
 
 

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 dezoito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

cinco de setembro 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(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, 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 vereador, Arlindo José Clemente Morais, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos propondo a inclusão de um ponto na 
ordem de trabalhos, nomeadamente a proposta de homologação dos contratos promessa de 
compra e venda, referentes aos lotes sitos na Zona de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta 
D’El Rey e respetivos promitentes-compradores.-------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 16/2018 e 17/2018;-------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 16/2018, relativa à reunião de câmara realizada em um de agosto de dois mil e dezoito, 
aprovada por maioria com as abstenções da senhora vereadora Ana Marisa de Sousa Martins 
Saturnino e do senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 503)------------------------------------------------------------------------------------------
nº 17/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezasseis de agosto de dois mil e 
dezoito, aprovada por maioria com as abstenções dos senhores vereadores Luís Alberto da 
Silva Miranda e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na mesma.(Deliberação 

nº 504)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, na sequência da pergunta colocada pelo 
vereador Vítor Picado acerca das intervenções que a EMAS fez ou poderá estar a fazer no 
centro histórico sem acompanhamento arqueológico, informou que o Administrador Executivo 
da empresa municipal comunicou-lhe que por se tratar de substituições de ramais já 
intervencionados anteriormente com esse acompanhamento, não há necessidade do mesmo 
ser novamente efetuado.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ainda a outra questão colocada pelo vereador sobre um conjunto de obras 
executadas na rede de águas e esgotos em Cabeça Gorda, a EMAS já chamou a atenção do 
empreiteiro para a necessidade de fazer algumas intervenções na Rua, antes de proceder ao 
pagamento final. Sobre as garantias, as mesmas ainda não começaram a contar porque a obra 
não está finalizada, paga e entregue, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente às obras da EMAS no centro histórico solicitou que a 
resposta do Administrador Executivo pudesse ser dada por escrito.------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente a esta questão acrescentou que este não é um 
procedimento novo, já é assim há muito tempo, ou seja, uma vez que os ramais estão 
cadastrados, quando a EMAS procede à sua substituição os locais já são conhecidos, portanto 
são terrenos já intervencionados, daí não se justificar o acompanhamento arqueológico, disse.- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou que no Portal Beja fossem corrigidos os endereços de 
email dos vereadores da CDU tendo em conta que os que lá constam são os antigos com a 
terminação @cm-beja.pt, aos quais não têm acesso.---------------------------------------------------------
Solicitou também que se procedesse à melhoria da iluminação do denominado parque do 
NERBE que é muito utilizado e onde atualmente dois dos postes de iluminação não funcionam 
o que tornam a zona bastante escura.----------------------------------------------------------------------------
Perguntou, atendendo às notícias que hoje saíram a público da redução drástica do 
investimento no material circulante por parte da CP, que entretanto irá ser alugado em 
Espanha até se poder contar com comboios de acordo com o concurso, se o Senhor Presidente 
da Câmara já reuniu com a CP, ou se a reunião está prevista e o que é a que a camara 
municipal fará neste sentido tendo em conta toda esta situação que parece não vir colmatar 
nenhuma das enormes falhas que existem na linha do Alentejo, disse.--------------------------------- 
 
O vereador João Rocha, sobre esta questão, lembrou que a Unidade de Missão de Valorização 
do Interior que foi lançada com “pompa e circunstância” afinal não trouxe qualquer 
desenvolvimento. Na sua opinião, a situação piorou porque esta Câmara Municipal deixou de 
ter capacidade de reivindicação, talvez porque o Senhor Presidente não tem autorização para 
reclamar por ser ao mesmo tempo responsável do PS o que é pena porque as populações é 
que saem prejudicadas e quem o via nas escadarias do Museu todo empenhado agora não o 
vê.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrou ainda a vergonha que é a não conclusão e abertura do troço de estrada que vai 
encaixar nas portagens da autoestrada de Grândola Sul, obra que até a Câmara Municipal se 
podia oferecer para o fazer porque tem trabalhadores para isso.-----------------------------------------
Relativamente às transferências de competências previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 
disse que não sabe se a Câmara Municipal de Beja já tomou ou vai tomar uma posição. Os 
municípios deverão pronunciar-se através da Assembleia Municipal, até 15 de setembro, se 
aceitam ou não essas competências, logo não tendo conhecimento que vá haver alguma 
sessão do órgão presume que as vai aceitar, ou seja, irá passar um cheque em branco na 
assunção de responsabilidades em diversas áreas sem saber que competências serão 
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transferidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido e se a Câmara Municipal aceitar estas competências desta forma, os vereadores 
da CDU são política e frontalmente contra, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou no que é que consistem as seguintes operações publicadas 
no Portal Base.Gov solicitando ao mesmo tempo o fornecimento dos respetivos cadernos de 
encargos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trabalhos Preparatórios de Operação de Reabilitação do Edifício do Mercado Municipal, com 
um prazo de execução de 240 dias e um preço contratual de 16.870,00 €.-----------------------------
Aquisição de Serviços de Reengenharia e Gestão Transversal de Processos com abrangência 
funcional e institucional do Município de Beja, pelo valor de 34.000,00 €, com um prazo de 180 
dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a Recrutamento de Trabalho Temporário por parte da Câmara Municipal de 
Beja perguntou que procedimentos legais foram desenvolvidos neste sentido, que 
vencimentos estão inerentes e por quanto tempo será esta prestação de serviços, disse.--------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes respostas relativamente às 
questões colocadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a reunião com a CP, informou que a mesma ainda não está agendada, será durante o 
mês de setembro porque até ao dia 20 de agosto e uma vez que vários membros do Conselho 
de Administração não estavam disponíveis foi impossível de a realizar. Acrescentou que a CP 

