
 
 

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 dezanove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a dois de outubro do ano dois mil e dezanove;----------------------------------------------- 

 
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(a) senhores(a) vereadores(a), 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 forma:-------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 18/2019;------------------------------------------- 

 
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 a ata nº 18/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em dezoito de setembro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 687)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao estabelecimento de bebidas “La Taska” e às 
respostas que deu na última reunião de câmara ao vereador Vítor Picado e ao senhor Amílcar 
Mendes, nomeadamente que havia da parte da câmara municipal a disponibilidade para abrir 
o bar em causa, informou que foi efetuada uma vistoria na segunda-feira passada ao espaço, 
acompanhada pela Drª Maria Dulce Carvalho, representante legal do senhor Amílcar, com a 
colaboração dos técnicos, Engº Rui Rebolo e Engº Jorge Almeida, que elaboraram o projeto de 
segurança contra incêndios e medidas de autoproteção, pela Engª Ana Maria Ramôa, o fiscal 
municipal Marco Fonseca e por ele próprio.--------------------------------------------------------------------
Da vistoria resultou o seguinte: Existe um projeto de segurança contra incêndios que foi 
entregue na Câmara Municipal, em dezembro de 2018, mas que não deu entrada na 
Autoridade Nacional de Proteção Civil e que era uma obrigação do requerente, não havendo 
também nenhum parecer sobre as medidas de autoproteção. Verificou-se no local que 
nenhuma das medidas que constavam, tanto do projeto de segurança contra incêndios como 
das medidas de autoproteção, foram implementadas, com exceção da colocação de uma porta 
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de vidro em vez de uma antecâmara que estava projetada o que ainda complica mais a 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, sendo as situações de irregularidade gritantes, enquanto responsável desta área, não 
tem condições para autorizar a abertura do estabelecimento sem que as medidas de 
autoproteção e o projeto de segurança contra incêndios sejam implementados porque não 
quer ficar com a sua consciência manchada, se por ventura acontecer algum acidente naquele 
espaço e vierem a morrer pessoas, uma vez que não há escapatória nem possibilidade de 
salvação. Aliás, disse fazer-lhe confusão como é que já se fizeram ali festas com 300/400 
pessoas e não consegue entender como é que é possível licenciar espaços daquela natureza, 
portanto, havendo aqui um posicionamento de reiterada violação de todas as regras e mais 
algumas, inclusivamente dos processos de contraordenação sem liquidação de qualquer coima 
continuando as mesmas em Tribunal, e ao contrário do que disse na última reunião de câmara, 
indeferiu a reabertura do estabelecimento e, com a sua assinatura, esta posição só será revista 
se as medidas consagradas no projeto forem totalmente implementadas.-----------------------------
Relativamente a outros espaços que na cidade funcionam nestas ou em situações similares, a 
câmara municipal procederá brevemente a vistorias dos mesmos para verificar as condições e 
se não estiverem de acordo com o que está legalmente instituído serão também encerrados, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tendo em conta a informação que tem 
circulado na cidade sem qualquer fundamento que a câmara municipal estará a administrar 
trigo roxo à população de pombos da cidade, desmentiu por completo essa informação 
embora se reconheça o problema existente do controlo da população de pombos existente no 
perímetro urbano. Será implementado um projeto com a duração de seis meses que consiste 
na colocação de dezenas de gaiolas nos pontos mais altos da cidade para tentar diminuir essa 
população.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portanto, quis deixar bem claro que a Câmara Municipal de Beja não age em circunstância 
nenhuma fora das leis em vigor neste país e se há pombos a aparecerem mortos em vários 
locais da cidade supostamente devido ao trigo roxo, então as autoridades que apurem os 
responsáveis pela administração desse produto, mas não foi certamente a Câmara Municipal 
que o fez ou que deu instruções a alguém que o fizesse, disse.-------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por referir que está de acordo com tudo aquilo que o senhor 
vereador Luís Miranda disse sobre a questão do bar “La Taska” e se há uma violação das regras 
de segurança não tem dúvida que o caminho será esse, contudo, a situação que tem colocado 
nas reuniões sobre este assunto é a falta de uma resposta que se arrastou durante meses e 
que pôs em causa o funcionamento de um estabelecimento que é o ganha-pão de uma pessoa, 
aliás ainda na reunião passada colocou uma questão da mesma natureza sobre outro 
estabelecimento em que a pessoa esteve aqui neste Salão a expor o assunto há meses, 
portanto se a resposta tivesse sido dada atempadamente não necessitava o senhor vereador 
agora de estar a dar o dito por não dito ou até se dizer que haveria a disponibilidade de abrir o 
bar em formato de café.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos relatos de alguns residentes em Trigaches que com a entrada em 
funcionamento do novo veículo de recolha de resíduos sólidos urbanos, sobredimensionado 
para algumas ruas, terão sido retirados alguns contentores na freguesia fazendo com que uma 
população maioritariamente idosa tenha dificuldades de acesso aos mesmos, devido à 
distância que têm de percorrer, continuando algumas pessoas a depositar os resíduos nos 
locais onde os contentores foram retirados, o que causa naturalmente constrangimentos, 
perguntou se este problema só se verifica em Trigaches ou há mais freguesias onde isto esteja 
a ocorrer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda referiu que o veículo não é sobredimensionado, não cabe é nalgumas 
ruas. Este tipo de viatura permite recolher moloks e contentores economizando os circuitos 
com a mesma viatura em vez de irem dois veículos fazer essa recolha. Existe de facto este 
problema em Trigaches que pensa ser o único caso em que isso se verifica e que tem 
conhecimento. Sabe que tem havido muita contestação, o senhor Presidente da Junta tem 
feito chegar inúmeras queixas, a nova localização dos contentores respeitam as distâncias 
máximas embora se possa dizer com propriedade que uma população idosa com dificuldades 
de mobilidade tenha certas dificuldades. A situação está a ser analisada, são casos pontuais e a 
câmara municipal irá tentar minimizar essas dificuldades indo de encontro à pretensão das 
pessoas mas também não será muito correto depositar-se no mesmo sítio os resíduos quando 
o contentor já lá não está, isto chama-se falta de civismo e de cidadania.------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, ainda sobre o bar “La Taska” e a questão do 
empresário o ter abordado para dizer que estaria disponível em abrir eventualmente numa 
modalidade diferente daquela que tem vindo a exercer nos últimos anos, nomeadamente de 
restaurante ou café, informou que não deu entrada nenhum pedido de licenciamento nos 
serviços técnicos com esse propósito mas se entrar naturalmente que algumas das condições 
manter-se-ão como foram aqui referidas mas outras serão de caraterísticas diferentes uma vez 
que um espaço de discoteca e um espaço de café ou restaurante têm condicionantes legais 
distintas e portanto se o pedido entrar a câmara avaliará.-------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha solicitou ao vereador Luís Miranda a possibilidade de lhe fornecer os 
dados dos últimos trimestres de 2019 que foram enviados para a ERSAR sobre a qualidade da 
água.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda qual o ponto da situação relativamente à construção do Hospital Privado uma 
vez ter ouvido um boato que o mesmo seria construído noutro sítio que não em Beja.------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a escritura será celebrada até ao 
dia 31 de dezembro de 2019. Já existe o contrato-promessa de compra e venda, a entidade 
liquidou 10% do valor do terreno, falta pagar o IMT que será feito até ao final do ano. Reuniu 
com a entidade promotora do projeto há sensivelmente um mês e meio atrás onde lhe foi 
apresentado um esboço do projeto sendo a pretensão do Grupo fazer a obra numa só etapa e 
não em duas como estava inicialmente previsto porque teriam custos acrescidos. É verdade 
que houve um grande investimento deste Grupo em Ponta Delgada mas o interesse em Beja 
mantem-se, o projeto está a ser preparado e a escritura será celebrada até ao final do ano, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Protocolo de parceria celebrado entre a Câmara Municipal de Beja 
e a Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado no Meio 
Rural com vista à contratação de trabalhador;----------------------------------------------- 

