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Ata número onze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezasseis de maio 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.---------------------------------------------------------------------------------------------
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 forna:--------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 9/2018 e 10/2018;---------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à votação as atas nos 9/2018 e 10/2018, relativas às reuniões de câmara realizadas 
em dezoito de abril e dois de maio de dois mil e dezoito as quais foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos e de seguida aprovadas por unanimidade.(Deliberação nº 269)-- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, perguntou qual a sensibilidade do executivo para as reivindicações 
constantes no ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública que foi entregue na 
Câmara Municipal o ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública, que entre 
outras reivindica três dias extra de férias, dia por morte de familiar direto no caso de tio e 
sobrinho, dia de aniversário e a tolerância da terça-feira de Carnaval.---------------------------------- 
 
 



 

Página 2 de 13 
 

O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que três das reivindicações que o 
vereador referiu, nomeadamente dia por morte de familiar direto no caso de tio e sobrinho, 
dia de aniversário e a tolerância da terça-feira de Carnaval, são de alguma forma consensuais. 
Têm dúvidas em duas propostas, os três dias de férias extra e outra que tem a ver com o 
encurtamento dos períodos experimentais. Confirma que recebeu esta manhã em mão um 
conjunto de assinaturas a solicitar que se acelere o processo de revisão do Acordo Coletivo de 
Trabalho dos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, assinado por cerca de 400 
funcionários dos cerca de 470 filiados no STAL e esperam dar uma resposta efetiva até ao final 
do mês de junho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida, relativamente a uma questão que ficou por responder levantada na Assembleia 
Municipal pela eleita Fernanda Pereira, sobre a repartição de encargos da contratação de uma 
empresa de higiene e segurança no trabalho e o porquê de ter sido escolhida uma empresa 
com sede em Fafe e não outra de proximidade geográfica diferente, informou que foram 
convidadas nove empresas, duas com filiais em Beja, uma com filial em Évora, duas de Lisboa, 
uma de Fafe, uma da Covilhã, uma de Cantanhede e outra que não tem presente, a apresentar 
propostas e apenas três das nove o fizeram. Dentro destas a que apresentou melhores 
critérios e condições foi a Workview – Prestação de Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho, Unipessoal Ldª, efetivamente sedeada em Fafe, e as duas empresas convidadas com 
filiais em Beja, nomeadamente a Medialentejo e a K-MedXXI, não apresentaram qualquer 
proposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quis também dar uma última nota relativamente a um assunto que tem merecido atenção 
mediática na cidade, nomeadamente a muralha do Parque Vista Alegre, e referiu que a 
Câmara Municipal de Beja aguardou serenamente pela passada quarta-feira, dia em que foi 
possível virem dois arquitetos da Direção Regional de Cultura verificarem in loco a muralha em 
conjunto com os engenheiros da autarquia e os responsáveis da empresa Monumenta, que 
está a executar a obra. Verificou-se que a técnica aplicada numa parte da muralha é a mesma 
que foi aplicada em várias recuperações de muralhas do país, está também em torreões da 
muralha e em espaços privados, embora existam dúvidas se em espaços públicos a aplicação é 
adequada ou não. Trata-se de um reboco de cal e o que ficou definido é que a muralha tem 
vários pontos em que terá de ser claramente reforçada levando este reboco de cal de 
caraterísticas idênticas e noutros locais onde as camadas sejam perspetivas, visíveis e onde 
esteja em bom estado levará um reboco de cal muito mais leve que permita ver as diferentes 
camadas históricas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Direção Regional de Cultura transmitiu às duas partes, Câmara Municipal de Beja e à 
empresa Monumenta, que dentro de duas semanas fará nova visita ao local para apurar se 
esta alteração proposta nalguns troços da muralha deve ser mantida ou se irá ser toda 
rebocada a cal de um dos lados.-----------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que a Câmara Municipal tem fotografias da muralha do dia 23 de março de 2018, 
antes de começar a ser intervencionada e, na parte de dentro, toda ela estava rebocada, 
tinham apenas desabado alguns pontos da parte inferior devido às chuvas. Acrescentou que a 
Câmara Municipal de Beja trata e conserva bem o património, confia na entidade que está a 
executar a obra e que noutros casos já acorreu à autarquia em situações de emergência e está 
disponível para aceitar todas as recomendações que a Direção Regional de Cultura sugira e a 
fazer alterações que sejam necessárias e indispensáveis, além do dono da obra ter uma 
empresa de acompanhamento arqueológico contratada, com credibilidade técnica e científica, 
que acompanhou sempre de perto a situação e que também nunca se pronunciou sobre o 
