
 
 

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 doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a seis 

de junho 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 Luís Alberto da Silva Miranda, Vice-Presidente da Câmara, 
estando presentes os senhores vereadores, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo 
José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e 
Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 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 Vice-Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forna:--------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 11/2018;------------------------------------------- 
 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou-se à votação a ata nº 11/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezasseis de 
maio de dois mil e dezoito a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos e de seguida 
aprovada por maioria com uma abstenção.(Deliberação nº 286)------------------------------------------- 
 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que os vereadores da CDU irão fazer chegar ao executivo em 
permanência um conjunto de perguntas por escrito relativamente a processos e projetos em 
curso para saberem o ponto de situação dos mesmos para depois receberem uma resposta 
também por escrito ao abrigo do Estatuto da Oposição. Lembrou ainda que está à espera de 
uma cópia do Projeto Beja Educa.--------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário solicitou que lhe fosse fornecido o Relatório da Beja Romana e do 
Dia do Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais informou que a candidatura relativamente ao Beja Educa está a ser 
reprogramada no sentido de incluir outro tipo de atividades e logo que estas alterações 
estejam contempladas será dado conhecimento.------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 2018;------------ 

 
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, foi proposto a alteração ao Mapa de Pessoal 
aprovado para o ano 2018 em reunião de câmara realizada a 10 de janeiro de2018 e em sessão 
da assembleia municipal realizada a 16 de janeiro de 2018, que constitui documento anexo 

número um e faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------
Mais se refere, comparativamente com os dados constantes do Mapa de Pessoal aprovado 
para o ano 2018, o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------
Foram criados, para ocupação em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, os seguintes postos de trabalho, considerando as necessidades de 
pessoal identificadas de caráter permanente e nas respetivas áreas funcionais, decorrentes de 
saídas de pessoal (aposentações e licenças sem remuneração de longa duração), do enquadramento 
de trabalhadores em outras funções/serviços moderados (em consequência de recomendações 

médicas) e, também, da necessidade de reforço das equipas de trabalho nas respetivas áreas 
de atividades:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Assistentes Operacionais/Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais – para a 
Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) / Serviço de Limpeza Urbana e recolha de 
Resíduos (SLURR);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais – para a 
Proteção Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foram retirados do mapa por motivo de saídas definitivas, os seguintes postos de trabalho:-----
1 Coordenador Técnico (DCDJ – Serviço de Desporto);----------------------------------------------------------
3 Assistentes Operacionais/Cantoneiros de Limpeza (DASU-SLURR).--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

287)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

Arqueologia e Artes – retificação de deliberação;------------------------------------------ 

 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Luís Miranda, deu conhecimento que este assunto foi 
deliberado na reunião anterior e enviado para o Tribunal de Contas. Para não haver qualquer 
entropia, uma vez que aquilo que foi aprovado dizia: “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.” e a questão dos adicionais ao contrato não é objeto desta informação propôs, na 
sequência daquilo que a empresa Habitâmega enviou, onde essa parte não está referida, a 
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aprovação do seguinte “no montante de 341.337,31 €, mais o valor da revisão de preços da 
referida empreitada”.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e revogar a deliberação tomada em 16 de maio de 
2018.(Deliberação nº 288)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da revisão de preços definitiva da 

Empreitada de Centro de Arqueologia e Artes;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 3513 de 08 de maio de 2018 do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que após a Publicação em Diário da República dos índices de revisão de 
preços na construção, foi possível fazer o cálculo definitivo da respetiva revisão da empreitada 
supra citada, executada pela Habitâmega Construções, S.A..-----------------------------------------------
Da empreitada e respetivos adicionais, chegou-se aos seguintes valores:------------------------------
Revisão de preços do contrato inicial …………………………………………………………………… 20.170,42 € 
Revisão de preços dos trabalhos a mais com preços contratuais …………………………… 2.720,64 € 
Revisão de preços dos trabalhos a mais com preços novos ……………………………………. 4.218,21 € 
Revisão de preços dos erros e omissões ……………………………………………………………………. 404.82 € 
Assim, obteve-se o resultado total de 27.514,09 € + IVA (6%), valor que se apresenta para 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 289)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso;----------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso para aquisição de 290.000 litros de gasóleo rodoviário 

simples a granel, ao abrigo do Acordo Quadro de Combustíveis Rodoviários promovido pela 

Central de Compras da CIMBAL, que constitui documento anexo número dois e faz parte 
integrante da presente ata, na qual se adjudica à empresa Petróleos de Portugal – Petrogal, 

S.A., pelo valor de 883.920 € + IVA à taxa legal em vigor e se apresenta a seguinte repartição 
de encargos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 (6 meses) ……………………………………………………………………………………………………… 147.319,98 € 
2019 (12 meses) ……………………………………………………………………………………………………. 294.639,96 € 
2020 (12 meses) ……………………………………………………………………………………………………. 294.639,96 € 
2021 (6 meses) ……………………………………………………………………………………………………… 147.319,98 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 290)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Conselho 