 
Presente o Protocolo de parceria celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e a Alentejo 
XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado no Meio Rural:----------------------------------------
Entre a Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural, entidade sem 
fins lucrativos, com o número de identificação fiscal 503410764, daqui em diante designada por 
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AXXI, com sede na Rua da Misericórdia nº 10, 7800-285 Beja, representada pelo seu Tesoureiro 
da Direção, o senhor Luís Miguel da Cunha Lança Silva; E o Município de Beja, com o número 
de identificação fiscal 504884620, com sede na Praça da República, 7800-427 Beja, 
representada pelo seu Presidente, o senhor Paulo Jorge Lúcio Arsénio;--------------------------------
Com a finalidade de desenvolver tarefas relacionadas com a limpeza e manutenção do Centro 
Social do Lidador.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 1: A orientação metodológica será assegurada pelo Município de Beja, que definirá o 
conteúdo e a forma de execução do trabalho, assim como assegurará periodicamente o 
acompanhamento dos resultados a obter na sequência do desenvolvimento da intervenção 
objeto da presente parceria.----------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 2: À AXXI caberá as funções de coordenação técnica e executiva do processo de 
realização física a desenvolver no âmbito da intervenção objeto desta parceria.---------------------
Para o efeito, a AXXI contrata um Assistente Operacional (Limpeza e Manutenção), com base no 
perfil curricular definido pelo Município de Beja e em conjunto farão a seleção do respetivo 
técnico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 3: O período de duração do contrato é de 1 ano, com início em 1 de outubro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 4: O Município de Beja deverá transferir mensalmente para a AXXI para pagamento do 
serviço a executar a seguinte verba: 1.074,66 € (mil e setenta e quatro euros e sessenta e seis 

cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de aditamento ao acordo celebrado no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja;----------- 