decorrer da obra e sobre o facto da aplicação deste reboco de cal, disse.------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado considerou a resposta do Senhor Presidente relativamente à questão 
da repartição de encargos e à escolha da empresa Workview – Prestação de Serviços de 
Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, Unipessoal Ldª, normalíssima e legítima, contudo 
lembrou que a memória não pode ser curta porque muitas vezes o anterior executivo foi 
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acusado de contratar empresas do norte, quando as leis do mercado assim o ditam, mas tal 
como foi explicado, o procedimento foi o normal, contatando várias empresas no sentido de 
acautelar a “coisa pública” e ganhou a empresa que dentro de uma relação qualidade/preço, 
melhores condições apresentou. Contudo gostaria que estivessem aqui as pessoas que 
colocavam essas questões para ouvir a explicação do Senhor Presidente mas seguramente essa 
ficará em ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à muralha, e como tecnicamente não percebe de arqueologia, a questão é 
explicarem o porquê desta aplicação de reboco de cal, e se lhe justificarem que é a melhor 
forma de preservar a muralha, a elação que tira é que o critério será o mesmo a adotar para a 
parte posterior da muralha. Lembrou também que o anterior executivo foi bastante criticado 
quando intervencionou a muralha do Terreirinho das Peças mas, a recuperação efetuada, 
mantém à vista grande parte do troço da muralha tendo sido apenas utilizado o reboco de cal 
numa parte, portanto se esta é a melhor proposta para a intervenção, encantado da vida, 
respeita mas pode não aceitar até porque a muralha deixa de existir, disse.-------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu ainda que o caderno de obras prevê a 
reabilitação da muralha de acordo com aquilo que estava, ou seja, reposição de outro tipo de 
reboco em vez do reboco que existia. A Monumenta quando chegou ao local limpou todo o 
reboco inclusive o que servia de suporte à muralha e aquilo que lhe transmitiram é que do 
lado em que está a ser aplicada esta técnica, os elementos são difusos, existem tijolos, existem 
portas e é também o lado para onde crescem constantemente ervas que depois degradam a 
muralha em si, portanto a intervenção mais adequada tecnicamente é esta e é aquela que a 
Direção Regional de Cultura não pôs em causa, embora entenda que nos locais onde a muralha 
está melhor preservada e melhor reconhecida, se deva de aplicar uma camada mais fina de 
reboco de cal. Do lado do Vista Alegre, a intervenção está praticamente concluída e foi feita 
apenas com reboco de cal entre as juntas.----------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que também não concorda com o que foi feito no Vista Alegre em que 
metros cúbicos de toneladas de betão taparam a muralha em vários pontos e portanto 
também não se revê na forma como esta obra foi executada, disse.------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado lembrou, uma vez que se está a falar de património, que há cerca de 
dois meses colocou uma questão relativamente a uma situação que aconteceu no Arco dos 
Prazeres no final do anterior mandato, alertando na altura que não estava naturalmente a 
imputar responsabilidades a este executivo e foi-lhe respondido e muito bem, que qualquer 
intervenção no Arco carecia de um projeto, pelo que perguntou se este processo já teve algum 
desenvolvimento, até porque, com as chuvadas, lhe parece que as fissuras poderão ter 
dilatado. Não sabe se estará em risco ou não mas numa altura destas e com a dinâmica que vai 
haver na Praça da República com a iniciativa Beja Romana, se houver ali algum toque, espera 
que não naturalmente, poderá causar alguns problemas, disse.------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda disse que em primeiro lugar é necessário que se saiba que as pessoas 
que compõem o executivo são pessoas preocupadas com o património e com a cultura deste 
país e acha que o passado, no que lhe diz respeito, fala por si. Aquilo que foi posto em prática 
na muralha do Vista Alegre foi conforme o projeto de intervenção que existia e a empresa que 
está a executar a obra, a Monumenta, como o vereador Vítor Picado muito bem sabe, já fez 
trabalhos no passado para a Câmara Municipal de Beja, umas vezes com concurso, outras sem 
concurso, umas vezes com os pagamentos feitos, outras vezes até de formas nem sempre 
muito ortodoxas. Esta é uma empresa que nos merece credibilidade, que já acudiu em 
situações de emergência relativamente a ruínas eminentes precisamente naquela zona no 
cunhal do espaço do circuito das abóbodas.--------------------------------------------------------------------
Referiu que o executivo não é constituído por energúmenos mas sim por pessoas que não 
podem ser destratadas na praça pública de uma maneira que não é correta, porque não estão 
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a fazer nem mais nem menos do que aquilo que estava projetado, contratado e acompanhado 
pela Direção Regional de Cultura e pelas equipas de fiscalização exteriores e interiores à 
câmara. Estão sempre disponíveis, com as falhas e virtualidades que têm, para ouvir os 
vereadores nas reuniões de câmara e fora delas e, por uma questão de lealdade, em situações 