sabe perfeitamente o estado que se encontra a linha de Beja, aliás todos sabem e o que se 
pretende é recolher informação daquilo que está previsto, daquilo que pode ser feito e daquilo 
que se possa também fazer para que Beja passe a ter um serviço ferroviário de melhor 
qualidade, uma vez que o diagnóstico está mais que feito e portanto não acredita que a CP não 
saiba da gravidade dos factos que têm acontecido na nossa linha. Depois desta reunião e 
quando houver conclusões, as mesmas serão transmitidas quer à Câmara, quer à Assembleia 
Municipal de Beja e aos partidos nela representados.-------------------------------------------------------
Ao vereador João Rocha disse que o facto deste executivo ter sido eleito por um determinado 
partido político, que é o mesmo que neste momento está em situação minoritária no Governo, 
não os inibe de se expressarem e de se revoltarem porque apesar de tudo no PS existe uma 
liberdade de expressão talvez mais ampla do que no PCP.--------------------------------------------------
Quanto à transferência de competências referiu que o executivo tem garantias de Secretários 
de Estado e de Ministros que enquanto os diplomas específicos que vão depois dividir a Lei-
Quadro por setores não estiverem em cima da mesa, qualquer tomada de posição de uma 
câmara ou assembleia municipal é inócua. Têm também a garantia que todos os municípios 
poderão até 2021 assumir sectorialmente e ao longo do tempo competências em áreas 
específicas, daquelas que estão em cima da mesa, nomeadamente proteção civil, saúde, 
educação, cultura e segurança social. Disse também que foram muito claros na campanha 
eleitoral não dando azo a qualquer dúvida, ou seja, na área da educação a Câmara Municipal 
tem todas as portas abertas para assumir competências maiores. Estão a guardar se o 
envelope financeiro está em consonância com as responsabilidades acrescidas que estão 
disponíveis para assumir porque entendem que se for a autarquia a tutelar áreas da educação 
que ainda não tutela, a comunidade educativa pode ficar melhor servida, portanto o papel do 
executivo não é só protestar é também resolver e chegar à frente que é o que estão a fazer 
por exemplo agora com a pintura do pavilhão de Santa Maria que andou 20 anos no empurra 
entre a Câmara Municipal e o Ministério da Educação para saber de quem era a competência. 
Ficou também surpreendido quando o vereador João Rocha disse que a Câmara Municipal até 
com os seus trabalhadores resolvia a questão da entrada da autoestrada, porque além de 
terem todos os meios afetos à reparação de estradas e caminhos municipais não está a ver 
como é que podia deslocar pessoal da autarquia para abrir uma estrutura da empresa 
Infraestruturas de Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente às questões colocadas pelo vereador Vítor Picado informou o seguinte:------------
Sobre os Trabalhos Preparatórios de Operação de Reabilitação do Edifício do Mercado 
Municipal, e uma vez que a Câmara Municipal de Beja, em função das obras que pretende 
efetuar a partir de 2019, terá que entrar em contato com muitos dos operadores ou para 
mudança de local de trabalho ou para indemnização de atividade durante alguns meses em 
que a infraestrutura não funcione, entendeu-se que deveriam ser as advogadas Maria do Céu 
Valente e Paula Pestana a prestar este serviço tendo em conta que, além de terem na sua 
posse alguns dos processos mais complicados relativos a rendas em atraso, também conhecem 
há anos a realidade e muitos dos operadores do Mercado Municipal e foi este o motivo que 
levou à escolha destas duas advogadas sob pena de ter que se iniciar um processo novo e 
bastante mais complicado.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à aquisição de Serviços de Reengenharia e Gestão Transversal de Processos 
com abrangência funcional e institucional do Município de Beja, informou que é uma 
candidatura da empresa Lexus e tem a ver com modernização administrativa. É um processo 
que se irá iniciar em setembro e está a ser dirigido internamente pelas Técnicas Isabel 
Campaniço e Carla Gil, que pretende modernizar a autarquia com um conjunto de software 
que simplifique processos e unifique um conjunto de sistemas, criando um único que possa 
tornar a circulação de informação mais segura, mais precisa e em melhores condições.----------- 
 
