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

quatro de julho 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 12/2018 e 13/2018;-------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que apenas ia ser colocada à 
consideração dos vereadores a aprovação da ata nº 12/2018, relativa à reunião de câmara 
realizada em 06 de junho, uma vez que a nº 13/2018, relativa à reunião de câmara realizada 
em 20 de junho apenas foi concluída hoje de manhã.--------------------------------------------------------
Contudo e tendo em conta que a vereadora Sónia Calvário referiu ter enviado 
propostas/sugestões de alteração à ata nº 12/2018, nomeadamente no Período de 
Intervenção do Público, que os vereadores da CDU consideram importantes de ficarem 
expressas na mesma e tendo em conta também que convém que ata fique tão precisa quanto 
possível, por se basear em factos e naquilo que foi afirmado, foi proposto e aceite por todos 
fazer as alterações sugeridas e trazer à próxima reunião de câmara, tanto esta como as outras, 
para serem aprovadas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário congratulou a Câmara Municipal e o Município de Beja pelo prémio 
“Cidade Excelência” que recebeu recentemente, relativo aos projetos e atuação no 
desenvolvimento da cidade e expressou, em nome dos vereadores da CDU, a satisfação por 
Beja ter atingido a 3ª posição como concelho que mais subiu na área do dinamismo em 
Portugal, notícia saída em junho, no suplemento económico do Jornal “Expresso”.-----------------
Relembrou que tinha solicitado o Relatório do “Dia do Município” e aproveitou para solicitar 
também os Relatórios do “Festival Internacional de Banda Desenhada” e do “Festival B”.---------
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Relativamente ao Relatório do “Beja Romana”, que agradeceu ter-lhes sido facultado de uma 
forma bastante exaustiva, alertou para um facto que não aconteceu como vem referido no 
Relatório para o executivo verificar junto dos técnicos, nomeadamente no transporte de 
algumas crianças do Bairro da Esperança.-----------------------------------------------------------------------
Finalmente perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se existe intenção do executivo em 
permanência em abrir algum procedimento para admissão de pessoal atendendo à falta de 
recursos humanos que existe, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que é intenção do executivo, no 
mapa de pessoal que será presente à Assembleia Municipal de setembro ou novembro, dar 
conhecimento daquilo que se pretende fazer de acordo com a disponibilidade orçamental que 
a Câmara Municipal venha a ter.-----------------------------------------------------------------------------------
Neste momento está a ser avaliado o impacto do descongelamento das carreiras na massa 
salarial da autarquia e portanto a intenção é em 2019 ter um conjunto de concursos a decorrer 
para reforçar pessoal, nomeadamente na área da higiene urbana e resíduos sólidos urbanos e 
eventualmente nalgumas outras áreas onde o município está muito condicionado em termos 
de recursos humanos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado reiterou os pedidos efetuados em reuniões passadas.----------------------- 
 
Relativamente ao projeto “Sucesso na Escola”, e parecendo ao vereador Arlindo Morais que 
seja esta matéria a que o vereador Vítor Picado se está a referir, informou que se está a 
estudar a hipótese de implementação de um projeto de robótica e informação e multimédia 
nos dois Agrupamentos, com 60 minutos para cada turma na oferta de escola.----------------------
Relativamente ao projeto inicial, o vereador Arlindo Morais disse que o mesmo é do 
conhecimento do vereador Vítor Picado, aliás foi elaborado pelos técnicos no anterior 
executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que esta informação veiculada agora pelo vereador Arlindo 
Morais é substancialmente diferente daquela que foi dada, portanto se a tivesse feito na altura 
o assunto tinha terminado logo por ali. Relembrou que na altura foi dito que efetivamente o 
projeto desenvolvido pelo anterior executivo tinha sido de uma forma a outra alterado, está 
gravado e em ata, daí ter solicitado o inicial para ter conhecimento dessas alterações, disse.---- 
 