desta natureza de salvaguarda do património, estes por ventura deveriam também ter o dever 
de alertarem para além de poderem e terem o direito de as denunciar. Não foi isso que 
aconteceu, o que aconteceu foi a chicana na praça pública, que já tinha acontecido antes 
relativamente à ruína da muralha do lado do Parque Vista Alegre, mas espera que seja a última 
vez que isto venha a acontecer porque estão a fazer o melhor e irão continuar a fazer o melhor 
no que diz respeito a esta e outras matérias.-------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Arco dos Prazeres é um processo que está a ser trabalhado com a Direção 
Regional de Cultura e quando houver novidades dará conhecimento das mesmas em reunião 
de câmara, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que gostaria de saber se o Senhor Presidente da Câmara 
também se revê nas palavras que acabaram de ser proferidas pelo vereador e Vice-Presidente 
Luís Miranda porque lhe parece claramente que acabou de acusar os vereadores da oposição 
de achincalhar o executivo em permanência, pelo que repudiou completamente e desde já 
esta posição que considera grave, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu não ter sido esse o entendimento que 
fez das palavras do vereador Luís Miranda, essa foi uma interpretação que a oposição fez. 
Aquilo que foi dito é que muitas vezes são colocadas questões na praça pública que podiam 
ser primeiramente colocadas ou na câmara ou na assembleia municipal e não é isso que 
sucede, portanto nesse aspeto está completamente solidário com o senhor vereador, disse.---- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que obviamente não pode concordar com a intervenção do 
vereador Luís Miranda, nomeadamente quando fala em chicana política e recordou que uma 
das primeiras expressões utilizadas nesta reunião e noutros sítios mais que uma vez, foi 
considerar criminosas as opções do anterior executivo no que respeita à habitação social, o 
que é de lamentar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Com certeza que todos aqui presentes terão um conjunto de defeitos e virtudes na forma de 
estar mas há uma coisa que tenta sempre fazer que é ser assertivo e ser capaz de ouvir os 
outros, concordar ou discordar, mas acima de tudo respeitar as opiniões de cada um, não pode 
é naturalmente partir para o confronto como foi aqui feito.-----------------------------------------------
Relativamente à forma como o anterior executivo trabalhou com a empresa Monumenta disse 
que as coisas estão vistas e revistas com o Tribunal de Contas e outros, portanto se o executivo 
em permanência tiver alguma coisa a apontar, faça as queixas que considera pertinentes, e as 
instituições próprias pronunciar-se-ão.---------------------------------------------------------------------------
Irão continuar a colocar as questões que achem úteis para o debate e enriquecimento público, 
seguramente que nalgumas terão razão, noutras não e seguramente que o executivo em 
permanência tudo fará para salvaguardar o património, agora tem o direito de poder 
concordar ou não com as opções que são tomadas, disse.-------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o objetivo da atual maioria não é 
criminalizar ninguém, entendem que aos tribunais o que é dos tribunais, à política o que é da 
política. Aquilo que sabem do passado recente é que a Monumenta em Beja teve um conjunto 
de intervenções, no Castelo e no Espaço Vista Alegre, que foram iniciadas em situações de 
clara emergência antes de estarem iniciados os procedimentos regulamentares e necessários 
para o efeito de contratação de obra. Na altura a Monumenta era uma empresa confiável, 
seguiu os critérios que entendeu adotar para salvaguardar a segurança dos monumentos e 
agora está uma vez mais na cidade, o executivo limitou-se a consignar uma adjudicação que já 
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vinha até do anterior executivo.-----------------------------------------------------------------------------------
A muralha está a ser estabelecida de acordo com o caderno de obra, foram seguidos todos os 
preceitos regulamentares e têm toda a documentação que os elementos da Direção Regional 
de Cultura viram e na qual se basearam para dar este veredito inicial. Irão aguardar o decorrer 
da obra e ver o que é que os técnicos dizem quando voltarem a Beja e se mandam uniformizar 
todo o pano de muralha ou se permitem que alguns troços fiquem com características 
diferentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente disse que a Câmara Municipal de Beja cumprirá rigorosamente todas as indicações 
dadas pela Direção Regional de Cultura.------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente às  intervenções anteriores,  a vereadora Marisa Saturnino sublinhou ainda que 
concorda quando o vereador Vítor Picado diz que devemos promover o debate de ideias  e 
fazer reflexões  críticas, no sentido de  dar contributos e construir alternativas e propostas 
conjuntas. Porém que, também concorda com a intervenção do  vereador Luís Miranda pois 
estas questões devem discutir-se em  local próprio sendo esses lugares as reuniões de Câmara 
e as Assembleias Municipais e não as publicações nas redes sociais, disse.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Reposição do reequilíbrio financeiro da Empreitada de Centro de 