 
I) Considerando que entre o Município de Beja e ………………………………., concessionário do 
Mercado Municipal de Beja foi celebrado acordo, no âmbito das obras de requalificação do 
Mercado Municipal, em …./…./…;----------------------------------------------------------------------------------
II) Considerando o atraso verificado na entrega do projeto de execução, a pendência de ações 
judiciais no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, os prazos do procedimento de contratação 
pública para execução das obras de reabilitação e os prazos legais previsíveis para a 
adjudicação da empreitada, contratação e obtenção do Visto do Tribunal de Contas, as obras 
cujo início se previa para outubro de 2019 não se concretizarão efetivamente nesta data;--------
III) Considerando que o Edifício do Mercado Municipal encerrará ao público em 31 de 
dezembro de 2019;----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV) Considerando que, até ao dia 29 de fevereiro de 2020, todos os concessionários terão que 
desocupar os espaços, de pessoas e coisas, e entregar as respetivas chaves nos serviços do 
Município;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É celebrado o presente aditamento ao acordo supra identificado, passando as cláusulas 1ª e 
… a ter a seguinte redação:-----------------------------------------------------------------------------------------
1ª Cláusula – Acordam as partes que, durante o período que perdurarem as obras, o Primeiro 
Contraente compensará o Segundo com um valor de … €, por cada mês de duração efetiva das 
mesmas, a pagar mensalmente, até ao términus das obras e reingresso no mercado, com início 
em janeiro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------
… Cláusula – Compromete-se, o Segundo Contraente, a encerrar ao público até ao dia 31 de 
dezembro de 2019 e desocupar o espaço que lhe foi concessionado, até ao dia 29 de fevereiro 
de 2020, deixando-o livre de pessoas e coisas, entregando as chaves nos serviços do 
Município, até esta data.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado extinguir o contrato de arrendamento por maioria com as abstenções dos 
vereadores da CDU.(Deliberação nº 688)-------------------------------------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de extinção de contrato de arrendamento;-------------------------- 

 
Presente o processo relativo à proposta de extinção de contrato de arrendamento da 
habitação sita na Praceta António Gonçalves Correia, nº 4, r/c A esqº, em Beja, com a 
arrendatária Lucília Maria Gonçalves Faneco, por se concluir que a mesma passou a chave a 
outros não arrendatários que ocuparam ilegalmente a fração habitacional supra identificada. 
Assim, de modo que a autarquia, proprietária e gestora das habitações sociais, possa dar à 
referida habitação social a melhor utilização possível propõe-se a extinção do contrato com o 
arrendatário com quem tinha sido feito o desdobramento do agregado.-------------------------------
Foi deliberado extinguir o contrato de arrendamento por maioria com as abstenções dos 
vereadores da CDU por não terem conhecimento do processo.(Deliberação nº 689)------------------ 
 
Os vereadores da CDU solicitaram ainda que lhes pudessem ser fornecidos todos os processos 
de atribuição de habitação social que foram entretanto celebrados com outros munícipes 
tendo em conta estas características.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedido de prorrogação de prazo de execução de obras de 
construção da edificação no lote de terreno nº 58, sito no Plano de 
Pormenor de Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D' El Rey;--------------------- 