Municipal de Juventude e submissão a consulta pública;------------------------------ 

 
Informação de 23 de maio de 2018 do Jurista Municipal, Juvenal Bastos da Cunha, dando 
conhecimento que a elaboração de regulamentos está disciplinada no Código do 
Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, marcado o início do procedimento, por deliberação da Câmara Municipal de Beja, e 
decorrido o prazo de publicitação na Internet, no sítio institucional da entidade pública, para 
apresentação de contributos para a elaboração do regulamento, verifica-se não ter havido 
qualquer contributo ou sugestão, passa-se à fase seguinte.------------------------------------------------ 
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Quando as circunstâncias o justifiquem, podem ser estabelecidos os termos de 
acompanhamento regular do procedimento por acordo endoprocedimental com as 
associações e fundações representativas dos interesses envolvidos.-------------------------------------
Como é sabido, nos termos do artigo 25º, nº 1, alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, compete à assembleia municipal, sob proposta da câmara 
municipal, aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do município.-------------
Uma vez aqui chegados, deve a Câmara aprovar o projeto, que se junta e que constitui 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata, nos termos e para os 
efeitos do artigo 1\01º do CPA:-------------------------------------------------------------------------------------
1 – No caso previsto na alínea c) do nº 3 do artigo anterior (O número de interessados seja de tal 

forma elevado que a audiência se torne incompatível, devendo nesse caso proceder-se a consulta 

pública;) ou quando a natureza da matéria o justifique, o órgão competente deve submeter o 

projeto de regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o 
efeito, à sua publicação na 2ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade 

pública, e na Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade 

adequada à sua compreensão.-------------------------------------------------------------------------------------
2 – Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com competência 
regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de regulamento.-
3 – No preâmbulo do regulamento, é feita menção de que o respetivo projeto foi objeto de 
consulta pública, quando tenha sido o caso.-------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU colocaram as seguintes questões:---------------------------------------------------
Foram informadas de forma individual as associações juvenis do Concelho conforme proposto 
aquando do início do procedimento?-----------------------------------------------------------------------------
Uma vez que há uma composição prevista no Regulamento, existe informação na Câmara 
Municipal de quantas associações juvenis estão registadas no RNAJ, isto porque se não houver 
não há representatividade das associações juvenis bem como de grupos informais que 
eventualmente não estejam constituídos em associação.---------------------------------------------------
Sendo este Regulamento elaborado conforme a legislação, exceto a criação de Comissões 
Intermunicipais, considera o executivo que isto é uma prioridade que tem de constar já no 
mesmo?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais informou que o edital foi afixado nos locais de estilo e no sítio da 
internet e através do Gabinete que está a tratar dos assuntos da juventude as associações 
terão sido avisadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às associações juvenis registadas no RNAJ como os senhores vereadores 
saberão provavelmente não existe nenhuma. É um trabalho que tem de ser feito uma vez que 
este também não foi trabalhado.----------------------------------------------------------------------------------
No entanto e uma vez que a constituição de associações vem do Decreto-Lei que afirma que 
devem estar todos as associações inscritas no RNAJ, não seria lógico elaborar-se um 
regulamento que não contemplasse essa salvaguarda.------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha referiu que a Lei que cria os Conselhos Municipais da Juventude foi 
aprovada em 2009 com os pareceres negativos dos municípios. Considera que esta 
competência deveria ser da esfera do município e portanto discorda completamente, não com 
a essência mas com a imposição do governo, pelo que se irá abster nesta deliberação.------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter o 
projeto de regulamento a consulta pública.(Deliberação nº 291)------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de abertura do procedimento e participação 

procedimental;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 3811 de 21 de maio de 2018 da Técnica Municipal, Maria Manuel Henriques, 
solicitando a abertura do procedimento e participação procedimental tendo em vista a 1ª 

Alteração à Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, Gado Bravo 

e Cães Potencialmente Perigosos, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98º, nº 1 do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de 
janeiro. Após deliberação de câmara deverá ser lavrado Edital para participação dos 
interessados com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração da mencionada 
alteração à Postura Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a abertura do procedimento e participação 
procedimental da Postura Municipal em causa.(Deliberação nº 292)-------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de protocolo;---------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de comodato celebrado entre o Município de Beja e a Associação BM – 

Bairros dos Moinhos, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante 
da presente ata, para cedência do prédio urbano, designado por instalações de apoio ao Bairro 
dos Moinhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 293)----------------- 
 
 