Arqueologia e Artes;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que no seguimento das 
reuniões ocorridas entre as duas partes, a Habitâmega – Construções, S.A., informou que 
aceita o valor proposto para reposição do reequilíbrio financeiro da empreitada em causa, no 
montante de 341.337,31 €, acrescido do valor da revisão de preços da referida empreitada e 
dos adicionais ao contrato de empreitada posteriormente formalizados, que irá ser 
contabilizado pelos serviços da autarquia. Informa também que, considerando o presente 
acordo e havendo lugar ao pagamento deste montante até 31 de maio de 2018, se 
compromete a desistir do processo interposto no Tribunal Administrativo e Fiscal, onde exigia 
um valor de 647.000,00 €. Assim, e considerando o acima exposto, propôs a aprovação da 
reposição do reequilíbrio financeiro da Empreitada de Centro de Arqueologia e Artes.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 270)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal;-------------- 
 
Solicitado pela Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, CRL, relativamente ao projeto para 
construção de pavilhão sito na Quinta dos Britos, Suratesta, em Beja.----------------------------------
Tendo em consideração o enquadramento no PDM da localização do prédio e particularmente 
da zona proposta para a edificação, não é possível viabilizar a pretensão sem o recurso ao 
regime de exceção. A área onde se localiza a pretensão situa-se em Espaço Agro Silvo Pastoril e 
em zona de Reserva Ecológica Nacional.-------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, a questão central é avaliar se o projeto inerente à necessidade de construção 
reúne os requisitos básicos para ultrapassar duas limitações essenciais, designadamente:--------
O constrangimento associado à edificabilidade em espaço rural (agro silvo pastoril) previsto no 
PDM de Beja e definido na disposição constante no artigo 42º, ponto 1 alínea b), que define o 
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regime de construção, nomeadamente a área de construção máxima em função da dimensão 
da propriedade e da função da construção;---------------------------------------------------------------------
A edificação em REN está sujeita à autorização de Ocupação de Áreas Integradas nesta 
reserva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo a alínea j) do artigo referido, as áreas máximas de construção para instalações 
agrícolas e tecnológicas podem ser superiores, desde que se verifique a impossibilidade da sua 
localização em espaços industriais e/ou se demonstre a indispensabilidade para o exercício 
racional da atividade agrícola associada.-------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito de análise e de acordo com o referencial de fundamentação apresentado pelo 
requerente, importa destacar, como elementos de justificação do regime de exceção, os 
seguintes aspetos relevantes:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – Concentração das edificações de apoio ao setor primário resultante da solução 
apresentada se revestir, na prática, de uma ampliação efetiva da área de implantação já 
existente de construções cujo uso principal é idêntico ao que é proposto para a nova 
edificação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – A situação anterior circunscreve-se à disposição prevista no Regulamento do PDM (alínea e) 

do artigo 42º) e corresponde ao cumprimento de uma norma do PROT Alentejo;----------------------
3 – Afetação de uma área de solo rústico que, na prática, já está inutilizado para a função 
agrícola produtiva, aliás como é possível constatar a partir de registos fotográficos de extrato 
de orto foto mapa e do Google Earth;----------------------------------------------------------------------------
4 – Aproveitamento racional do recurso solo, na medida em que se regista a concentração de 
meios em torno de uma área cujo perfil vocacional, na ótica do ordenamento funcional, é 
adequado aos fins propostos, por dispor, no próprio prédio ou em prédios limítrofes, de 
instalações similares;--------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Facilitação ao nível dos processos de monitorização e controlo de natureza ambiental, por 
se traduzir numa localização agregada de instalações e equipamentos e não dispersa no 
território, centrando os impactes numa única localização;--------------------------------------------------
6 – Utilização de um espaço devidamente infraestruturado para o uso em causa, 
rentabilizando-se uma valia importante do respetivo prédio, com reflexos positivos ao nível da 
eficiência no usufruto do território;-------------------------------------------------------------------------------
7 – Inserção geográfica e elevada centralidade da localização proposta, reforçando os níveis de 
eficiência coletiva, em termos de transporte e de utilização das infraestruturas rodoviárias 
existentes;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Importância de que se reveste a atividade a instalar na nova construção, dado tratar-se de 
uma unidade de natureza logística, complementar à atividade hortícola dos membros da 
cooperativa, destinada ao escoamento, concentração e acondicionamento de produtos 
agrícolas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 – A instalação associada à nova construção permite reforçar o papel integrador da 
cooperativa e a sua afirmação no âmbito da eficiência ao nível dos processos de produção, 
como contributo para diminuir a influência de cadeias intermediárias de mediação no 
escoamento dos produtos locais;----------------------------------------------------------------------------------
10 – Melhoria da eficiência empresarial e aprofundamento dos níveis de sustentabilidade 
económica da cooperativa, devido ao aproveitamento das economias de escala resultantes da 
concentração no mesmo espaço de atividades existentes e novas;---------------------------------------
11 – A solução proposta permite desanuviar a pressão exercida sobre os espaços destinados às 
atividades económicas no seio do perímetro urbano, provocando um reflexo positivo ao nível 
da utilização dos recursos territoriais (solo urbano, infraestruturas e equipamentos urbanos);---------
12 – Contribuição para reforço da centralidade da cidade no âmbito da revitalização e 
consolidação da base económica regional.----------------------------------------------------------------------
De acordo com os processos normais de autorização necessários relativos ao aumento da área 
de edificação e à utilização de solos integrados na REN, o regime de exceção, solicitado para o 
efeito, passa pelo reconhecimento de interesse público municipal, que está associado à 
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finalidade a que se destina a ocupação do solo com a construção, ou seja, ao projeto que está 
subjacente à pretensão de construir e respetivo impacte ao nível das dinâmicas de 
desenvolvimento económico e social do Concelho.-----------------------------------------------------------
Face ao exposto e tendo em conta situações idênticas que mereceram o reconhecimento de 
interesse municipal, propõe-se que o presente pedido seja deferido.-----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade reconhecer o interesse público municipal e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 271)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja da ação 