 
Registo nº 7179, de 19 de setembro de 2019, do Gabinete Jurídico, informando que a 
requerente, Ana Luisa da Silva Sobral Parreira, é a atual proprietária do lote de terreno nº 58, 
que adquiriu ao Município de Beja no mês de setembro de 2018 e, nessa qualidade, vem 
informar que ainda não conseguiu iniciar a obra de construção da edificação e, por isso, 
"gostaria de saber quais as consequências de não iniciar as obras até ao final do ano." e, ainda, 
no caso de desistir da construção se lhe pode ser "revertido o valor do mesmo (5000,00 €)".-----
A requerente esclareceu, através do email de 19 de setembro de 2019, que não deu início à 
obra devido à dificuldade em encontrar um empreiteiro disponível.-------------------------------------
O lote de terreno nº 58, situado na "Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D' El Rey", está 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1707/20080702, da freguesia de 
Salvador, a favor da requerente pela AP. 176 de 10/09/2018 e tem registada uma cláusula de 
reversão a favor do Município de Beja com o seguinte teor: "Ao sujeito passivo, assistir-lhe-á a 
faculdade de poder exercer o direito de reversão sobre o lote em causa, se a construção da 
edificação não for iniciada no prazo de um ano, a contar da data de celebração do título e não 
concluir a respetiva obra, no prazo de dois anos, a contar da apresentação da mera 
comunicação prévia.".------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a requerente devia ter iniciado a construção da edificação até ao dia 11 de setembro de 
2019, o que não sucedeu pelo motivo já mencionado.-------------------------------------------------------
A cláusula sexta do caderno de encargos estabelece que, no caso de acionamento da cláusula 
de reversão, o lote de terreno será pago ao adquirente "apenas após uma nova alienação do 
mesmo e recebimento da totalidade do preço.". E ainda, o nº 6.3 da referida cláusula 
estabelece que "O lote de terreno será pago pelo valor da venda, deduzido de um montante 
pecuniário correspondente a 75% daquele valor.".-----------------------------------------------------------
Convém referir que o Município de Beja tem o direito de acionar a cláusula de reversão se a 
construção não for iniciada no prazo de um ano, a contar da data de celebração do título "sem 
motivo justificável.".---------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, conclui-se que, a consequência de não ter sido iniciada a construção da 
edificação até ao dia 11 de setembro de 2019 é a de um eventual acionamento da cláusula de 
reversão por parte do Município, sendo o pagamento efetuado ao proprietário do lote após 
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uma nova alienação e do recebimento da totalidade do preço. Se assim for decidido, o lote de 
terreno será pago pelo valor da venda, deduzido de um montante pecuniário correspondente 
a 75% daquele valor. No entanto, no caso em concreto, foi apresentado um motivo para não 
ter sido iniciada a obra bem como foi pedido a prorrogação do prazo para o início da execução 
dessa mesma obra, pelo que deve o órgão executivo decidir sobre esta matéria.--------------------
Foi deliberado por unanimidade prorrogar o prazo para início de construção até ao final do 
ano.(Deliberação nº 690)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de alteração ao Regulamento de fornecimento de 
refeições escolares às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Objeto e âmbito de aplicação:----------------------------------------------------------------------------------
O presente documento visa regular o fornecimento das refeições escolares às crianças do Pré-
escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo este serviço enquadrável com o Despacho nº 19 
221/2008, 2ª Série, para o “Programa de Expansão e desenvolvimento da educação Pré-
escolar” e o Despacho nº 18 987/2009, 2ª Série, para o “Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico”.----------------------
2. Objetivo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O fornecimento de refeições visa assegurar a todas as crianças uma alimentação equilibrada e 
adequada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Destinatários:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O serviço destina-se a todas as crianças que frequentem a Educação Pré-escolar e o 1º Ciclo do 
Ensino Básico da rede Pública do Município de Beja, tendo os estabelecimentos de ensino de 
reunir as condições físicas e técnicas necessárias para o efeito.-------------------------------------------
4. Ato da inscrição:----------------------------------------------------------------------------------------------------
A inscrição da criança no serviço de refeições deverá ser realizada nos serviços da Divisão de 
Educação, Desporto e Juventude, após a sua matrícula no estabelecimento de ensino, tendo 
para isso de preencher um formulário disponibilizado pelo Município, anexando 
documentação referida.----------------------------------------------------------------------------------------------
A inscrição da criança prevê a sua frequência durante todo o ano letivo.-------------------------------
A inscrição da criança no serviço de refeições poderá, ainda, efetuar-se em qualquer altura do 
ano, tendo em conta as necessidades familiares.--------------------------------------------------------------
5. Refeição:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os almoços são constituídos por sopa, prato de carne ou peixe (alternado), com o respetivo 
acompanhamento, salada, pão e sobremesa (doce ou fruta) e água. As refeições são fornecidas 
em quantidades suficientes e equilibradas nutricionalmente, respeitando as capitações 
devidas, ajustadas às necessidades calóricas diárias do grupo etário a que se destinam.-----------
De acordo com a Lei, poderá ser facultada ementa vegetariana ou prato específico para alunos 
com intolerância alimentar.-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Desistências e faltas:----------------------------------------------------------------------------------------------
A desistência do serviço deverá ser comunicada para os serviços de Educação do Município, 
pelo email educacao@cm-beja.pt.--------------------------------------------------------------------------------
A falta poderá ser justificada pelo encarregado de educação no prazo de 48 horas, para o email 
educacao@cm-beja.pt, não sendo cobradas as refeições referentes aos dias de falta.--------------
Sempre que seja previsível a falta do aluno, deverá o encarregado de educação comunicar a 
ausência ao estabelecimento de ensino, de modo a evitar a encomenda da refeição.--------------
7. Pagamento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos os meses será emitida e enviada, para a morada ou para o endereço eletrónico indicado 
no ato da inscrição, uma fatura com o valor total das refeições.------------------------------------------
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As referências que constam na fatura deverão ser utilizadas para o pagamento por multibanco. 
Caso seja ultrapassada a data limite para o pagamento da fatura por esta via, a liquidação da 
mesma poderá ser feita na Tesouraria da Câmara Municipal de Beja ou por transferência 
bancária para o IBAN do Município de Beja: PT50 0035 0147 0000 1825 6307 6. Neste caso, após 
efetuar a transferência bancária, deverá ser enviado para o endereço eletrónico 
educacao@cm-beja.pt o respetivo comprovativo digitalizado, indicando o nome do(a) aluno(a) 
a que respeita o pagamento.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 691)----- 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 28, em Beja, pelo 
valor de 37.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 692)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 6, em Beja, pelo valor 
de 37.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 693)-------- 
 