O vereador João Rocha explicou que quando falou nos trabalhadores da Câmara Municipal, foi 
apenas para dizer que aquela ligação é uma coisa tão simples que até o pessoal da autarquia o 
podia fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ainda à questão da transferência de competências o artigo 4º da Lei diz que 
uma Assembleia que não se pronuncie até 15 de setembro de 2018 vai aceitar tudo, portanto 
isto é um cheque em branco e não quer dizer que não acredita na boa vontade dos Ministros 
mas devia estar-se com um pé atrás porque como diz o ditado “gato escaldado de água fria 
tem medo”, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio informou que o Senhor Ministro em carta que 
dirigiu a todos os Presidentes de Câmara e Assembleia Municipal diz no penúltimo parágrafo 
da missiva o seguinte e citou: “As autarquias locais e as entidades intermunicipais consideram-
se dispensadas da comunicação de deliberação à Direção Geral das Autarquias Locais até ao 
momento em que os diplomas legais de âmbito sectorial estabeleçam os termos e os prazos 
para a concretização das novas transferências de competências ainda em 2019.”, portanto 
enquanto isto não estiver definido qualquer decisão que se tome é inócua e mais, o que está 
em cima da mesa é que cada município pode individualmente, antes do pacote ser transferido 
globalmente para todos em condições idênticas e de forma universal em 2021, aceitar um ou 
outro diploma sectorial caso a caso e é isso que a Câmara Municipal estudará, disse.-------------- 
 
O vereador João Rocha disse que uma Lei da Assembleia da República não pode ser mudada 
por um Ministro, é inconstitucional e o que está aqui escrito é que os municípios que não 
queiram aceitar estas competências para o ano de 2019 têm que dizer que não aceitam, é o 
que diz a lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente a Recrutamento de Trabalho Temporário por parte da Câmara Municipal de 
Beja, o vereador Luís Miranda informou que este procedimento se justificou pela necessidade 
de contratação de trabalhadores e pelas dificuldades sentidas nos meses de verão como já foi 
referido em reuniões de câmara anteriores. Fez-se um primeiro concurso que ficou deserto e 
fizeram um segundo a que concorreu apenas uma empresa. O prazo é de dois meses, e são 10 
trabalhadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente aos vencimentos houve de facto alguma informação contraditória, 
nomeadamente que a empresa estaria a pagar abaixo do ordenado mínimo uma vez que a 
jornada de trabalho seria igual à dos trabalhadores da Câmara Municipal, seis horas em 
jornada contínua, mas a situação foi resolvida e portanto os trabalhadores irão ganhar o 
ordenado mínimo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou se a Câmara Municipal de Beja não pensa no futuro voltar a 
recorrer a empresas de trabalho temporário, até porque existia uma bolsa de reserva para 
recrutamento que pelas suas contas terminou no final de agosto e que poderia ter sido 
aproveitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além disto a não publicação do procedimento na Base.Gov pode configurar aqui nalguma 
ilegalidade porque estas questões têm de estar publicadas.-----------------------------------------------
Perguntou ainda se já foram desenvolvidos os procedimentos necessários para a recuperação 
do Arco dos Prazeres.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda disse que a Câmara Municipal de Beja tem absoluta necessidade de 
ter um novo mapa de pessoal preenchido nestas áreas da higiene e limpeza e é nessa 
perspetiva que estão a trabalhar, o recurso a trabalho temporário é uma questão pontual que 
gostaria não ter que repetir.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à bolsa de reserva informou que perguntou aos serviços se havia alguma 
possibilidade de contratação e essa hipótese não lhe foi colocada, portanto se foi falha do 
serviço ou se não pôde ter sido feito por outras razões, irá informar-se porque para a Câmara 
Municipal teria sido mais eficaz e teria optado claramente por essa hipótese.------------------------
Relativamente ao Arco dos Prazeres ainda não tem resposta para lhe dar, disse.-------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da 4ª Alteração ao Loteamento Municipal 

da Horta de S. Miguel;---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6075 de 17 de agosto de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, no qual 
coloca à decisão superior a 4ª alteração ao loteamento municipal supra identificado, de acordo 
com as premissas referidas no relatório que acompanha o regulamento e a planta alterada.-----
Refere-se que deverá ser dado conhecimento desta alteração à EMAS e à EDP pois a mesma 
configura alteração aos projetos das respetivas infraestruturas aprovados por aquelas 
entidades e que se deveriam agora pronunciar sobre a sua viabilidade.--------------------------------
De igual modo se refere que estas alterações se refletem em alterações ao projeto de 
execução que está na base da empreitada que está já adjudicada para infraestruturação desta 
área.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estando a alteração este loteamento integrado numa área com um Plano de Urbanização 
aprovado e em vigor com o qual se conforma, e que foi submetido a discussão pública, este 
procedimento não necessita de ser submetido a discussão pública, bastando para a sua 
entrada em vigor a aprovação da Câmara Municipal e o registo na Conservatória do Registo 
Predial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 505)---------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de abertura de período de discussão pública do 

Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6276 de 27 de agosto de 2018 da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que em 2006 foi elaborado para o local identificado em epígrafe um loteamento 
municipal para construção de 6 moradias unifamiliares. Quando foi elaborado este loteamento 
foram efetuados projetos de obras de urbanização que foram consideradas necessárias, 
nomeadamente rede de distribuição domiciliária e de iluminação pública, telecomunicações e 
rede de esgotos para o que foram efetuados os necessários projetos mas não foram 
executadas as obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A execução destas obras foi na altura orçamentada em 41.071,55 € +IVA. Esta nova utilização a 
dar ao terreno implicará, em princípio, um valor mais reduzido destas intervenções.---------------
Foi solicitado ao Engº Anselmo que efetuasse os novos projetos de modo a poder-se ter um 
valor atual destas infraestruturas e sugere-se que se coloque à EMAS a necessidade de fazer 
projeto, a possibilidade de serem eles a fazê-lo e a solicitar uma estimativa da intervenção 
necessária. Estes valores serão importantes para a fixação do valor dos terrenos.-------------------
Esta situação não invalida que se possa proceder à abertura do período de discussão pública 
deste loteamento caso a Câmara Municipal entenda concordar com a solução proposta.---------
Foi deliberado por unanimidade abrir o período de discussão pública.(Deliberação nº 506)-------- 
 
 

2.3. – Proposta de homologação dos contratos promessa de compra e 

venda, referentes aos lotes sitos na Zona de Ligação do Bairro do Pelame 

à Quinta D’El Rey e respetivos promitentes-compradores;--------------------------- 

 
Informação de 03 de setembro de 2018 do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que o 
notário, que se propõe lavrar as respetivas escrituras definitivas de compra e venda, entende 
que a Câmara Municipal de Beja terá de deliberar atribuir os lotes aos respetivos promitentes-
compradores, apesar de tais lotes terem sido adjudicados na sequência de concurso público e 
cujos contratos já foram outorgados pelos respetivos, oportunamente.--------------------------------
Nesta conformidade, deverá a Câmara homologar os contratos promessa de compra e venda, 
referentes aos lotes identificados, sitos na Zona de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El 
Rey aos respetivos promitentes-compradores.--------------------------------------------------------------- 
 

Lote Nome 

49 Tiago Manuel Romeiro Soares Laneiro / Débora Lopes Madeira 

51 Filipa Isabel Franco Nobre / Fernando Maria Branco Navas 

52 Alexandre Miguel Brites Vaz / Ana Cristina Pardal Rosa 

53 Mónica Cristina da Silva Romão / António José Vargas Gatinho 

54 Alexandra Maria Castanho Temudo Serralha /João Eduardo Migueis Serralha 

57 António Sebastião Candeias David Rodrigues / Elsa da Conceição Ramos Caneiras Rodrigues 

58 Ana Luisa da Silva Sobral Parreira / Cristiano Fernandes Parreira 

59 Joana Cristina Rafofo Braz Guerreiro Graça / Carlos Daniel Espada Gião 

60 João Paulo David dos Santos / Ana Sofia Martins Moreira 

61 Filipe Daniel Guerreiro Ameixa / Maria de Fátima Duarte Vicente 

62 Inês Margarida Figueiredo Parrinha / Rui Paulo Bação Gomes 

63 Ana Catarina João Mota / João Miguel Rosa Oliveira 

64 Sérgio Manuel Chaveiro Gatinho / Maria Dulce Costa Nunes da Cruz Lança Gatinho 
 

Foi deliberado homologar por unanimidade.(Deliberação nº 507)------------------------------------------ 
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2.4. – Pedido de prorrogação do prazo de execução;------------------------------------- 

 
Solicitado por Manuel Francisco Jorge Gonçalves a prorrogação do prazo de execução das 
obras de urbanização relativas ao projeto de loteamento sito na Rua General Humberto 
Delgado, em Penedo Gordo, na sequência do ofício que lhe deu conhecimento que a EMAS não 
tem previsto no seu Plano Plurianual de Investimentos a realização da obra de desvio de 
coletor que atravessa o prédio objeto da pretensão do loteamento.------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 508)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de Candidatura ao Programa Operacional Regional 2020 

Eixo 3 – Investigação, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação;----------------- 