administrativa comum nº 140/12.3BEBJA;------------------------------------------------------ 

 
Informação de 08 de maio de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, dando 
conhecimento que em 16 de abril de 2012 a Assembleia Distrital de Beja intentou ação no TAFB 

contra o Município de Beja, a pedir a condenação desta autarquia no pagamento de 96.542,35 
€, decorrente da falta de pagamento das comparticipações aprovadas nos orçamentos e 
grandes opções do plano da A.D., para os anos 2011 e 2012 e respetivos juros de mora, a 
respeito do Programa Estratégico denominado “Rede Urbana para o Património.”------------------
Mais tarde a A.D. esclareceu o tribunal que as comparticipações de 2011 foram satisfeitas.------
Quanto às participações de 2012, a A.D. esclareceu o tribunal que o M.B. pagou parcialmente, 
isto é, 4.708,33 €, por mês, e recusou-se a pagar 10.007,00 €, com queria a A.D.---------------------
Neste sentido, a A.D. ampliou o pedido de condenação do M.B., isto é, ao pagamento do 
remanescente das comparticipações de 2012, mais juros, a partir da entrada em mora, 
incluindo do ano de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------
Em cumprimento do despacho de 27 de abril de 2015, do Secretário de Estado da 
Administração Local, nos termos do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 36/2014, de 26 de junho, a 
CIMBAL é a adquirente da universalidade jurídica indivisível da A.D., que requer ao tribunal a 
sua habilitação no presente processo, substituindo a A.D.--------------------------------------------------
Uma vez chegados a esta fase do processo, o juiz, através do despacho saneador, julga 
procedente a exceção de falta de personalidade jurídica e de capacidade judiciária ativa da 
A.D., invocada na contestação, e, consequentemente, absolve o Município de Beja da 
instância. Assim, se não houver recurso desta decisão, a mesma torna-se definitiva logo que 
transite em julgado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em cumprimento do disposto no artigo 35º, nº 4, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, deverá ser dado conhecimento â Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, 
do atual estado do presente processo judicial.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Despacho do Supremo Tribunal Administrativo relativo à ação 

administrativa especial nº 259/15-11;------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 11 de maio de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, dando 
conhecimento que como mandatário no processo de recurso nº 259/15, relativo a ação 
administrativa especial, deduzida por vários municípios, incluindo o de Beja, foi notificado do 
despacho do Supremo Tribunal Administrativo, que determina que os autos baixem à 1ª 
instância para conhecer de parte do pedido, por o STA se considerar materialmente 
incompetente para conhecer dos pedidos relativos ao artigo 154º da LOE2010 e ao artigo 78º 
do Decreto-Lei nº 72-A/2010, de 18 de junho, absolvendo da instância os RR, Presidência de 
Conselho de Ministros (PCM), Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP) e 
Secretaria de Estado da Administração Local (SEstAL).--------------------------------------------------------
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Este processo tem a ver com as transferências das autarquias locais para o SNS (Serviço Nacional 

de Saúde), artigo 154 referido, em que os AA, municípios identificados no processo, executados 
pela DGAL, impugnaram as ditas transferências, tendo reclamado a anulação de todos atos 
administrativos de retenção de verbas do equilíbrio financeiro efetuadas aos aqui AA.-------------
Assim, o STA considerou-se materialmente incompetente e manda baixar à 1ª instância para 
conhecer d parte do pedido que não cabe ao STA apreciar.-------------------------------------------------
Em cumprimento do disposto no artigo 35º, nº 4, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, deverá ser dado conhecimento â Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, 
do atual estado do presente processo judicial.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido pela Cabeça de Casal de Herança de Júlia Maria Guilherme, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua Professor Martinho Ferro, nº 20, em Beringel, pelo valor de 
58.500,00 €, 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 272)-------- 
 