Requerido por Gomez, Queiroz & Associados, Sociedade de Advogados, S.P.R.L., que 
pretendendo vender o prédio sito na Avenida Miguel Fernandes, nos 22 e 23, em Beja, pelo 
valor de 230.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 694)-------- 
 
Requerido por MediBeja, Ldª, que pretendendo vender a fração AO do prédio sito na Rua Dr. 
Horácio Flores, nº 38, 3º dtº, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 695)-------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 20, 1º, em Beja, pelo valor de 55.121,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 696)-------- 
 
Requerido por Ana Carlota Espingardeiro Matos Tareco, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, nº 7, em Beja, pelo valor de 21.000,00 €, vem 
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solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 697)-------- 
 
Requerido por António Faustino Eugénio, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 12, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 698)-------- 
 
Requerido por Virgínia Marias dos Santos Martins, Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua D, nº 8, Bairro da Esperança, em Beja, pelo valor de 
10.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 699)-------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de acordo de pagamento de dívida relativo 
à Componente de Apoio à Família;------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o acordo de pagamento de dívida a celebrar entre o Município de Beja e Maria João 
Gaspar Pacheco, no âmbito da componente de apoio à família.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 700)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de uma operação urbanística;-------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral – NERBE/AEBAL, a isenção 
do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento para a realização de uma operação 
urbanística no âmbito do Proc. nº PC 85/18 para execução de obra de alteração do edifício sito 
na Rua Cidade de São Paulo, com vista à instalação de um espaço de escritórios – NET – Ninho 
de Empresas Tecnológicas.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 701)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Atlético Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de 
licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, designadamente da I 
Dupla Légua de Ouro Manos André e da I Caminhada pelos Valores da Vida, que decorreram 
no dia 29 de setembro de 2019, em Beja.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 702)---------------------------------------------- 
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2.10. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 
pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 
veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito;----------------------------- 