2.8. – Denúncia de protocolos;-------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador do Pelouro da Educação, Arlindo Morais, propôs a denúncia dos protocolos 

celebrados com a Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, com o Centro de Apoio Social 

do Concelho de Beja, ambos relativos às Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), 
do Pré-Escolar, da Escola Básica da Cabeça Gorda, e da Escola Básica de Beringel, 
respetivamente, uma vez que o município, no próximo ano, assumirá esta responsabilidade 
assegurando as atividades.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado não quis deixar de referir que, sendo uma opção legítima, esta 
delegação de competências tem dado frutos. Perguntou se esta decisão foi tomada com base 
na avaliação feita do serviço.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, como tinha referido disse que o que se pretende é chamar ao 
município as suas competências e esta denúncia não teve a ver com avaliar ou não o serviço 
mas sim com a assunção desta responsabilidade com recursos humanos do município.----------- 
 
Foi deliberado denunciar os protocolos em causa por maioria com duas abstenções e um voto 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 294)------------------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Pedido de parecer vinculativo relativo à isenção de IMT – Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas.--------------------------------------------------- 

 
Presente o parecer vinculativo de 28 de maio de 2018 emitido pelo jurista municipal, Juvenal 
Bastos da Cuinha, relativo à isenção de IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas na aquisição de prédio rústico sito em Carrasco, União de Freguesias de Salvada e 
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Quintos, solicitado por Francisco Lampreia Ferreira da Silva, Sociedade Unipessoal, Ldª e 
havendo dúvidas relativamente ao assunto foi o mesmo retirado para apreciação na próxima 
reunião de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 

licenciamento de obras de beneficiação:--------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Paralisia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento das obras de beneficiação do edifício do Centro de Atividades Ocupacionais.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 295)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de isenção do pagamento das taxas urbanísticas devidas 

pelo licenciamento das obras de ampliação;--------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção do pagamento das taxas 
urbanísticas devidas pelo licenciamento das obras de ampliação do lar sito na Rua da Estrada 
Nova, em Salvada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 296)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:--------------------------------- 

 
Requerido por Natália de Jesus Soeiro Correia Dias, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua de Lisboa, nº 38, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 297)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua de Lisboa, nº 39, em Beja, pelo valor de 130.000,00 
€, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 298)-------- 
 
Requerido por Jorge Manuel Barnabé da Costa, que pretendendo vender a fração C do prédio 
sito na Rua Diogo de Gouveia, nº 50, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 299)-------- 
 
Requerido por Rui Pedro Cascalheira Gonçalves Colaço, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua do Sarilho, nº 5, em Beja, pelo valor de 39.700,00 €, 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 300)-------- 
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2.13. – Retificação de procedimento administrativo;------------------------------------- 

 
Registo nº 3724 de 16 de maio de 2018 do Serviço de Apoio à Habitação, informando que na 
sequência da alteração da titularidade do arrendamento por óbito do arrendatário, para Maria 
Correia Almeida Monge Godinho Costa, para a fração sita na Rua Pedro Soares, nº 8, 1º esqº, 

em Beja (Beja I), em março 2016, verificou-se que por lapso dos serviços não foi atualizado o 
valor da renda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por ter sido agora detetado este lapso e existindo necessidade de corrigir administrativamente 
este procedimento, ao qual a arrendatária supra identificada é alheia, foi a mesma contactada, 
no sentido de informar que a partir do mês de junho de 2018, se iria ter em conta o valor 
apurado para efeitos do cálculo da renda, passando o mesmo para 90,43 €, valor este 
constante do contrato de arrendamento assinado em 17 de março de 2016.-------------------------
Face ao exposto remete-se para ratificação superior o procedimento administrativo relativo ao 
valor da renda para a fração sita na Rua Pedro Soares, nº 8, 1º esqº, em Beja.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 301)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito da realização dos tradicionais Mastros Populares, nos próximos dias 09 e 
23 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 €.(Deliberação nº 302)-- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a atribuição 
de um apoio financeiro, no âmbito da Comemoração do 8º Aniversário e realização do VII 

Encontro de Grupos Corais, dia 10 de junho de 2018.--------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 €.(Deliberação nº 303)-- 
 
Registo nº 4122 de 01 de junho de 2018 do Serviço de Desporto, propondo que os critérios de 
apoio, no âmbito do programa de apoio ao movimento associativo, sejam aplicados à 
Associação Desportivo de Beja 1916, constituída recentemente e que assumiu a gestão da 
atividade desportiva do Clube Desportivo de Beja, no sentido de salvaguardar a prática 
desportiva dos diferentes escalões de formação ainda em atividade.------------------------------------
Deste modo, foi proposto a atribuição de uma primeira tranche de 3.500,00 € sendo o acerto 
efetuado aquando do preenchimento do questionário de atualização desportiva.-------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 3.500,00 € (1ª 
tranche).(Deliberação nº 304)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 4119 de 01 de junho de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio no valor de 200,00 € à ACR Zona Azul, para fazer face às despesas com a arbitragem 
da Fase de apuramento do Campeonato Nacional de iniciados, evento organizado em conjunto 
com a Federação Portuguesa de Andebol nos dias 18 e 20 de maio de 2018.--------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 200,00 €.(Deliberação nº 305)-- 
 