 

2.6. – Pedidos de informação de direito de preferência no âmbito da 

celebração das escrituras de dação em pagamento;-------------------------------------- 

 
Tendo sido solicitado ao Município de Beja se este pretende ou não exercer o direito de 

preferência no âmbito da celebração das escrituras de dação em pagamento entre a Hagen 

Imobiliária S.A. e o Banco Comercial Português S.A. – Casa Pronta, informa o Gabinete 
Jurídico da Divisão de Administração Urbanística o seguinte:----------------------------------------------
No dia 26 de março de 2018, a Hagen Imobiliária S.A., apresentou um pedido de emissão de 
certidão de infraestruturas, ao abrigo do artigo 49º, nº 2 do RJUE, para efeitos de celebração 
das escrituras de dação em pagamento com o Banco Comercial Português S.A., que tramitou 
no âmbito do Proc. nº CT 87/2018.---------------------------------------------------------------------------------
A requerente pretendia que a certidão fosse emitida com caráter de urgência, na medida em 
que as escrituras estavam marcadas para o dia seguinte, dia 28 de março de 2018.-----------------
A dação em pagamento abrange os lotes 1, 2 e 4 do Loteamento Municipal “Colina do 
Carmo”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucede que, não estavam reunidas as condições técnicas necessárias para a emissão da 
certidão com caráter de urgência, dada a particularidade da operação de loteamento, que 
derivou da celebração de um protocolo entre o Município de Beja; o Centro Social, Cultural e 
Recreativo do Bairro da Esperança e a Hagen Imobiliária S.A., em 20 de maio de 2005.------------
De acordo com o referido protocolo a Hagen Imobiliária S.A. ficou responsável pela construção 
de 200 fogos (mas apenas construiu 84 fogos, nos lotes 3 e 5) e pela execução das infraestruturas 
necessárias ao completo e eficaz funcionamento da exploração dos edifícios “até ao limite da 
área do loteamento.”, nos termos da cláusula 5ª, alínea d), de forma faseada, se bem que, do 
processo, não resulta claro quantas foram as fases aprovadas e nem o respetivo prazo para a 
sua conclusão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da análise efetuada por este serviço, não foi identificado o auto de receção provisória das 
obras de urbanização referentes à 1ª Fase e nem de qualquer outra fase, questão esta que 
está agora a ser analisada pelo Serviço de Apreciação de Projetos e Licenciamento da DAU – 
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SAPL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os lotes objeto da dação em pagamento têm as seguintes características e inscrições 
matriciais:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lote 1:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terreno para construção com a área de 1.847,82m²;---------------------------------------------------------
Área de implantação do edifício: 1.440m²;----------------------------------------------------------------------
Artigo matricial: 3366, da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira).-----------
Lote 2:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terreno para construção com a área de 1.847,82m²;--------------------------------------------------------
Área de implantação do edifício: 1.440m²;----------------------------------------------------------------------
Artigo matricial: 3326, da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira).-----------
Lote 4:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terreno para construção com a área de 2.902,50m²;---------------------------------------------------------
Área de implantação do edifício: 1.740m²;----------------------------------------------------------------------
Artigo matricial: 3322, da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira).-----------
De acordo com a informação constante dos Anúncios, os preços fixados para o negócio e para 
a celebração das escrituras são os seguintes:-------------------------------------------------------------------
Lote 1: 86.600,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lote 2: 88.600,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lote 4: 98.100,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sucede ainda que, de acordo com a informação recolhida, as escrituras de dação em 
pagamento acabaram por ser celebradas no dia 28 de março de 2018, havendo agora a 
necessidade de a Câmara Municipal se pronunciar quanto à intenção de exercer ou não o 
direito do direito legal de preferência, no sentido de o Banco Comercial Português S.A. registar 
os lotes a seu favor.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto deve a Câmara Municipal decidir sobre se tem intenção de exercer ou não o 
direito de preferência na aquisição dos lotes nos 1, 2 e 4, pelos preços referidos, ao abrigo do 
disposto no artigo 19º do Decreto-Lei nº 263-A/2007, de 23 de julho, na redação conferida pelo 
Decreto-Lei nº 125/2013, de 30 de agosto, que criou o procedimento especial de transmissão, 
oneração e registo imediato de prédios em atendimento presencial único.----------------------------
No caso de a Câmara Municipal não pretender exercer o direito de preferência sempre poderá 
acordar com o novo proprietário dos lotes, o Banco Comercial Português S.A., a eventual 
alteração à operação de loteamento e a fixação de novos prazos.----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 273)-------- 
 