O vereador Arlindo Morais, referiu não precisar as palavras que disse na altura mas não disse 
de certeza absoluta que iriam mudar radicalmente o projeto, aquilo que disse foi qualquer 
coisa como continuar com duas ou três medidas do projeto que estava em curso e reestruturar 
outras, porque como se sabe não se pode pegar numa candidatura e alterá-la completamente, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de abertura de um procedimento por Concurso Público 

para a concessão da fração 10 do pavilhão das microempresas;------------------ 

 
Informação de 08 de junho de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, dando conhecimento que a fração encontra-se sem ocupação por abandono do 
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anterior concessionário, sendo de todo o interesse o funcionamento da mesma, por forma a 
cumprir com os objetivos de construção do espaço e dinamização do tecido empresarial do 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torna-se, assim, necessário proceder à concessão da fração acima referida submetendo-se à 
consideração superior, nos termos do disposto no artigo 36º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 
de janeiro (Código dos Contratos Públicos), a presente proposta que visa obter autorização para o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Para os efeitos previstos no artigo 38º do CCP, propõe-se, 
em função do valor e de acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 20º, do mesmo diploma, a 
aplicação do procedimento por Concurso Publico.------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento (nos termos do disposto no nº 2 do artigo 40º do CCP): 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos, que constituem documento anexo número um 
e fazem parte integrante da presente ata, Aviso de abertura de concurso e Declaração de 
conflito de interesses.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Designação do Júri: Ao abrigo do artigo 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 
29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, propõe-se 
a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Teresa Costa;-------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Margarida Duarte e Dora Marcelino.------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas na comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Preço Base: O preço para a atribuição da concessão de espaço é de 268,71 €.------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestor do Contrato: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato a 
identificar no seu texto deverá ser a Drª Teresa Costa devendo o mesmo constar do respetivo 
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 373)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares para o 

ano letivo 2018/2019;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3755 de 17 de maio de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar informando que no 
âmbito das suas competências, o Município elabora anualmente o Plano de Transportes 
Escolares. Tendo rececionado a maior parte dos dados – os dos Agrupamentos – até meio de 
abril, e apesar de se encontrarem em falta os relativos aos alunos que frequentam o Externato 
António Sérgio, propôs a aprovação do documento em causa, que constitui documento anexo 

número dois e faz parte integrante da presente ata, que, embora incompleto, dá uma ideia da 
despesa do Município com os transportes escolares, bem como do número de alunos 
transportados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 374)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido pela Caixa Geral de Depósitos de Beja, que pretendendo vender a fração C do 
prédio sito na Rua do Touro, nº 32, 1º andar, em Beja, pelo valor de 46.075,00 €, vem solicitar 
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à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 
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 375)-------- 
 
Requerido pela Caixa Geral de Depósitos de Beja, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Misericórdia, nº 12, em Beja, pelo valor de 17.341,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência. 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 376)-------- 
 
Requerido por Manuel António Coelho Pinheiro, que pretendendo vender a fração L do prédio 
sito na Travessa do Cepo, nº 8, 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. 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 377)-------- 
 
Requerido por Ana Márcia do Carmo Gomes Chamorro, que pretendendo vender a fração CS 

do prédio sito na Rua José Gomes Ferreira, nº 3, 2º 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 o direito de superfície. 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 378)-------- 
 
Relativamente ao solicitado por Orlando Apoliano Carvalho, Administrador de Insolvência da 

Cooperativa de Habitação Económica Lar Para Todos, CRL, sobre o exercício do direito de 
preferência sobre o direito de superfície dos lotes designados pelas letras, “AA”, sito na Rua 
António Sérgio, nº 12; “A”, sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; “AA”, sito na 
Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 57; outro na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 
59, em Beja, pelo valor de 70.000,00 € e havendo muitas dúvidas levantadas pelo executivo o 
assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedido de certidão de constituição em comproprietários;----------------- 

 
Requerido por Maria Custódia Martins, a emissão de certidão em como não existe 
inconveniente na constituição em comproprietários do prédio rústico denominado “Moinhos”, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2132/20180321, inscrito na 
matriz predial sob o artigo 62, Secção B da Freguesia de Santa Maria da Feira atual União de 
Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 379)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de certidão de cancelamento da cláusula de reversão;---------- 

 
Requerido por José Henriques Graça Unipessoal, Ldª, a emissão de certidão em como a 
Câmara Municipal de Beja não vê inconveniente no cancelamento da cláusula de reversão do 
prédio sito na Rua do Alqueva, nº 6 (lote G7 ou 57), Parque Industrial de Beja, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 550, inscrito na matriz predial sob o artigo 
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3932, da União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), em Beja.----------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 380)----------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de prorrogação do prazo para emissão da licença do alvará 

para execução das obras de urbanização;------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Manuel Francisco Jorge Gonçalves, a prorrogação do prazo para emissão da 
licença do alvará para execução das obras de urbanização relativas ao projeto de loteamento 
sito na Rua General Humberto Delgado, em Penedo Gordo, uma vez que ainda existem 
infraestruturas de águas residuais que atravessam o terreno que pretende urbanizar, sendo o 
desvio deste coletor da responsabilidade da EMAS – Empresa de Água e Saneamento de Beja, 
que até à data ainda não foi executado, relembrando que há mais de oito anos que aguarda 
esta obra apesar das múltiplas insistências.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 381)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de atribuição de apoio ao Centro de Paralisia Cerebral de 

Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, 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 €.-------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 382)-- 
 
 

2.8. – Proposta de atribuição de apoio ao Centro Social, Cultural e 

Recreativo do Bairro da Esperança;------------------------------------------------------------------ 

 
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, 
designadamente as “II Marchas e Mastro Popular do Bairro da Esperança”.---------------------------
Analisado o pedido, propôs-se a atribuição de um subsídio no valor de 162,84 €, por forma a 
fazer face às despesas inerentes ao pagamento de licenças e outras obrigações legais.------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 162,84 €.(Deliberação nº 383)-- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida;-------------- 

 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Júlia 

Augusto Tengo, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, relativo ao fornecimento de refeições a aluna do Jardim de Infância do Centro 
Escolar de Santiago Maior.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 384)---------------------------------------------- 
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2.10. – Aquisição de produtos solidários;-------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a iniciativa denominada “O Dia do Nariz Vermelho – 01 de junho” que tem 
como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a importância da solidariedade social 
que ao mesmo tempo é uma campanha de angariação de fundos que reverte a favor da 
Operação Nariz Vermelho, propôs-se a aquisição deste produto solidário, no valor de 55,45 €.--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 385)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Devolução de verba – Parque de estacionamento subterrâneo da 

Avenida Miguel Fernandes;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4700 de 20 de junho de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que 
a requerente, Maria Laura Marreiros Amaro, manteve o veículo estacionado no parque 
subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes durante o período da Feira Romana em que o 
parque esteve gratuito. Como não retirou o veículo até às 24:00h do dia 20 de maio, o período 
de pagamento foi contado na totalidade, embora a requerente só tenha tido o veículo em 
período de pagamento das 0:00h às 9:50h, do dia 21 de maio, o que totaliza cerca de 10 horas. 
A partir da 6ª hora o parque é gratuito, com o valor máximo de 7,20 €.--------------------------------
Assim propôs-se que fosse devolvida a diferença do valor pago em relação ao valor que 
deveria ter pago: 30,90 € – 7,20 € = 23,70 €.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à devolução da verba de 23,70 € à 
requerente.(Deliberação nº 386)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Anulação de faturas/recibos;---------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4482 de 13 de junho de 2018 do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura/recibo nº 004/951, no valor de 7,30 € e da fatura/recibo nº 004/1307, no 
valor de 21,90 €, indevidamente emitidas em nome de Maria do Sacramento Bombaça Basílio. 
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 387)---------------------------------------------- 
 
 

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

apreciação, alvará e publicidade;--------------------------------------------------------------------- 
 

Solicitado por A. Matoscar – Comércio Automóvel, S.A., a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela apreciação, alvará e publicidade afixada em viatura “Tuk Tuk”, no valor total de 
48,67 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade uma vez que se tratou de uma atividade 
comercial.(Deliberação nº 388)-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