 
Solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A., a isenção do pagamento das taxas de 
apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licença de interrupção de trânsito na Rua do Lagar Velho e parte das Ruas de Jesus 
e das Pedras, em Beringel, para a execução de um ramal de esgoto doméstico e passadeiras, 
no âmbito da empreitada de requalificação do Jardim do Rossio, Praça Dr. Carlos Moreira.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 703)---------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas de apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas 
ao trânsito de veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da Procissão 
de Velas, que se realizou dia 26 de setembro de 2019.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 704)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas de apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas 
ao trânsito de veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito do Desfile 
Académico, que se realiza entre os dias 26 de setembro e 03 de outubro de 2019 por várias 
ruas da cidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 705)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Automóvel do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas de 
apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito do VII Passeio dos Clássicos, que se 
realizou dia 29 de setembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 706)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e licenças 
de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja – ZARCOS, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de duas licenças especiais de ruído para a realização de eventos com 
música ao vivo, nos dias 25 (jazz) e 28 (tango argentino) de setembro de 2019, respetivamente, 
na Casa da Cultura e junto ao estabelecimento de bebidas "A Pracinha".-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 707)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva e Cultural Beringelense, isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke 
na sua sede, sita na Rua de Jesus, nº 17, em Beringel, no dia 27 de setembro de 2019.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 708)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a 
realização do evento "Festival Gastronómico do Grão", no espaço exterior da sede do Grupo, 
sito em Vila Azedo, nos dias 28 e 29 de setembro de 2019.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 709)---------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, C.R.L., a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído e da licença de recinto improvisado para a realização de uma festa de cariz 
social/cultural denominada "Pool Party Cercibeja", com música ao vivo, na piscina municipal 
descoberta, no dia 20 de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 710)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Diocese de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da 
licença especial de ruído para a realização de uma procissão entre o Seminário e a Igreja da Sé, 
com utilização de megafones, no dia 21 de setembro de 2019 (sábado).--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 711)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo de Comerciantes da Avenida Miguel Fernandes, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de 
ocupação do espaço público para a realização de uma iniciativa que contará com a presença de 
um conjunto de artistas convidados da cidade que irão atuar de forma gratuita, revertendo os 
lucros a favor da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, no dia 28 de setembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 712)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Arraial de Fados", no 
espaço exterior do edifício sito na Rua D. Manuel I, nº 19, em Beja, no dia 7 de setembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 713)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Circo Vitor Hugo Cardinali, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído, da licença de recinto itinerante e da licença de ocupação 
do espaço público, visando a instalação do circo "Vitor Hugo Cardinali", junto às piscinas 
cobertas, de 27 de agosto a 08 de setembro de 2019.------------------------------------------------------- 
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 714)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Mina de São Domingos, no âmbito da 
realização da 1ª jornada do campeonato distrital da 2ª divisão, dia 26 de outubro de 2019.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 715)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Barrancos, no âmbito da realização da 7ª 
jornada do campeonato distrital da 2ª divisão, dia 07 de dezembro de 2019.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 716)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Nave Redonda (Odemira), no âmbito 
da realização da 3ª jornada da Taça de Honra da 2ª divisão da AFB, dia 05 de outubro de 2019.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 717)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Coro Juvenil do Carmo, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Lagos, no âmbito da participação no XIX Encontro de 
Coros Infantis e Juvenis, dia 28 de outubro de 2019.---------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 718)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação ao Coliseu dos Recreios, Lisboa, no âmbito da participação 
na Gala dos Globos de Ouro na SIC, dia 29 de setembro de 2019.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 719)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Castro Verde, no âmbito da participação no 
programa cultural da Rádio castrense, dia 03 de outubro de 2019.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 720)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Moças da Aldeia de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação aos Aivados, 
Castro Verde, dia 05 de outubro de 2019.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 721)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Teatro Politeama, Lisboa, dia 
09 de novembro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 722)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Portel, para participar na iniciativa 
intitulada Sons ao Sul – Encontro de Bandas, no âmbito das Comemorações do mês da música, 
dia 19 de outubro de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 723)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria nº 185, relativo ao dia um de 
outubro de dois mil e dezanove;----------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 
e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos, sendo 
um milhão, duzentos mil e trinta e um euros e noventa e oito cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três euros e 
vinte e cinco cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Vítor Almeida perguntou se há direito de estar há 168 dias à espera de uma 
resposta a um requerimento. Já esteve aqui várias vezes, a queixa que colocou é contra a 
funcionária Ana Maria Ramôa, pelo que teve a liberdade de se deslocar ao Tribunal 
Administrativo para fazer um processo de intimação para informação e passagem de certidão 



 

Página 12 de 15 
 

que com certeza terá uma resposta e por isso agradeceu e pediu desculpa pelo tempo que 
andou aqui a maçá-los, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Sabendo que o senhor Presidente da Câmara visitou o Hospital José Joaquim Fernandes a 
semana passada solicitou mais uma vez informação sobre o ponto da situação relativamente à 
2ª fase das obras de construção do mesmo.--------------------------------------------------------------------
Relativamente ao desnivelamento das calçadas das ruas e tendo sido informado que a câmara 
municipal tinha feito uma candidatura para arranjar as ruas da cidade, com início na Avenida 
do Brasil e terminando nas Muralhas do Castelo, perguntou em que ponto se encontra esta 
obra porque na Rua António Covas Lima, que é a que conhece melhor, onde está a Proteção 
Civil, o passeio está intransitável.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Hospital Distrital de Beja teve no 
último ano um investimento na ordem dos 2.600.000,00 €, (400.000,00 €) em obras e 
(2.100.000,00 €) em equipamentos, destacando-se um TAC de 64 cortes que substituiu o 
anterior de 9 cortes, radiologia convencional fixa e portátil totalmente nova, ecografia nova, 
mamografia nova, equipamento de cardiologia totalmente novo e novos equipamentos nos 
blocos cirúrgicos. Agora há problemas, há, são públicos, nomeadamente em termos das vagas 
preenchidas. Desde 2012 até hoje o Hospital abriu 152 concursos para médicos e só 29 foram 
preenchidos e isto já com incentivos para se fixarem em Beja (acréscimo de férias e de 1.000,00 € 