 

2.7. – Pedido de ajustamento de extremas de prédios confinantes, 

permuta e emparcelamento de prédios;--------------------------------------------------------- 

 
Solicita o requerente António Joaquim Serra Rodeia, a emissão de parecer favorável face 
ajustamento de extremas de prédios confinantes permuta e emparcelamento de prédios 
rústicos, ao abrigo do disposto na Lei nº 111/2015, de 27 de agosto que estabelece o regime 
jurídico da estrutura fundiária.-------------------------------------------------------------------------------------
Enquadramento do PDMB:-------------------------------------------------------------------------------------------
Os prédios rústicos arts.82-1B, 83-1B, 21-1B, 24-1B, 26-1B, 118-1B, 29-1B, 67-1B, 20-1B, 19-1B, 
18-1B, 17-1B, 25-1B, 79-1B, 80-1B, 81-1B, 70-1B, 87-1B, 90-1B, 91-1B, 92-1B, 115-1B, 120-1B, 
121-1B da União de Freguesias de Santa Vitoria e Mombeja, no local denominado Pnosas e o 
prédio rustico artigo 240-C da Freguesia de Beringel, encontram-se localizados em:----------------
Planta de Ordenamento: Espaço Agrícola.-----------------------------------------------------------------------
Planta de Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, EFMA, 
Gabros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Encontrando-se o processo instruído com os elementos mencionados no artigo 9º da Lei nº 
111/2015, de 27 de agosto, nomeadamente, declaração emitida pela Divisão de Ambiente e 
Infraestruturas – Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural do Ministério 
da Agricultura e do Mar, mencionando que o emparcelamento simples pretendido contribui 
para melhorar a estrutura fundiária da exploração do requerente.---------------------------------------
Face ao acima exposto, julga-se não haver inconveniente no deferimento do pedido de 
emparcelamento simples.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 274)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedidos de apoios financeiros;--------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da realização do II Festival de Bombos de Beja que se realizará dia 02 de junho de 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 4.500,00 €.(Deliberação nº 

275)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da Salvada, a atribuição de 
um apoio financeiro, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social.--------------------------------------------------------------
Analisado o plano de atividades e a documentação relativa à IPSS e tendo em consideração a 
dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do funcionamento enquanto parceiro da Rede Social 
do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 850,00 € por forma a 
fazer face às despesas correntes inerentes ao trabalho diário com idosos.-----------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 276)-- 
 
Solicitado pela ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 

da Base Aérea 11, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social.------------------------------------------------------------------------------
Analisado o plano de atividades e a documentação relativa à associação e tendo em 
consideração a dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do funcionamento enquanto parceiro 
da Rede Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 850,00 
€ por forma a fazer face às despesas correntes inerentes ao trabalho diário com a infância.------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 277)-- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a atribuição de 
um apoio financeiro para uma atividade pontual enquadrada no Programa B/Apoio à 
Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social.--------
A atividade que pretendem realizar tem como objetivo uma caminhada educativa para 
celebrar o 21º Aniversário do Centro, cujo total é de 726,23 €, sendo que a comparticipação e 
de acordo com o referido regulamento poderá ser até 75%, o que dá um valor de 427,43 €, 
descontadas todas as outras comparticipações.---------------------------------------------------------------
Analisado o plano de atividades e a documentação relativa ao Centro e tendo em consideração 
a dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do funcionamento enquanto parceiro da Rede 
Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro de 427,43 € por 
forma a fazer face às despesas inerentes à atividade referida.---------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 427,43 €.(Deliberação nº 278)-- 
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2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo representante da Tuna Académica de Enfermagem de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 
Festival de Tunas no Claustro da Igreja da Misericórdia e no Auditório da ESE, nos dias 13 e 14 
de abril de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 279)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – 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 Barrancos.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 280)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Telheiras.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 281)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro Social de Nossa Senhora da Graça, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para três deslocações à Amendoeira da Serra.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 282)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição da Salvada, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Mafra e 
Montijo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 283)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Luz, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Museu Etnográfico de 
Serpa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 284)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Casa do Alentejo em Lisboa.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 285)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 90, relativo ao dia quinze de 