Registo nº 4126 de 01 de junho de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio no valor de 200,00 € à ACR Zona Azul, para fazer face às despesas com uma 
deslocação a Guimarães onde irá disputar a Fase Final do Campeonato Nacional de iniciados, 
entre os dias 8 e 10 de junho de 2018.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 200,00 €.(Deliberação nº 306)-- 
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Registo nº 4120 de 01 de junho de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 400,00 € à Associação de Futebol de Beja, para fazer face às despesas 
com alimentação dos jovens praticantes que participarão no encontro de futebol de petizes e 
traquinas (idades entre os 4 e 8 anos), que se realizará no Complexo Desportivo Fernando 
Mamede, dia 09 de junho de 2018.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 400,00 €.(Deliberação nº 307)-- 
 
Registo nº 4121 de 01 de junho de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 

subsídio no valor de 250,00 € ao Judo Clube de Beja, para fazer face às despesas inerentes à 
logística da deslocação ao Japão para participar numa formação desportiva para jovens, em 
contexto de treino, que reunirá vários praticantes da modalidade, a convite da Senhora 
Sachico Kobayashi, entre os dias 13 e 17 de julho de 2018.-------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 400,00 €.(Deliberação nº 308)-- 
 
 

2.15. – Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4103 de 30 de maio de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a transferência de 
uma verba de 1.300,00 € para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, respeitante à utilização, 
por parte da comunidade não escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola de Santiago Maior, no 
corrente ano e dando assim cumprimento ao protocolo celebrado.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 309)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de 

Escolas nº 2 de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4104 de 30 de maio de 2018 do Serviço de Desporto, propondo a transferência de 
uma verba de 1.700,00 € para o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, respeitante à utilização, 
por parte da comunidade não escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola de Mário Beirão, no 
corrente ano e dando assim cumprimento ao protocolo celebrado.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 310)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Anulação de fatura/recibo;------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3748 de 17 de maio do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a anulação da 
fatura/recibo nº 004/2659, no valor de 5,11 €, em nome de Helena Maria dos Santos Raposo, 
em virtude de ter existido um engano no preenchimento do mapa.-------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 311)------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela 

marcação de um lugar de estacionamento para pessoa com deficiência;--- 

 
Solicitado por Maria de Jesus dos Santos Cavaco Candeias, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela marcação de um lugar de estacionamento para pessoa com deficiência na Rua 
Associação de Moradores nº 7, no Bairro da Esperança, em Beja.----------------------------------------
Tendo em conta a caraterização socioeconómica elaborada pelo Serviço de Ação Social foi 
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proposto a isenção de taxas.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 312)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, nomeadamente o XIII Raid BTT “Por Terras de Mato” – 10º Troféu João Bento.--------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 313)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído e recintos improvisados/itinerantes;------------ 

 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela apreciação do pedido de licença de recinto improvisado 
para instalação de tenda no recinto da Ovibeja 2018.--------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com uma abstenção.(Deliberação nº 314)------------------------- 
 
Solicitado por Walter Portos Dias da Silva, a isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de recinto itinerante e licença especial de ruído para instalação do Circo Atlas, 
entre os dias 25 e 27 de maio de 2018.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com o voto de qualidade do Vice-Presidente e os votos 
contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 315)------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Juventude Comunista Portuguesa, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de duas licenças especiais de ruído, no âmbito da realização do Concurso de 
Bandas para o palco novos valores da Festa do Avante, no estabelecimento de bebidas “Riff’s 
Bar”, nos dias 12 de maio e 02 de junho de 2018.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 316)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ceta Wagna Tchuda, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença especial de ruído, no âmbito da realização de um convívio de estudantes da Guiné-
Bissau no Parque das Merendas da cidade, dia 12 de maio de 2018.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 317)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de um baile 
na Casa do Povo, dia 05 de maio de 2018.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 318)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do VII Encontro de Grupos 
Corais, na Avenida Condes da Boavista e recinto da escola primária, em Santa Clara de 
Louredo, dia 10 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 319)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Baptista, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização de uma procissão a passar por várias ruas da cidade, dia 15 de abril de 2018.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 320)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Motard de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do XV Aniversário do Grupo 
Motard de Beringel, no armazém da Junta de Freguesia, dia 07 de abril de 2018.--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 321)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rede Europeia Anti Pobreza, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e de recinto improvisado, no âmbito da realização do 
Festival – Diálogos Interculturais de Beja, na Praça da república, dia 14 de abril de 2018.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 322)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização de um baile, no pavilhão 
gimnodesportivo de Penedo Gordo.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 323)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de recinto improvisado, no âmbito da 
realização da Feira Anual do Idoso, em Albernoa, dias 08 a 10 de junho de 2018.--------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 324)----------------------------------------------- 
 