 
Registo 6139 de 21 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, informando que a proposta que se apresenta constitui objeto de candidatura da 
Câmara Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 3 – 
Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, aviso de abertura de candidatura nº 
ALT20-46-2018-13, tipologia “Centros de Valorização e Transferência de Tecnologia”.-------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para fazer do Alentejo uma “referência europeia 
nas áreas de tecnologia estratégicas, favorecendo o desenvolvimento de sectores emergentes” 
como é o caso do CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo “e a 
incorporação de tecnologias de uso geral em sectores tradicionais para a diversificação e 
melhoria da competitividade do tecido empresarial”.--------------------------------------------------------
O Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL) é uma unidade de 
investigação e desenvolvimento privada, sem fins lucrativos, sediada na cidade de Beja. O 
CEBAL desenvolve a sua atividade em estreita ligação com o tecido económico local, levando 
em consideração as características e o potencial da região em que se insere.-------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de construir um edifício que dignifique 
o trabalho de investigação feito pelo CEBAL, pelo que vê neste aviso, uma oportunidade de 
conseguir resolver um problema grave de instalações do Centro de Biotecnologia que dura há 
cerca de 10 anos, de forma temporária, através de uma intervenção no valor de 1.000 000,00 € 
com apoio financeiro a conceder de 85% do valor das despesas consideradas elegíveis, sendo 
que a comparticipação do Município será de 150.000,00 €.------------------------------------------------
A candidatura deverá ser apresentada até ao dia 15 de outubro e irá prever estudos prévios, 
projetos e fiscalização, trabalhos de construção civil e aquisição de equipamento de uso 
coletivo, infraestruturas tecnológicas, sistema de informação e comunicação.-----------------------
De salientar que esta candidatura conta com a parceria estratégica do CEBAL e do IPB – 
Instituto Politécnico de Beja e representa uma enorme valia para a região e criação de valor às 
atividades do próprio CEBAL.----------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, solicita-se que a presente proposta de apresentação ao Programa Operacional 
Regional Alentejo 2020, Eixo 3 – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, aviso 
de abertura de candidatura nº ALT20-46-2018-13, tipologia “Centros de Valorização e 
Transferência de Tecnologia” seja aprovada em reunião de câmara.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 509)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de retificação do Acordo de Parceria para o 

Desenvolvimento do Projeto Parque Fluvial Cinco Réis;-------------------------------- 

 
Registo 6163 de 22 de agosto de 2018 do Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e 
Inovação, informando que na sequência da candidatura “PARQUE FLUVIAL CINCO RÉIS” 
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apresentada no âmbito do aviso de abertura de candidaturas à Linha de Apoio à Valorização 
Turística do Interior, do Programa Valorizar criado pelo despacho normativo nº 9/2016, de 28 
de outubro, foi submetido o acordo de parceria entre o Município de Beja e a EDIA – Empresa 
de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, à reunião de câmara do passado dia 16 
de agosto do presente ano, tendo sido o mesmo aprovado.-----------------------------------------------
A EDIA tomou a iniciativa de proceder à alteração da versão final do protocolo já aprovado, 
uma vez que entende que é necessário especificar de forma mais clara a Cláusula V 

“Repartição de Encargos”, onde reforça o valor máximo de comparticipação dessa entidade e 
descreve de forma clara como se irá proceder a transferência da mesma e os acertos 
necessários.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entende o Gabinete de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação que o documento 
deve ser retificado em reunião de câmara, ressalvando que o valor anteriormente aprovado 
não é alterado, nem as obrigações entre as duas entidades para com o projeto supracitado, ou 
fundamentação da existência do presente acordo, podendo o mesmo ser aprovado.---------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

510)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de minuta da Declaração de Concordância 

para execução do projeto de ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal da 

RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM;----------------------- 

 
Presente a minuta de Declaração de Concordância, em que a Câmara Municipal de Beja 
declara que foi deliberado em reunião do executivo municipal do dia 05 de setembro de 2018, 
concordar com a proposta para execução do projeto de ampliação do Canil/Gatil 
Intermunicipal da RESIALENTEJO, Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, (CAGIA), pelo valor 
estimado de 209.721,23 €, e aceita assegurar a respetiva comparticipação, no valor de 
30.357,98 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar a minuta de Declaração de Concordância por unanimidade.(Deliberação 

nº 511)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de adesão do Município de Beja à Associação Nacional 