maio de dois mil e dezoito;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 

quatrocentos e quatro mil, setecentos e vinte e quatro euros e vinte e cinco cêntimos, sendo 
novecentos e catorze mil, trezentos e treze euros e dez cêntimos de operações orçamentais e 
quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e onze euros e quinze cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe José Xavier solicitou a ajuda da Câmara Municipal para um problema que surgiu na 
sua habitação, sito na Rua Maestro Sousa Morais, nº 1, r/c, em Beja, de grandes infiltrações de 
água provocadas pelos esgotos das habitações sitas na Rua General Teófilo da Trindade, nos 14 
e 16. Já fez várias queixas, foram efetuadas várias vistorias mas o problema subsiste. Falou 
com um pedreiro que lhe disse que, para já, a única solução era fazer furos no teto da casa de 
banho para a água correr para dentro da banheira, situação insustentável que naturalmente 
lhe dificulta bastante a vida, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha começou por fazer uma correção à ata da reunião de câmara 
realizada em 21 de março de 2018, na parte da sua intervenção uma vez que aquilo que disse 
foi que gostaria de ver os passeios e ruas da cidade nivelados e não os lancis rebaixados, quem 
falou nos lancis foi o senhor vereador.---------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento do estado lamentável em que se encontram as casas de banho do Jardim 
do Bacalhau onde privacidade não existe, tampos nas sanitas, sabão e papel também não, 
elementos que a autarquia obriga os estabelecimentos a terem e de uma situação que 
aconteceu há bem pouco tempo em que um senhor defecou no chão e veio até à rua com os 
pés sujos, ou seja, não se podia lá entrar com o cheiro. Disse que se a autarquia não conseguir 
resolver o problema daquelas casas de banho o melhor será fechá-las ao público por questões 
de saúde pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a outra questão que colocou, nomeadamente sobre as papeleiras, foi-lhe dito 
pelo senhor vereador Luís Miranda que tinham sido colocadas 12 novas papeleiras na cidade, 
pelo que gostaria de saber onde é que foram montadas porque já correu a cidade e não as 
encontra, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, tomou nota da exposição do munícipe José Xavier.---------------
Relativamente às casas de banho informou que o Município de Beja tem dois tratamentos para 
as mesmas, isto é, há umas que são mantidas pelos próprios serviços e outras que estão 
concessionadas a uma empresa de higiene e limpeza e portanto não consegue precisar em 
qual destes dois enquadramentos é que a do Jardim do Bacalhau se encaixa mas irá ver junto 
dos serviços que tutelam este setor. Sabe-se que o concessionário do café/esplanada pretende 
abrir o estabelecimento no final deste mês e posteriormente terá que se ver como é que as 
casas de banho irão ser administradas e geridas daí em diante, disse.----------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias fez uma observação relativamente à colocação dos problemas que têm 
a ver com a gestão da câmara e seus atos no sítio certo, referindo que este é um velho 
problema que se irá repetir sempre porque a discussão faz-se em todo o lado e ninguém pode 
evitar que isso aconteça.---------------------------------------------------------------------------------------------
O ex-presidente João Rocha dizia sempre que não gostava de o fazer e ele chegou-lhe a dizer 
que era precisamente na praça pública que se ia buscar os votos, e o que quis dizer com isto é 
que a praça pública é a comunidade são as pessoas e estas discutem conforme sabem e 
podem. Sabe-se que existe uma deficiência de debate democrático e basta ver a presença nas 
reuniões de câmara embora curiosamente estejam agora mais pessoas do que alguma vez viu 
em anteriores executivos. É um problema que se acentua nos dias de hoje com os blogues, os 
bloguers vieram, vão ficar e continuarão a achincalhar, só que ninguém pode acabar com eles 
e ainda bem que não podem, é um inconveniente da democracia, tem coisas boas tem coisas 
ruins e isto será uma delas, daí acreditar que quem está nessa posição sujeita-se a um 
escrutínio tramado, estão sempre a levar “porrada” mesmo que sintam que não há razão para 
lhes “baterem” mas é um problema de escala, ou 8 ou 80, se tiverem sempre a levar é sinal 
que a gestão não está à altura, se levarem uma “pancadinha” de vez em quando até se podem 
dar por muito felizes, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda quis referir que não quer acabar com o debate público nem com as 
redes sociais, antes pelo contrário, quanto mais debate público e redes sociais houver melhor, 
agora se se colocam as questões no público então coloquem-nas aqui também, foi este o 
sentido da sua intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às papeleiras informou que na próxima reunião informará o munícipe Hélder 
Parrinha sobre os locais onde as mesmas foram colocadas, disse.---------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 
 
 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 06 de junho de 2018 


		2018-06-07T12:07:05+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2018-06-20T11:08:01+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