 

2.21. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para duas deslocações, nomeadamente Almada e Tavira.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 325)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Coimbra.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 326)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Karaté de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 327)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 234 de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Barosa (Leiria).--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 328)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Coral Masculino de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação a Palmela.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 329)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Cantadores de Beringel, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Feijó (Almada).-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 330)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Kidzânia.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 331)----------------------------------------------- 
 
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 a Fátima.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 332)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Mansão de São José, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Fátima.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 333)----------------------------------------------- 
 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 104, relativo ao dia cinco de 

junho de dois mil e dezoito;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

quinhentos e dez mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos, sendo 
um milhão, novecentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e cinco euros e sessenta e um 

cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte mil, trezentos e dezanove euros e 

vinte e cinco cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Fábio Barão disse que ocupou uma casa no Bairro Social Beja I por causa dos seus 
filhos e que a mesma tem todas as condições, só não tem água e luz; disse que entregou 
documentos ao Senhor Presidente por causa da situação dos seus filhos; disse que está detido 
mas que para poder usar pulseira eletrónica não tem condições pelo que tem de cumprir a 
pena durante 36 fins-de-semana; a Drª Joaquina foi ao Bairro das Pedreiras, onde está 
acampado numa barraca de madeira e que lhe transmitiu que naquelas condições não podia 
usar a pulseira eletrónica; o Presidente disse-lhe que ia resolver o problema e que a primeira 
vaga que houvesse no Bairro Social a habitação era para ele no sentido de poder usar a 
pulseira eletrónica; até hoje tem marcado reuniões e o Senhor Presidente não atende 
ninguém, mesmo que esteja na câmara diz que não está, portanto se dizemos que fazemos 
temos que cumprir com a palavra; há 3 meses que está a cumprir pena ao fim-de-semana e 
tem 12 meses efetivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na sexta-feira com a trovoada ficou tudo cheio de água e de sapos.------------------------------------- 
 
O munícipe António Flores disse que há dez anos que vive no Bairro das Pedreiras, numa 
barraca de madeira sem condições, não tem água nem luz. Tem um filho deficiente com 
trissomia 21 que está a ser acompanhado pelo Centro de Paralisia Cerebral e ainda hoje está à 
espera de uma resposta da Câmara Municipal para receber uma habitação, pelo que só pedia 
que o pudessem ajudar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Para quando o fim de água engarrafada nas reuniões de câmara uma vez que foi aqui dito que 
iria começar a ser bebida a água da rede.-----------------------------------------------------------------------
O que é que o executivo pensa fazer relativamente às casas de banho do Jardim do Bacalhau, 
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nomeadamente sobre as situações que expôs na reunião anterior.--------------------------------------
Onde é que foram colocadas as novas papeleiras, questão que o vereador Luís Miranda ficou 
de lhe responder.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A munícipe Ofélia Barão disse que está acampada no Bairro das Pedreiras e que está a viver 
muito mal. Há 11 anos que vive na rua debaixo de um toldo, cada vez que chove ficam todos 
molhados, as ervas são demais, os bichos são demais, existem ratos que parecem coelhos que 
roem as roupas e comem a comida. Existem cobras, o Senhor Presidente disse que ia mandar 
desinfetar os terrenos mas não apareceu lá ninguém. Um dos seus filhos apanhou um vírus, 
está cheio de borbulhas e com febre há duas semanas, não têm água, nem luz para poderem 
fazer a higiene e morrem ali naquela miséria. Pediram o voto e votaram neste Presidente que 
prometeu coisas, portanto estão à espera que lhes atribuam uma casa porque não são animais 
são de carne e osso e deitam sangue igual aos outros.------------------------------------------------------- 
 
