito da Rua de Lisboa.----------------------------------------------
Qual a possibilidade de instalar papeleiras com tampa para que as pessoas não depositem o 
lixo doméstico nas mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Qual a possibilidade de construir um abrigo coberto em frente à Escola Secundária D. Manuel I 
para que os alunos quando estão à espera da urbana não estejam à chuva.---------------------------
Qual a possibilidade de eliminar o estacionamento destinado à Fundação Manuel Gerardo e 
Sousa uma vez que o Quintalão da Fundação tem espaço mais que suficiente para ser utilizado 
como estacionamento para funcionários e dirigentes.-------------------------------------------------------
Relativamente à taxa de ocupação de subsolo e uma vez que a GALP continua a cobrar 
ilegalmente a mesma aos consumidores qual é a possibilidade da Câmara Municipal intervir 
junto da mesma para resolver de uma vez por todas esta situação.--------------------------------------
Relativamente aos impostos cobrados subjacentes à fatura da água qual a possibilidade de 
reduzir ou eliminar os mesmos, uma vez que por exemplo a Câmara de Sintra apenas cobra os 
resíduos sólidos, o IVA e a água consumida, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda deu as seguintes respostas:--------------------------------------------------------
Informou que a passagem superior da Rua da Lavoura está associada ao Loteamento Industrial 
da Zona de Expansão Norte da Cidade que vai ser candidatado a fundos comunitários, com um 
valor de 2.000.000,00 €, não havendo certeza se a candidatura terá sucesso. Contudo a 
Câmara Municipal irá consignar a obra e o Loteamento será feito ou com fundos 
exclusivamente da câmara ou com financiamento comunitário. Relativamente à passagem 
superior não há qualquer financiamento previsto nem a Câmara Municipal dispõe no seu 
orçamento de valores que permitam a execução dessa obra no imediato embora a considerem 
útil e da qual não querem desistir mas este executivo só faz aquilo que tem disponibilidade 
financeira para fazer. No entanto com o Loteamento e se as expetativas se concretizarem dos 
investimentos que estão previstos, com criação de novas empresas, mais emprego e 
consequentemente de desenvolvimento para a cidade, evidentemente que essa passagem 
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superior se tornará ainda mais necessária e terão que encontrar os meios financeiros para a 
poder realizar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao nivelamento de passeios reconhece que o problema existe e com certeza 
que se irão fazer melhorias nesse sentido, faseadamente, porque uma das preocupações deste 
executivo é a acessibilidade e mobilidade das pessoas mas, também se sabe, que esta é uma 
tarefa de muitos anos e não de um executivo apenas. A nossa calçada tradicionalmente não 
valoriza as questões de mobilidade e os percursos pedonais, este executivo valoriza e quer 
inverter esta situação, assim como o anterior já vinha fazendo e, portanto, não é uma questão 
nova, mas melhorar a cidade a esse nível é uma tarefa que se impõem a todos e é impossível 
num mandato transformar-se a cidade a esse nível. A escolha nesta melhoria de passeios 
recaiu na ligação do Centro de Paralisia Cerebral com um percurso de melhor piso passando 
pelo centro da cidade até à Muralha do Castelo e evidentemente ao favorecer estas pessoas 
favorecem todas as outras.------------------------------------------------------------------------------------------
Papeleiras, foram colocadas esta semana 12 papeleiras na cidade.--------------------------------------
Taxa de ocupação de subsolo não foi cobrada em 2017 nem será cobrada em 2018, a taxa que 
está a ser paga corresponde aos anos de 2014, 2015 e 2016 que a Câmara Municipal recebeu 
no anterior mandato e esse valor é 25% do valor inicial dividido por este e pelos próximos 
anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Houve de facto um lapso da GALP relativamente à faturação de janeiro e fevereiro onde o valor 
cobrado foi superior mas que se chegou a acordo para que na soma dos 12 meses o valor pago 
seja o que foi acordado, portanto os valores irão diminuir a partir de abril.----------------------------
Relativamente ao preço da água, as notícias não podem ser boas porque este não vai baixar e 
se alguém afirmar o contrário não está com certeza a dizer a verdade porque não o pode fazer. 