das Assembleias Municipais;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerandos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Resulta do artigo 235º, nº 1 da CRP que a organização democrática do Estado Português 
compreende, também, a existência de municípios;-----------------------------------------------------------
2) Tais municípios, de acordo com o mesmo artigo 253º da CRP, podem constituir associações 
para a administração de interesses comuns;--------------------------------------------------------------------
3) Mais especificamente, podem os municípios constituir, alternativamente, associações de 
fins específicos, nos termos dos artigos 108º a 110º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 
consagra o regime jurídico das autarquias locais, as quais constituem pessoas coletivas de 
direito público, ou puras associações de direito privado, nos termos consagrados na Lei nº 
54/98, de 18 de agosto, que consagra o regime jurídico das associações representativas de 
municípios e das freguesias;-----------------------------------------------------------------------------------------
4) Concretamente em relação às associações de direito privado de municípios disciplinadas 
pela referida Lei nº 54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuído no seu artigo 1º que é 
passível aos municípios associarem-se para efeitos da sua representação institucional junto 
dos órgãos de soberania e da administração central;---------------------------------------------------------
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5) Determina ainda o artigo 2º da mesma Lei nº 54/98, de 18 de agosto, que tais associações 
podem constituir-se como pessoas coletivas de direito privado, nos termos da lei civil;------------
6) A ANAM, enquanto associação de direito privado que é, rege-se, entre o mais, portanto, pelo 
estipulado nos artigos 157º e seguintes do Código Civil;-----------------------------------------------------
7) De acordo com o artigo 2º, nº 1 dos seus estatutos, constitui objeto da ANAM a valorização 
do papel das assembleias municipais na organização democrática dos municípios;------------------
8) A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais profundo e complexo, que passa pro 
revisitar o espírito democratizante da Constituinte de 1975-1976, e daí alicerçar uma maior 
salvaguarda do papel da assembleia municipal enquanto verdadeira “casa da democracia” no 
âmbito local;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) “Casa da democracia” essa que tutela um poder partilhado, interdependente e 
sucessivamente fiscalizado, reflexo de comunidades maduras e civicamente engajadas;----------
10) A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em vista a 
representação institucional dos seus associados – e aqui especificamente a adesão à ANAM – 
encontra-se dependente do acordo prévio do município;---------------------------------------------------
11) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma competência 
tipicamente reservada à assembleia municipal (…)” – cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, Coimbra Editora, 2010, p. 768;-------------
12) Todavia, uma vez que o que se pretende é representar institucionalmente o município a 

deliberação de adesão deste deve, na senda da boa jurisprudência das cautelas, ser uma 

deliberação de valor reforçado, o qual será obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que 

compõe a pessoa coletiva município – o órgão executivo e o órgão deliberativo;------------------
13) Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada naquela necessária para se 
proceder à adesão a uma associação de municípios de fins específicos, por ser esta aquela que 
especificamente exige a pronúncia favorável dos dois órgãos;---------------------------------------------
14) Por conseguinte, deve em primeira linha a assembleia municipal recomendar à câmara 

municipal que esta delibere a participação do município neste projeto que é a ANAM, para 

que então, o executivo municipal proponha à assembleia municipal que esta delibere 

definitivamente a adesão à ANAM;-------------------------------------------------------------------------------
15) De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada pelo executivo municipal, este 
oportunamente, de acordo com o estipulado no artigo 33º, nº 1, alínea oo) da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, designaria como representante do município na ANAM, atendendo aos 
estatutos ora em vigor desta associação de direito privado de municípios, o presidente da 
assembleia municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta: Recomenda-se à câmara municipal que esta delibere a participação do município na 
ANAM, com uma quota anual de 1.250,00 €.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia Municipal a sua adesão à Associação 
Nacional das Assembleias Municipais.(Deliberação nº 512)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de abertura do procedimento e participação 

procedimental para alteração de Regulamentos;------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda propôs a abertura do procedimento e participação procedimental 
para alteração do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e Higiene Pública 
e do Regulamento de Tarifas e Preços do Município de Beja, em função da futura implantação 
do processo PAYT e de algumas questões com os grandes produtores de resíduos que terão de 
ser clarificadas, adaptando os mesmos à realidade. Acrescentou, que se houver capacidade de 
elaborar o estudo económico-financeiro, este será feito internamente, contudo e havendo 
muitas dúvidas tendo em conta experiências passadas, tal como alertou o vereador Vítor 
Picado, a sua inclinação pessoal seria fazer internamente talvez recorrendo a uma assessoria 
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do Revisor Oficial de Contas do Município de Beja.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado concordar e proceder em conformidade.(Deliberação nº 513)--------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de anulação de faturas;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6271 de 24 de agosto de 2018 do Serviço de Trânsito e Mobilidade, informando que 
o Instituto de Emprego e Formação Profissional pretende deixar de utilizar o parque de 
estacionamento subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes, a partir do mês de setembro. 
Como o processamento já foi realizado propõe-se a anulação da fatura nº 005/3993, no valor 
de 69,99 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 514)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6037 de 13 de agosto de 2018 do Serviço de Educação e Bibliotecas, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/2656, no valor de 5,11 €, em nome de Rita Parreira Leitão de 

Barros, uma vez que houve um lapso no preenchimento dos mapas pela escola, no início do 
ano letivo, agora justificado pela professora.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 515)------------------------------------------------ 
 
 

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

de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 

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

 
Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Mombeja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, nomeadamente o XIV Passeio BTT Pelos Trilhos de Mombeja.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 516)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
nomeadamente a VII Maratona BTT Entre Vinhas e Olivais.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 517)----------------------------------------------- 
 