de licenças de interrupção de trânsito, licenças especiais de ruído e 

licenças de recintos improvisados;------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito, para 
“Apresentação das Marchas Populares da Cidade de Beja”, em vários locais da cidade, dias 20, 
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21, 23 e 28 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 389)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para “Apresentação 
das Marchas Populares da Cidade de Beja”, em vários locais da cidade, dias 21, 23 e 28 de 
junho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 390)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira), a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para “Apresentação 
das Marchas Populares da Cidade de Beja”, no Bairro da Apariça e na Rua Pedro Soares, em 
Beja, dia 20 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 391)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista), a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 
“Arraial das Uniões de Freguesias de Beja”, no anfiteatro da Casa da Cultura de Beja, dia 30 de 
junho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 392)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, para realização do “3º Encontro de Marchas dos 
Santos Populares”, no Largo da Igreja, dia 15 de junho de 2018.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 393)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de “Mastro Popular”, na 
Praça Magalhães Lima, dia 29 de junho de 2018.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 394)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas do Padrão, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização das 
“Festas do Padrão”, no recinto da escola primária, dias 06, 07 e 08 de julho de 2018.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 395)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva dos Moradores do Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto 
improvisado, para realização das “Festas de Verão”, na Rua da Liberdade, dias 29 e 30 de 
junho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 396)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de “Baile e Desfile de 
Marchas”, no recinto da escola primária de Santa Clara de Louredo, dia 15 de junho de 2018.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 397)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do “Lançamento do álbum Real-Vol_I”, no 
estabelecimento de bebidas “Os Infantes”, dia 29 de junho de 2018.------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 398)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído, para realização do “Arraial das Cavadinhas”, na Casa 
do Povo, dia 15 de junho de 2018.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 399)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela CERCIBEJA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas, 
a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para 
realização do evento “Fora da Caixa – Espetáculo de dança e artes circenses”, na Praça Diogo 
Fernandes, em Beja, dia 06 de julho de 2018.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 400)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Sunset by CPCB”, nos jardins 
da Pousada de São Francisco, em Beja, dia 09 de julho de 2018.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 401)----------------------------------------------- 
 

 

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

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Paroquial do Salvador, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Ervidel.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 402)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Parque Aquático “Slide & Splash”, Lagoa.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 403)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Parque Aquático “Slide & 
Splash”, Lagoa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 404)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocações ao Alqueva, Monsaraz e Monte Gordo.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 405)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Fundação S. Barnabé, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Monte Gordo.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 406)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 124, relativo ao dia três de julho 

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

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

novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três euros e quarenta e oito 

cêntimos, sendo um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e três euros e 

trinta e dois cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e vinte e seis mil, cento e 

quarenta euros e dezasseis cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Perguntou qual a possibilidade da Câmara Municipal entaipar novamente as montras das 
antigas instalações da MOTOPE, situadas nas Ruas Egas Moniz e Padre António Vieira, que 
estão todas partidas. Disse novamente porque a empresa já o terá feito mas, neste momento, 
está tudo aberto e o espaço serve como “um centro de reprodução de animais”.-------------------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente a algumas empresas que se instalaram em 
Beja, nomeadamente uma de químicos e outra de transformação de papoila.------------------------
Deu conhecimento que na Rua Marques da Costa e na Rua Pablo Neruda, alguns moradores 
tiraram as lajes das paredes para fazer arrecadações e utilizá-las para fazer petiscos utilizando 
botijas de gás o que em termos de segurança é um perigo.------------------------------------------------
Finalmente solicitou que o Senhor Presidente lhe desse boas informações decorrentes do 
encontro em Beja com os deputados do PS, nomeadamente com o seu Secretário-Geral e 
Presidente do Grupo Parlamentar e já agora se foi adiantada alguma coisa relativamente ao 
aeroporto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às instalações de MOTOPE 