A Drª Rita Silva, membro da Associação Habita, referiu que conheceram a realidade do Bairro 
das Pedreiras o ano passado no âmbito de um projeto que continua a decorrer denominado 
Caravana pelo Direito à Habitação da qual fazem parte universidades, várias associações e 
bairros, incluindo o das Pedreiras e a partir daqui constataram a vergonha que este é para o 
país pelo nível de abandono total por parte das entidades públicas relativamente às condições 
e proteção das pessoas que ali vivem. Nos últimos meses interpolaram várias vezes a 
autarquia, os moradores têm-no feito muitas vezes ao longo dos anos, no entanto as pessoas 
continuam sem acesso à água, a eletricidade, sem a simples limpeza dos terrenos, sem acesso 
a uma casa, ou seja, sem acesso a direitos fundamentais que todos merecem.-------------
Perguntou aos senhores vereadores se têm conhecimento da quantidade de crianças que 
vivem no bairro e que estão constantemente doentes, várias vezes internadas com 
bronquiolites e que passam por perigo de vida muitas vezes durante o inverno ao viverem 
debaixo de tendas/lonas. Constataram também que este inverno com as intempéries que 
aconteceram e apesar de todos os pedidos de SOS, inclusivamente da Cruz Vermelha, não 
houve o mínimo de apoio ou socorro durante as mesmas.-------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
O executivo camarário conhece o Decreto-Lei nº 36/2018, relativo ao abastecimento 
provisório de eletricidade a habitações precárias?------------------------------------------------------------
O executivo camarário conhece o Projeto de Resolução nº 151/2017 da Assembleia da 
República, relativo ao direito que todas as pessoas têm de acesso aos bens essenciais como é a 
água a luz e o saneamento.------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, gostaria de saber se a Câmara Municipal irá fornecer água e luz com urgência às 
pessoas que vivem neste bairro como primeira medida de emergência.--------------------------------
Perguntou se vão realojar as pessoas do Bairro das Pedreiras, quando e qual a previsão para 
esse realojamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Associação considera que o Bairro das Pedreiras está numa situação de emergência com 
vários riscos associados e por isso a conversa da lista de espera não os convence porque neste 
momento há novos programas a serem aprovados mas há também a questão da emergência e 
da situação humana de perigo de vida que existe sobretudo as crianças dai quererem saber 
qual é o plano e dentro de que prazos a autarquia vai atuar, em primeiro lugar água e luz, 
limpeza dos terrenos, em segundo lugar habitação, disse.-------------------------------------------------- 
 