 

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

de licença de interrupção de trânsito;-------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito, para realização da XXXI Edição da 
Semana Cultural da Salvada, entre os dias 25 de agosto e 01 de setembro de 2018.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 518)----------------------------------------------- 
 
 

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

e apreciação de licenças de ocupação de espaço público;----------------------------- 

 
Solicitado por Jorge Gonçalves da Costa Chicharo, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
ocupação de espaço público com unidade móvel, na Avenida do Brasil, em Beja.--------------------
Foi deliberado indeferir por maioria por se tratar de uma atividade comercial e não se 
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enquadrar no Regulamento Geral de Taxas do Município, com a abstenção do vereador Vítor 
Picado.(Deliberação nº 519)------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Dionísio João Benito Varrasquinho, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
ocupação de espaço público com unidade móvel, no Largo Francisco Mendes, em Beja.-----------
Foi deliberado indeferir por maioria por se tratar de uma atividade comercial e não se 
enquadrar no Regulamento Geral de Taxas do Município, com a abstenção do vereador Vítor 
Picado.(Deliberação nº 520)------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza, a isenção do pagamento de taxas relativas 
à ocupação de espaço público com uma coluna social, numa área de 1m2, em Beja-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 521)----------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Batista, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização do evento “Caminhada Noturna”, entre o Jardim do Bacalhau e o Castelo de Beja, 
dia 05 de julho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 522)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização de espetáculo de música popular alentejana com o Grupo ALMASUL”, no Terreirinho 
das Peças, em Beja, dia 31 de agosto de 2018.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 523)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização das 
Festas de Verão em São Brissos, dias 21 e 22 de julho de 2018.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 524)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização das Festas de São 
Luís, na Praça Magalhães Lima, entre os dias 10 e 12 de agosto de 2018.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 525)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da realização do evento 
“Caminhada da Música”, num percurso de 10km que culminará com uma atuação musical no 
Estádio Municipal Flávio dos Santos, em Beja, dia 30 de setembro de 2018.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 526)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças, no âmbito da realização da Semana Cultural Carpe Diem, na 
freguesia de Cabeça Gorda, entre os dias 04 e 09 de agosto de 2018.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 527)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização 
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das Festas em Honra de Santa Maria, no Largo dos Duques de Beja, entre os dias 11 e 15 de 
agosto de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 528)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no 
âmbito da realização das Festas da Aldeia, no largo da escola e no terreno anexo ao campo de 
futebol da freguesia, entre os dia 23 e 26 de agosto de 2018.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 529)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da realização 
das Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz, no campo de futebol de Albernoa, entre os dias 
10 e 12 de agosto de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 530)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Bairro da Esperança, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de 
recinto improvisado, no âmbito da realização de Mastro Popular, na antiga escola primária do 
Bairro da esperança, dia 13 de julho de 2018.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 531)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito 
da realização da Festa de Finalistas, no auditório exterior da Casa da Cultura de Beja, dia 22 de 
junho de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 532)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, no âmbito da 
realização de evento, na Rua D. Manuel I, nº 19, em Beja, dia 30 de junho de 2018.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 533)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ceta Wagna Tchuda, representante dos estudantes da Guiné-Bissau, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, no âmbito da 
realização de lanche convívio com música, no Parque das Merendas de Beja, dia 30 de junho 
de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 534)----------------------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Bairro da Esperança, a 
isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Almada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 535)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Convívio e Recreio de Albernoa, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Forte da Graça em Elvas.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 536)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Campo 
Redondo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 537)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 168, relativo ao dia quatro de 

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

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

e quatro mil, duzentos e setenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos, sendo um 

milhão, duzentos e oitenta e seis mil, cento e onze euros e setenta e três cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e dezoito mil, cento e sessenta e quatro e noventa e um 

cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A Senhora Ana Carvoeiras, residente na Rua 25 de Abril, nº 8, cave esqª, em Beja, fez a 
seguinte exposição:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que recebeu um ofício da Câmara Municipal de Beja dando-lhe um prazo de 30 dias 
para fazer obras de recuperação numa habitação situada na Rua 25 de Abril, nº 46, em Penedo 
Gordo, informou que a mesma não lhe pertence, pelo que solicitou que a situação fosse 
averiguada. Acrescentou que é proprietária de uma habitação naquela Rua mas com o nº 66, 
que está em nome do seu filho, João Filipe de Sousa Agostinho.------------------------------------------
Voltou a queixar-se dos ares condicionados instalados no estacionamento traseiro do Pingo 
Doce, solicitando que a Câmara Municipal de Beja intimasse o Grupo Jerónimo Martins.---------- 
 