informou que a Câmara Municipal de Beja tem, através do Serviço de Proteção Civil, procedido 
a um conjunto de entaipamentos sobretudo em imóveis do Centro Histórico e noutros pontos 
da cidade. Acontece que, depois das intervenções com contraplacados ou tábuas que são 
utilizadas para selar o acesso a esses prédios, passados alguns dias, ou acabam por ser 
roubados ou vandalizados. Tomou nota deste caso e irá providenciar a ida de uma equipa ao 
local para proceder ao entaipamento das montras, ou intimar o proprietário a fazê-lo.------------
Relativamente às instalações empresariais no concelho, referiu que há dois conceitos 
diferentes em que as soluções não são exatamente iguais para ambos os casos, ou seja, 
naquilo que eram compromissos do anterior executivo de instalar novas empresas ou 
empresas já existentes deslocalizando-as para a Zona Empresarial Norte e tudo aquilo que 
estava comprometido verbalmente, o atual executivo manteve. Contudo há ainda uma 
situação que está a ser tratada pela Divisão de Administração Urbanística, porque a procura 
entretanto tem vindo a crescer, que tem a ver com a subdivisão de um lote de 3.500m2 em 6/7 
lotes de 500m2, que é o necessário para instalar as empresas mais pequenas.------------------------
Relativamente à questão da papoila é uma questão diferente, é a empresa escocesa MacFarlan 
que de facto não tem desenvolvido a atividade conforme era expetável e proposto. O Gabinete 
Técnico já falou com a empresa e não se sabe se haverá continuidade da atividade em Beja, 
até porque em termos de mercado na região a cultivação de papoila não está assim tão 
apetecível, mas não havendo, o aeródromo terá um aproveitamento em pleno com outras 
capacidades e outras áreas de negócio que poderão a breve prazo vir para Beja, estando a 
Câmara Municipal a tentar abrir portas e estabelecer pontes no sentido de utilizar aquela 
infraestrutura de outra forma criando uma situação de mais-valia económica, empresarial e 
comercial para o Concelho, portanto o processo MacFarlan é difícil e é um processo onde não 
são expetáveis desenvolvimentos tão favoráveis quanto aquele que o executivo esperaria.------
Relativamente à situação na Rua Marques da Costa e na Rua Pablo Neruda não tem 
conhecimento mas a vereadora Marisa Saturnino disse-lhe que estará marcada para breve 
uma ação inspetiva ao local e que as pessoas já foram notificadas para o efeito.---------------------
Relativamente à última questão informou que o presidente do Grupo Parlamentar do PS pediu 
para reunir com o Movimento Beja Merece Mais na Câmara Municipal de Beja e o Movimento 
fez saber aquilo que já fez saber a outros Grupos Parlamentares em reuniões que teve em 
Lisboa. Ontem decorreram o encerramento das jornadas em Alqueva, onde esteve presente o 
Primeiro-Ministro António Costa que sobre as infraestruturas da nossa região não adiantou 
rigorosamente nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal de Beja percebe também o seu esforço de persuasão comunicando ao 
Governo a importância absolutamente estratégica e vital, do ponto de vista económico, 
populacional e demográfico em termos de acessibilidades às infraestruturas que nos viabilizam 
e espera que o Grupo Parlamentar faça exatamente o mesmo mas não lhe pode dar boas nem 
más notícias porque como já disse o Senhor Primeiro-Ministro não se referiu a nenhuma nova 
infraestruturação no baixo Alentejo e portanto resta esperar que em futuros programas, 
nomeadamente no PNI 2020/2030 essas obras importantes esteja contempladas.--------------------
Sobre o aeroporto, este está a trabalhar em vários sentidos. A Câmara Municipal está a reunir 
com escolas de pilotagem, com companhias de manutenção de aeronaves e com empresas de 
voos charter no sentido de trazer para Beja mais-valias que se possam instalar e criar emprego 
fixo e permanente. Na questão de operação turística a autarquia não está envolvida. Contudo 
deseja que as operações decorram e a expetativa, segundo a própria ANA é que no próximo 
ano, haja um conjunto de operadores que desloquem para Beja, na janela de verão, um 
número muito significativo (mais de 100) de operações aeroportuárias de colagem e 
descolagem mas isto tem muito a ver com uma questão de mercado. O que têm acontecido 
recentemente vem demonstrar aquilo que já se sabia, isto é, que o aeroporto dá uma boa 
resposta quando é solicitado e tem condições para receber um tráfego de passageiros 
significativo, sendo que também é bom que se tenha conhecimento que a infraestrutura tem 
uma capacidade limitada de estacionamento na placa, ou seja, se forem aviões de grande 
dimensão, A330, A340 e A380, pode ter estacionadas no máximo 7/8 aeronaves e se forem 
aviões de médio curso, A319 e A320, tem capacidade de estacionamento de 12/13 aeronaves. 
Existe também a expetativa do 1º hangar da HI FLY – Aircraft Charter, estar concluído ou 
próximo disso e acredita que a via-férrea e a A26 também tenham desenvolvimentos mas 
neste momento os indicadores em relação ao aeroporto são mais positivos do que me relação 
às outras acessibilidades, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O munícipe Carlos Dias considerou haver um pormenor que convém precisar melhor o alcance 
da informação prestada pelo Presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, ao fazer 
referência ao desmantelamento de uma aeronave que estava a ocorrer no Aeroporto de Beja. 