O munícipe Joaquim Barão disse que há 7 anos que vive numa tenda no Bairro das Pedreira e a 
sua situação é igual às dos demais.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que o executivo camarário conhece e acompanha a situação, 
mas como se sabe as soluções não são fáceis.------------------------------------------------------------------
Neste momento no Bairro das Pedreiras existe um problema grave de falta de pagamento de 
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água das habitações que a têm, de uma verba que ultrapassa os 350.000,00 €. Como as 
pessoas não pagam água não se preocupam em poupá-la o que faz com que atinjam escalões 
incomportáveis que cria um problema grave à sustentabilidade da empresa de água e 
saneamento. O acesso à água pública, não ao abastecimento particular, haverá condições para 
haver um ponto de água pública, os contadores privados pedidos por cada um dos moradores 
têm os condicionalismos que acabou de referir.---------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja está empenhada em resolver a situação mas não pode fazê-lo por 
si só uma vez que por experiência se sabe que a resolução de um problema em Beja sem ter 
em conta a situação regional não é suficiente, daí estarem empenhados, em colaboração com 
a Secretaria de Estado da Habitação, em resolver os problemas existentes da comunidade de 
etnia cigana tanto no Concelho de Beja como na Região, ou seja, quando houver uma 
resolução para o problema será uma resolução que englobe a maioria ou mesmo a totalidade 
das famílias porque a autarquia não pode nem tem condições financeiras ou outras para 
resolver problemas caso a caso.------------------------------------------------------------------------------------
Compreende o problema humano, das famílias e a preocupação das associações que 
trabalham nestas questões e apoia, agora não quer criar ilusões e portanto da sua parte não 
haverá nem nunca houve promessas de resolver problemas individuais mas sim procurar uma 
solução para a comunidade que vive no Bairro das Pedreiras e quando for encontrada será 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões do senhor Hélder Parrinha informou que as casas de banho do 
Jardim do Bacalhau são limpas por uma empresa, duas vezes por dia, sete dias por semana. 
Talvez não seja a frequência apropriada mas é a que existe e é assegurada por uma empresa. 
Reconhecem que a situação não é boa, o equipamento que ali se encontra vai reabrir 
brevemente e será procurada uma solução que melhore as condições agora existentes. Estão 
também previstas algumas obras de recuperação sabendo contudo que existe ali um problema 
grave de vandalismo e que será difícil solucionar completamente.---------------------------------------
Relativamente às papeleiras informou que em fevereiro foram colocadas quatro no campo 
sintético. Em março, uma na Rua Escritor Ferreira de Castro – Pingo Doce, uma na Rua Dom 
José Patrocínio Dias – Paragem, duas na Rua Sousa Porto, seis na Salvada e cinco em Trigaches. 
Em abril foi feito um reforço de catorze papeleiras, oito no Parque da Cidade, duas na Rua 
Afonso de Albuquerque, uma no Largo do Carmo, uma no estacionamento da Escola de 
Santiago Maior e duas na Rua José Moedas. Na Praça da República serão colocadas cinco 
papeleiras brevemente junto aos edifícios, disse.------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que o executivo municipal tem plena consciência da 
situação em que se encontram os residentes do Bairro das Pedreiras. Existem realmente 
imensos registos de necessidade de habitação nos serviços o que acontece há anos onde estão 
inúmeras famílias inscritas para habitação social, não só de etnia cigana como outras que não 
sendo de etnia cigana vivem nas mesmas condições.--------------------------------------------------------
Relativamente à questão levantada pelo senhor Fábio Barão sobre a entrega de uma eventual 
documentação ao Senhor Presidente da Câmara disse que não falará pelo Senhor Presidente, 
ele não está presente para poder esclarecer ou defender-se e portanto o Fábio, se quiser, 
poderá falar com ele no atendimento semanal quando puder ser recebido visto que, tanto o 
Presidente como os vereadores, não têm só este problema para resolver como se calcula. Se o 
Presidente falou com o Fábio informalmente e que documentação lhe foi entregue não sabe, 
sabe sim aquela que a sua esposa Ofélia lhe entregou relativamente a um diagnóstico de 
situações pontuais de deslocações ao hospital.----------------------------------------------------------------
Sobre a habitação que o senhor Fábio diz que ocupou indevidamente e que está em condições 
de ser habitada, não está, além de não ter água nem luz, necessita que sejam acauteladas 
outras situações.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à intervenção da Drª Rita Silva, disse que se há alguém que tem noção da 
situação do Bairro das Pedreiras essa pessoa é ela até porque acompanhou muitas das famílias 
presentes quando exercia outras funções e muitas destas crianças foram seus alunos, portanto 
se há alguém que ia lá diariamente e que tem conhecimento da situação em que estas pessoas 
vivem é ela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que a atribuição de habitação social é feita de acordo com a lei em vigor por 
procedimento concursal e portanto quando se criarem as condições para se efetivamente abrir 
este procedimento e se atribuir habitação ela não será exclusivamente atribuída a famílias de 
etnia cigana mas sim a todos aqueles que os serviços considerarem que têm carência 
económica comprovada e a qualquer munícipe com essa necessidade, não fazendo 
discriminação positiva face às famílias de etnia cigana.------------------------------------------------------
Foi efetuado um levantamento no Bairro sobre a necessidade que existe a nível de habitação, 
que inclusivamente já tinha sido iniciado pelo anterior executivo, e agora foi concluído estando 
a trabalhar-se nesse âmbito e com base nos dados apurados com a Secretária de Estado. Neste 
sentido informou que na semana passada se deslocou a Grândola com o vereador Luís 
Miranda para explanarem algumas das novas políticas públicas de habitação social, 
nomeadamente a questão do primeiro direito questão focada na exposição apresentada aqui 
ao município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou ainda que a Câmara Municipal está a recuperar algumas habitações devolutas no 
sentido de as voltar a colocar no mercado de arrendamento pelo que só depois de estarem 
reabilitadas estarão em condições de ser atribuídas.---------------------------------------------------------
Referiu também que desde que tomaram posse já efetuaram algumas intervenções no Bairro 
das Pedreiras o que demonstra uma preocupação da parte do executivo para ajudar estas 
famílias e apoiá-las naquilo que for necessário, nomeadamente a intervenção num fio de água 
que corria do Canil Municipal para o bairro, inclusivamente falou com pessoas que lhe 
disseram que a situação estava resolvida, foram reforçados os contentores do lixo, que 
posteriormente a maior parte foram destruídos e está a trabalhar-se num projeto para efetuar 
uma candidatura para colocação de um mediador sociocultural, na autarquia e um mediador 
na escola bem como um projeto de intervenção social no bairro, em que os próprios 
residentes possam fazer parte integrante do mesmo, disse.----------------------------------------------- 
 