no vencimento/mês). Contudo salientou a mais-valia do pessoal clínico do Hospital de Beja que é 
notável e deu como exemplo as operações que são feitas em tempo útil que andam na ordem 
dos 85%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que o quadro de médicos da ULSBA é de 228, estão 150 vagas 
ocupadas, portanto há 78 vagas, sendo que no Hospital de Beja o quadro prevê que destes 
228, 141 sejam médicos no Hospital e desses 141 estão ocupadas 90 vagas, portanto há 51 
lugares livres para médicos de especialidade. A idade média dos médicos é de 51 anos de 
idade o que em termos de urgência cria alguma dificuldade porque a partir dos 50 anos já não 
têm de fazer urgências noturnas. No âmbito do quadro de enfermagem está o mesmo 
totalmente preenchido com 599 enfermeiros.-----------------------------------------------------------------
Sobre a 2ª fase do Hospital o projeto comporta a Consulta Externa, o Bloco Operatório, 
Urgências, Cuidados Intensivos, Análises Clínicas e está em reapreciação na Administração 
Regional de Saúde do Alentejo, em Évora, para eventualmente ser diminuído no 
estacionamento subterrâneo, uma vez que o projeto atual prevê um piso -1 e um piso -2 que 
poderá não ser necessário tendo em conta o grande espaço que existe dentro do Hospital e 
retirar o heliporto que está na cobertura diminuindo o valor do projeto. Já está construído a 
Hemodiálise, o Hospital Dia e o Serviço de Psiquiatria que estavam incluídos nesta 2ª Fase.------ 
 
O vereador Luís Miranda relativamente ao projeto da remodelação dos arruamentos do Centro 
Histórico informou que os procedimentos concursais estão concluídos, já foi recebido o visto 
tácito do Tribunal de Contas e a obra iniciar-se-á em breve, disse.--------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias colocou as seguintes questões:------------------------------------------------------
Relativamente ao que foi dito na última Assembleia Municipal sobre uma famigerada ata de 
uma reunião que houve entre a ULSBA, a Direção Regional de Agricultura e a Câmara Municipal 
de Beja sobre os problemas do olival, ficou perplexo com o facto do vereador Luís Miranda 
dizer que a ata se estava a elaborar comparativamente com o senhor Presidente da Câmara ter 
dito que não havia qualquer ata. Isto dá uma ideia nada abonatória para o executivo da 
Câmara de Beja e leva-o a pensar que raio de ata será esta, se é feita à distância e como é que 
se pode acreditar na mesma baseada em palpites.-----------------------------------------------------------
Relativamente ao episódio que ocorreu sobre o impedimento de elementos da CDU nos 
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serviços no âmbito da campanha eleitoral, referiu que têm muita dificuldade em perceber 
posições desta natureza que seriam de evitar e que aliás foram contrariadas na decisão que a 
CNE fez chegar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano e tendo lido numa ata que o senhor Presidente sentia que os 
gastos com o mesmo teriam sido atingidos e sendo este a referência maior de Beja, isto é, o 
seu Fórum como é que se afirma que não há mais dinheiro para ali.------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Alcântara residente no Bairro das Saibreiras considerou urgente a 
necessidade de uma intervenção no itinerário que liga Beja ao Bairro uma vez que o mesmo se 
encontra bastante deteriorado, a instalação de uma paragem de autocarro para que as 
pessoas se abriguem do frio e da chuva e que se fizesse pelo menos uma vez por semana a 
limpeza naquela zona que hoje em dia fica muito aquém do necessário.-------------------------------
Referiu ainda que o custo da água no Concelho de Beja é bastante elevado quando comparado 
a outros concelhos do Distrito, e sendo este um concelho que necessita de desenvolvimento 
considera que uma das formas de captar investimento será também diminuir os custos da 
água, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão da campanha eleitoral 
no interior dos serviços da Câmara Municipal de Beja disse ser verdade que a CDU fez um 
pedido para visitar as instalações num determinado dia e é verdade que o Presidente da 
Câmara disse que a mesma devia ser feita no exterior. A CDU apresentou uma exposição à CNE 

que deu razão a esta força política e em função daquilo que disse na Assembleia Municipal e 
que reiterou, a Câmara Municipal cumpre escrupulosamente as decisões da CNE mesmo que 
não concorde com elas, que é o caso. A CNE em algum momento acusou a autarquia de não ser 
imparcial e de favorecer ou desfavorecer uma candidatura em detrimento de outras e a CDU 