A forma como ele fez o encadeamento daquilo que são as valências que o aeroporto tem, deu-
lhe a impressão que ele confundiu as potencialidades com projetos concretos em 
funcionamento avançando para essa informação. Assim, perguntou se já está em 
funcionamento alguma unidade de desmantelamento de aeronaves no aeroporto.-----------------
Relativamente ao debate sobre acessibilidades que ocorreu na Biblioteca Municipal, a Câmara 
prestou muita informação e esclarecimento mas também uma convicção, é que não haveria, 
nas contas da IP – Infraestruturas de Portugal, financiamento para a eletrificação da linha Casa 
Branca-Beja, haveria verbas para o IP8, mas a eletrificação não estaria nessas contas. Passados 
2/3 dias o deputado Carlos César faz uma afirmação em Beja que afinal já haveria 
possibilidades da linha Casa Branca-Beja poder ser eletrificada antes de 2030, o que deixou 
todos de boca aberta, e que até ao final do ano seria apresentado um projeto nesse sentido. 
Ontem a cidade foi percorrida com a informação que o Primeiro-Ministro até iria anunciar 
datas e verbas e como o Senhor Presidente da Câmara acabou de dizer, o Senhor Primeiro-
Ministro passou ao lado dessa questão, daí perguntar o que é que ficou de concreto nesta 
confusão do faz ou não faz, há dinheiro ou não há dinheiro, há projeto não há projeto para a 
eletrificação da linha.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao aeroporto fez uma resenha das promessas ou projetos previstos desde 2006, 
são dezenas e dezenas deles e parece-lhe que o único que estará com pés para andar será o da 
Mesa, Manutenção, Engenharia e Serviços de Aeronaves, Ldª, que estará em vias de instalação 
até ao final do ano, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao desmantelamento de 
aeronaves referiu que tem visto com surpresa, nalguns órgãos de comunicação social, o 
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anúncio que estará em Beja uma aeronave pronta para ser desmantelada, tem visto com 
surpresa porque não cabe à Câmara Municipal de Beja confirmar nem desmentir uma vez que 
é uma estrutura que não lhe pertence mas pela qual luta para que de facto seja o mais viável 
possível. Efetivamente, pelas informações que a HI FLY, empresa mãe da Mesa, tem fornecido 
com regularidade, não é objetivo da mesma desmantelar aeronaves mas sim repará-las e 
aeronaves muito concretas, A330 e A340 e portanto se está alguma para ser desmantelada não 
sabe quem o irá fazer porque o processo Aeroneo tem conhecido um conjunto de entraves 
entre o Estado Português e a própria empresa que fazem com que o projeto esteja em “banho 
maria” para além de outra matérias relacionadas com o espaço onde a empresa iria ser 
instalada que não estão totalmente esclarecidos.-------------------------------------------------------------
Sobre a questão das expetativas repetidas que o aeroporto tem vindo a criar ao longo dos 
anos e nunca se concretizam é verdade, todos as têm sentido na pele e depois gera-se a 
desilusão. O papel da Câmara Municipal é trabalhar empenhadamente para dar àqueles que a 
procuram neste setor as melhores condições possíveis e para que entrem numa lógica de 
sintonia com a ANA – Aeroportos no aproveitamento das potencialidades que os trazem até 
Beja. A Câmara Municipal de Beja acredita claramente no aeroporto porque os contatos que 
tem mantido levam a crer que daqui a algum tempo possam haver, além da Mesa/HI FLY, mais 
duas ou três empresas de média dimensão a operar e que por sua vez atraiam outras neste 
sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à ferrovia, há duas vertentes, linha Beja-Casa Branca e Beja-Funcheira e o ideal 
seria eletrificar os 135km entre Casa Branca e Funcheira, mas não sendo possível o ótimo pelo 
menos que seja possível o bom, nomeadamente a eletrificação entre Beja e Casa Branca, 
fundamental para a sobrevivência do comboio no Baixo Alentejo. Bem sabe que a posição da 
Câmara Municipal de Beja não é mais popular mas também é aquela em que o executivo em 
permanência acredita, porque dificilmente será possível, num atual quadro de reprogramação, 
incluir essa eletrificação. Contudo, consideram indispensável, que no Plano Nacional de 
Investimentos 2020/2030, essa lá esteja inscrita e seja executada na primeira metade da 
duração desse Plano.--------------------------------------------------------------------------------------------------
As notícias de encerramento das jornadas não foram as que muita gente esperava mas 
também não sabe quem divulgou a notícia que poderia haver novidades no dia seguinte sobre 
um conjunto de investimentos na região, portanto garante que não foi ninguém da Câmara 
Municipal de Beja que o disse, ele próprio ficou muito surpreendido com essa notícia e 
considera que estes climas de variação emocional da cidade não são nada favoráveis mas não 
têm de se autoflagelar, têm sim de se bater por aquilo que é justo para valorizar o nosso 
território, 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 dezoito 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.-------------------------------------------------------------- 
 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

18 de julho de 2018 
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O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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