O vereador Luís Miranda tomou nota e informou que irá averiguar a situação para depois 
informar a senhora Ana Carvoeiras.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:--------------------------------------------------
Qual o ponto da situação e o que é que a Câmara Municipal pode fazer relativamente aos 
arrumadores de carros que proliferam na cidade uma vez que a PSP não pode fazer nada 
porque eles estão licenciados para exercer a atividade em várias zonas da cidade.------------------
Perguntou qual a razão da rega em 90% dos espaços verdes existentes na cidade não 
funcionar. Acrescentou que por exemplo na zona do Cemitério funciona mas os pivots regam 
mais a estrada do que a relva e na Rua Capitão João Francisco de Sousa os repuxos instalados 
não funcionam há muito tempo, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a uma questão que o senhor 
Hélder tem trazido em reuniões anteriores, nomeadamente sobre as instalações da antiga 
MOTOPE, informou que já foi dada instrução à Proteção Civil Municipal para retirar os animais 
e fechar o espaço, além do contato que foi efetuado com a imobiliária que está a vender o 
edifício, no sentido de haver uma maior segurança.----------------------------------------------------------
Relativamente aos arrumadores de carros referiu não se recordar de ter licenciado algum 
desde a sua tomada de posse. Recorda-se de ter indeferido alguns pedidos de licenciamento 
solicitados para exercer temporariamente esta atividade durante a OviBeja. Conhece uma 
determinada pessoa que exerce essa atividade no Mercado e no Largo dos Duques, não foi 
licenciado, mas irá averiguar junto dos serviços se existe registo na Câmara Municipal de 
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algum licenciamento efetivo. Havendo e se tiver a operar dentro da legalidade pois estará, não 
havendo estará perante uma situação de burla.---------------------------------------------------------------
Relativamente aos espaços verdes e entre novembro e fevereiro, na altura da seca, optou-se 
por desligar a rega automática e fazer rega à mangueira se e quando indispensável em último 
dos casos para não se deixar morrer alguns espaços verdes. Não tem conhecimento depois se 
algumas dessas regas automáticas que foram desligadas, não voltaram a ser ligadas ou se 
estão avariadas. Relativamente à Rua Capitão João Francisco de Sousa este assunto já foi 
colocado aos responsáveis de serviço mas aqueles repuxos calcificam muito facilmente, aliás já 
foram repostos por vários executivos e ao fim de alguns meses ficam sistematicamente na 
mesma e deixam de funcionar.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Carlos Dias depreendendo pelas palavras proferidas há pouco pelo senhor vereador 
Luís Miranda que há um propósito da autarquia implantar novos métodos de trabalho para 
tornar a prestação dos serviços da câmara mais eficazes, deu conhecimento de uma situação 
que presenciou que se enquadra nessa premissa mas com o seguinte pormenor que considera 
ser ineficácia do trabalho. O arruamento em frente do Hotel Mélius foi intervencionado, os 
trabalhadores foram para lá sexta-feira e quando chegaram ao final do trabalho faltavam 
talvez uns 20 metros para concluir o betuminoso. Pensou, amanhã com certeza concluem o 
trabalho. Obviamente era sábado não foram, domingo e segunda-feira também não e no final 
do arruamento ficou a máquina de asfaltamento que provavelmente deveria fazer falta noutro 
local. Na terça-feira foram buscar a máquina mas não asfaltaram o que faltava, só na sexta-
feira é que acabaram o serviço durante uma hora. Estas situações são recorrentes nos 
trabalhos autárquicos a nível nacional e esta má gestão do tempo, dos equipamentos e das 
pessoas, toda calculada em termos de custos o que é que não significará ao fim de um ano.-----
Perguntou ainda, sendo aquele arruamento público, se a responsabilidade sobre o mesmo é da 
autarquia ou dos proprietários do Hotel Mélius. Coloca a questão porque quando o 
Intermarché e o Continente reformularam o piso dos seus parques de estacionamento e 
arruamentos de acesso foi com o recurso a empresas contratadas por eles e, neste caso, foi a 
Câmara Municipal, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à situação que o senhor Carlos Dias diz que presenciou, 
referiu que isso de facto aconteceu, mas não foi por questão de horários nem de pessoal mas 
simplesmente porque a pavimentadora avariou e portanto teve que ser recolhida para ser 
reparada, porque normalmente e contando com a boa vontade dos funcionários, quando isso 
acontece, mesmo que chegue o horário de saída, as equipas até fazem mais uma hora ou hora 
e meia para concluírem os trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda questão referiu que o arruamento em questão foi construído pelo 
urbanizador e, há semelhança de outros que existem na cidade, foi entregue à Câmara 
Municipal pelo que a responsabilidade da sua manutenção é sua. Os parques de 
estacionamento do Intermarché e do Continente são dessas superfícies comerciais e portanto 
a responsabilidade da manutenção é dos respetivos proprietários, disse.------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção deu-se por concluído este período.---------------------- 
 
 

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 19 

de setembro de 2018 
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