A Drª Rita Silva, referiu que lhe pareceu terem falado que era necessário uma coordenação 
com outros municípios, etc., compreende mas considera que nesse horizonte temporal é 
necessário assegurar as condições de vida básicas para as pessoas viverem ali com menos 
sofrimento. Há uma parte do bairro que tem acesso à água que são as pessoas que vivem nas 
habitações de alvenaria e se há uma dívida é uma coisa, agora as pessoas que vivem na parte 
de cima do bairro não têm água e o que está a falar é que o direito à água é fundamental e que 
neste momento há vários decretos e processos de resolução aprovados no sentido de dar 
apoio às questões básicas, ou seja, os princípios que estão aprovados é que até as pessoas 
terem uma habitação condigna podem ter algumas melhorias no sítio onde vivem, 
nomeadamente o acesso à água e à eletricidade e como é que as autarquias devem acionar 
com o governo esse acesso.-----------------------------------------------------------------------------------------
Ninguém falou de passar à frente de outros, o que se disse foi que deve haver critérios e que 
os mesmos devem ser enunciados, portanto quais são os critérios de realojamento neste 
concelho? Existe esse regulamento? Os realojamentos são feitos com base na situação social e 
de saúde das pessoas e no número de crianças?--------------------------------------------------------------
Também perguntou porque é que quando aconteceram as intempéries no inverno passado 
não houve qualquer tipo de socorro, inclusivamente foi enviado um email da Cruz Vermelha à 
associação e ao governo a dizer que já tinham pedido várias vezes a intervenção da câmara e 
que estavam muito preocupados com a situação, disse.----------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda disse que é precisamente por haver necessidade de critérios que não 
se pode resolver problema a problema e portanto está de acordo. Quando estiverem prontos 
para atribuir habitações irão ter critérios e não se deixarão influenciar por quem grita mais alto 
mas sim pelas condições reais das famílias. Esses critérios serão enunciados, públicos e 
escrutinados pelas associações e pelas pessoas.---------------------------------------------------------------
Relativamente ao horizonte temporal o executivo apenas se pode comprometer em aplicar 
medidas neste mandato, se houver outro, o trabalho continuará.----------------------------------------
Relativamente ao acesso à água pode assumir um compromisso pessoal de tentar resolver esta 
questão de uma forma coletiva a um ponto de água.--------------------------------------------------------
Relativamente à eletricidade é um assunto que pode ser visto em colaboração com o governo 
e com a EDP mas isso não depende exclusivamente da autarquia.----------------------------------------
Terminou dizendo que a autarquia está de boa-fé em encontrar uma solução que não é fácil 
mas não se pode esquecer que não há só direitos, há também deveres e portanto este balanço 
tem que ser absolutamente assegurado para que se possa chegar a uma resolução de futuro, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou a Drª Rita que a articulação no tempo das intempéries 
foi acautelada com a Cruz Vermelha, com a Proteção Civil e com um piquete criado pelo 
Gabinete de Ação Social para caso acontecesse alguma situação complicada a mesma fosse 
transmitida portanto agradeceu que lhe pudesse fazer chegar o email que referiu porque com 
certeza que quer esclarecer junto da Cruz Vermelha o que se passou efetivamente.----------------
Relativamente ao último email que a autarquia recebeu da Associação Habita pediu ao 
Gabinete de Ação Social para analisar a situação, informar e esclarecer a Habita por escrito de 
tudo aquilo que está a ser feito desde que tomaram posse.------------------------------------------------
Relativamente à situação do senhor Fábio Barão, que disse que a Drª Joaquina lhe transmitiu 
que se não conseguissem colocar uma pulseira eletrónica porque não tinha habitação teria 
que ser detido ao fim-de-semana, contatou com ela e aquilo que lhe foi transmitido foi que 
isso não era verdade e que o senhor já sabia que a medida de coação aplicada era a detenção 
aos fins-de-semana.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação do Senhor António Silva Flores também é conhecida do Gabinete de 
Ação Social e aquilo que as técnicas lhe dizem é que o problema da deficiência do seu filho não 
está intrinsecamente ligado à questão da habitação porque há famílias que vivem em barracas 
de madeira e outras vivem debaixo de panos com menos condições ainda e passou a ler o que 
lhe foi reportado: “De acordo com o articulado com a equipa de intervenção precoce foi 
transmitido que o menor desde que nasceu tem sido acompanhado pela equipa com fraca e 
complicada assiduidade. A deficiência patente, para além da idade, 5 anos, não é o único 
problema, alia-se à situação do facto do menor ainda usar fraldas o que tem condicionado a 
inclusão na escola. Conforme transmitido, o problema não se coloca na falta de habitação, 
vivem em barraca de madeira pré-fabricada identificada no levantamento efetuado no Bairro 
das Pedreiras, mas sim na necessidade do menor frequentar a escola, situação esta que viria a 
revelar-se bastante positiva para o seu desenvolvimento e para as suas competências pessoais 
e sociais.” Neste âmbito imediatamente solicitou às técnicas da área que articulassem esta 
questão com o Serviço de Educação que respondeu rapidamente, articulando também com a 
intervenção precoce no sentido de se garantir que o menino seria mais assíduo a estas sessões 
e fosse garantido o transporte do menor para a escola, disse.--------------------------------------------- 
 
A Drª Rita Silva quis ainda referir que relativamente ao assunto do senhor Fábio Barão, além 
de falar com a Drª Joaquina recebeu uma carta onde era afirmado que foi proposto para ele 
uma solução de pulseira eletrónica a qual não era possível devido à falta de eletricidade na sua 
habitação, comunicação que a vereadora Marisa solicitou que lhe fizesse chegar.-------------------  
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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 Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete 
horas da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado 
por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Vice-Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Luís Alberto da Silva Miranda 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por maioria com 1 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 18 de julho de 2018 


		2018-07-19T09:44:39+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2018-07-20T11:26:01+0100
	[Assinatura Qualificada] Luís Alberto da Silva Miranda