O valor que a Câmara Municipal recebe de taxas relativamente aos resíduos dá para pagar a 
fatura mensal à RESIALENTEJO e todos os outros gastos com recolha de lixo nem sequer está a 
ser cobrado o que contradiz os acordos com a ERSAR, portanto o futuro não será para baixar 
estes impostos associados à faturação da água, disse.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à taxa de subsolo, esclareceu que as empresas 
prestadoras destes serviços deixaram de pagar as suas obrigações a partir de 2010 quando, no 
executivo de Pulido Valente, as taxas aumentaram brutalmente para, talvez, os valores mais 
elevados a nível nacional. A Câmara Municipal ficou com uma dívida de mais de 1.000.000,00 
€. Entre 2010 e 2013 não foi cobrado qualquer valor de ocupação de subsolo porque se 
arrastava esse diferendo em Tribunal uma vez que foram instaurados uma série de processos 
judiciais à Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------
Chegou-se entretanto a um acordo, as empresas retiravam as queixas em Tribunal e a Câmara 
Municipal de Beja receberia cerca de 600.000,00 €, correspondentes à taxa que estava a ser 
estudada que reduziu de 10,93 € para 2,70 €, valores aprovados em reunião de câmara e de 
assembleia municipal. Posteriormente chegou-se a um acordo com a empresa PAX GÁS no 
sentido de não onerar os consumidores de uma só vez e dividir esse valor até 2024 mas 
entretanto, por via do Orçamento de Estado do ano passado, as empresas não podiam 
repercutir esse valor na fatura final ao cliente e foi aqui que a GALP não cumpriu, portanto é 
possível que atualmente esteja a acontecer a mesma situação.-------------------------------------------
Relativamente à questão da água quis também referir que ao longo do anterior mandato a 
Câmara Municipal de Beja foi acusada, no bom sentido, por parte da ERSAR, do tarifário não 
estar legal. A entidade reguladora empurrou sempre para um aumento das tarifas e o que 
sempre se disse, por unanimidade à volta desta mesa, embora houvesse um vereador que 
achava que as mesmas deviam ser atualizadas, que não iriam aumentar qualquer tarifa de 
água e que se ia tentar recuperar as perdas do sistema através de uma intervenção na 
requalificação da rede de águas e esgotos, daí não concordar com aquilo que o vereador Luís 
Miranda disse de ser impossível baixar essas tarifas, disse.------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda clarificou que neste momento o que está a ser pago de taxas de 
ocupação do subsolo pelos munícipes durante oito anos, desde 2016 a 2024, são os cerca de 
600.000,00 € recebidos pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------
Em 2017 não foi cobrada a taxa e também não vai ser cobrada aos munícipes. Em 2018 a 
autarquia também não está a receber qualquer valor e portanto também não irá ser cobrada 
aos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda relativamente à água disse que num futuro próximo a sua qualidade será muito melhor, 
o município deixará de ter água provida do Roxo, terá água provida de Alqueva, está a ser feito 
um tremendo investimento numa moderna ETAR na zona de Quintos e poder-se-á aspirar a 
não ter que comprar água engarrafada. Abrir a troneira e beber água é uma expetativa sua e 
nessa altura, provavelmente, terá que se pensar em subir um pouco o preço da água para 
poder responder às exigências da ERSAR que exige esse aumento, mas isto é futuro. 