foi tratada em igualdade de circunstâncias com todas as outras. Depois, estão 17 candidaturas 
a concorrer a estas eleições no Circulo Eleitoral de Beja, se cada candidatura ocupasse 1 hora 
nos serviços municipais, em horas diferentes, seriam 17 horas de serviço consumido. 
Atendendo a que os funcionários do Parque de Materiais trabalham 6 horas por dia, seriam 
eventualmente 3 dias de trabalho consumidos nessa matéria do chamado contato eleitoral. 
Mas vai mais longe, se as candidaturas não entram no Continente, ou Pingo Doce ou 
Autoeuropa então porque motivo é que hão de entrar numa Câmara Municipal, qual é a 
diferença entre não se poder fazer campanha nalguns locais e se poder fazer noutros não 
havendo importância de ferir o normal funcionamento dos serviços. Mas mais, o parecer da 
CNE diz que a campanha pode ser feita salvaguardando o normal funcionamento dos serviços, 
então e quem é que determina o que é o normal funcionamento dos serviços. Portanto foi um 
caso que se criou, está certo que não foi antidemocrata, não impediu ninguém de fazer 
campanha, não impediram o contato de ninguém com ninguém e a partir do momento em que 
a CNE disse que a campanha pode ser feita no interior dos serviços públicos imediatamente foi 
permitido que a CDU visitasse a câmara e fizesse a campanha que bem entendesse embora 
também tenha sido informado por funcionários anteriormente que não gostariam de ser 
importunados com ações políticas nos respetivos gabinetes.----------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano disse que as escavações decorreram durante 10 anos e é 
absolutamente surpreendente que ao fim deste tempo e de meio milhão de euros se continue 
a dizer que se precisa de escavar mais. Este Fórum encontra-se no centro da cidade que não 
pode ser permanentemente um campo experimental de escavações durante décadas e há uma 
altura em que o espaço tem de ser consolidado e tornado visitável e é nisso que se vai apostar, 
daí estarem cativos 700.000,00 € para se intervencionar o Fórum Romano e eventualmente a 
partir daí poder-se nalguns dos pontos continuar as escavações onde seja possível.----------------
Relativamente ao Bairro das Saibreiras disse que dentro da planificação de intervenções uma 
das estradas que está prevista é precisamente a que vai do campo de jogos do Bairro de Nossa 
Senhora da Conceição até ao Parque de Materiais da EMAS. Neste momento a Estrada 
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Municipal entre a Mina da Juliana e Santa Vitória está a ser intervencionada, depois terminar-
se-á a Estrada entre Santa Clara de Louredo e Penedo Gordo e a da Cercibeja, que ficaram 
inacabadas, em seguida será o Parque Industrial ou a ligação entre as duas rotundas do novo 
Continente à entrada do Bairro da Esperança e depois seguir-se-á a ligação entre o campo de 
jogos do Bairro de Nossa Senhora da Conceição até ao Parque de Materiais da EMAS onde está 
prevista a melhoria do piso até ao Bairro das Saibreiras.----------------------------------------------------
Relativamente às paragens de autocarros informou que o Município terá nos próximos meses 
vinte e uma novas mas não tem a certeza se o Bairro das Saibreiras está contemplado.-----------
Relativamente à limpeza não consegue precisar se essa responsabilidade é da Câmara 
Municipal ou da Junta de Freguesia, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à questão da elaboração da ata referiu que com 
certeza que haverá divergências de opinião e outras entre ele e o senhor Presidente da 
Câmara mas neste caso específico não houve qualquer divergência, simplesmente aconteceu 
que o senhor Presidente não estava informado de que a ata estava a ser elaborada e aliás a 
questão surgiu na Assembleia Municipal porque a ata foi mandada fazer fora de tempo e 
alguém dos serviços comunicou aos membros da Assembleia Municipal que tinha sido 
mandado elaborar uma ata fora de tempo. Existe de facto este problema nos serviços de 
pessoas que passam informação para fora e que causa alguns embaraços tendo sido este um 
deles.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao custo da água referiu que não há que esperar baixas desse custo, antes pelo 
contrário, e esses concelhos onde a água é vendida aos consumidores abaixo do custo terão 
que gradualmente aumentar as tarifas porque não há outra maneira de solucionar o problema, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado quis apenas referir relativamente à questão da posição da Câmara 
Municipal sobre a não possibilidade de contato com os serviços durante a campanha eleitoral 
que podemos ser mais ou menos hábeis com as palavras e podemos dar mais ou menos volta à 
conversa mas o que fica para o futuro é que foi a primeira vez que isto aconteceu em Beja com 
uma candidatura numa decisão única a nível distrital e quiçá a nível nacional e a CNE apenas 
pegou no texto que está consagrado na Constituição e remeteu-o num documento que enviou 
para a Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------------------------
Referiu ainda ter mais uma vez ficado atónico com as afirmações proferidas pelo vereador Luís 
Miranda que vão de encontro áquilo que o senhor Presidente da Câmara também disse numa 
reunião atrás, nomeadamente a procura de alguém que está a fornecer informação para fora 
relativamente a um conjunto de assuntos e lamentou que isto voltasse a ser frisado na reunião 
de câmara, 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 dezassete horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
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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 unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

06 de novembro de 2019 
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