Presentemente não existem condições para diminuir o preço da água nem das taxas 
associadas à mesma mas também não as vão aumentar, disse.------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara relativamente à questão de alinhamento dos passeios que 
apresentam condições deficitárias disse que a equipa de calceteiros da Câmara Municipal de 
Beja é constituída por 5 elementos, alguns com uma idade que os limita em termos de 
capacidade de trabalho. Terá que se encontrar respostas eventualmente através de 
contratação e de acordos mais profundos com a EMAS mas é uma tarefa que vai demorar 
muitos anos e é transversal a qualquer executivo que esteja na Câmara Municipal permitir 
melhores acessibilidades e circulação urbana aos munícipes.----------------------------------------------
Relativamente à RESIALENTEJO a Câmara Municipal de Beja tem um encargo anual cerca de 
1.200.000,00 €, valor muito significativo e que provem de muitas das taxas referidas.-------------
Relativamente ao lugar de estacionamento da Fundação referiu que não é uma das questões 
que mais preocupa a Câmara Municipal de Beja e aquele lugar existe há muitos anos e tem 
sido sistematicamente renovado por vários executivos.-----------------------------------------------------
Tomou boa nota relativamente ao abrigo coberto em frente à Escola Secundária D. Manuel I e 
relativamente à sugestão de inverter o trânsito na Rua de Lisboa informou que o último estudo 
de trânsito que se fez na cidade vem do tempo do vereador Vítor Silva, e nessa altura como 
ainda hoje, nas cidades médias ou de grande dimensão, o sentido que existe é sobretudo o de 
saída da cidade, aliviando a circulação automóvel nos centros históricos. Nessa altura o estudo 
obedeceu a esses critérios e a essas regras. Foram sendo feitos ajustamentos pontuais e de 
pormenor mas inverter o trânsito na rua em questão poderá criar mais dificuldades do que 
benefícios, contudo, poderá colocar a questão ao Gabinete de Gestão da Mobilidade para que 
a analise e verifique o que é que isto significa em termos de pressão automobilística para o 
centro histórico da cidade, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias realçou que foi a primeira vez que ouviu um autarca esclarecer um 
munícipe sobre uma questão colocada na reunião anterior.-----------------------------------------------
Relativamente à questão dos esgotos ou águas pluviais que continuam a correr para a linha de 
água vai fazer um mês, referiu não se lembrar de ver isto acontecer durante tanto tempo e 
para ter uma ideia de grandeza do problema e o que isto significa em termos de escoamento 
de resíduos contaminados, porque lhe parece que por ali vêm os esgotos produzidos pela 
Unidade Hospitalar, fez um cálculo, que não é cientifico nem técnico, mas durante 20 dias 
terão saído por ali entre 180.000 a 200.000 litros de esgoto.----------------------------------------------
Quando o vereador Luís Miranda diz que vamos ter água de qualidade porque vamos sair do 
Roxo, lembrou que foram 25 anos com situações assim e até mais graves e nunca houve o 
cuidado de proteger aquela zona e a acumulação dos resíduos acabou por degradar qualquer 
água bruta que ali caia. Não sabe qual o encargo que neste momento se terá para produzir 
água de qualidade mas não deve ser barato.-------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que se disse nesta sala há anos que a água do Roxo corria o risco de ficar mais 
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cara que a do Luso, são paradoxos que existem na gestão deste tipo de equipamentos. 
Também aqui, há 25 anos, se discutiu ruturas chegando a dizer-se que arranjá-las provocava 
pó no verão, lama no inverno e como fica debaixo do chão não trazia votos, foi dito no meio da 
risada e, esta forma de atuar dos autarcas, não só a nível local mas também a nível nacional, 
prevaleceu no descuido deste tipo de equipamentos públicos e hoje são confrontados com 
estes problemas, aliás no relatório da ERSAR sobre esgotos a que teve acesso, mais de metade 
das ETAR’s não cumprem os licenciamentos, no Alentejo então é um desastre absoluto, 
portanto, a situação a que se refere é desagradável porque dia para dia o escoamento é maior, 
as pessoas passam e comentam que é a água que vai para o Roxo e que depois bebemos, ou 
seja, é a pior propaganda que se pode fazer da água da rede pública de Beja, disse.---------------- 
 
O vereador Luís Miranda disse que quando o munícipe Carlos Dias colocou a questão na última 
reunião de câmara, teve oportunidade de dizer que conhecia o problema e recentemente 
passou por lá para ver in loco o que está a suceder. Já fez as diligências com a EMAS para se 

acompanhar e minorar a situação, mas estes 15 dias que passaram, devido às condições 
climatéricas, não foram os melhores para intervir, nem sabe se dará para intervir de imediato. 
Contudo pareceu-lhe que grande parte daquelas águas são pluviais e não residuais e essa 
confirmação poderá fazê-la quando deixar de chover, ou seja, se o volume baixar 
significativamente são águas pluviais, se o caudal se mantiver, então serão águas residuais e o 
problema será maior, no entanto lembrou que aquela zona da cidade implica soluções difíceis 
e caras, daí que ainda não tenham sido resolvidas.----------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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