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Ata número vinte, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezasseis 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, 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, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:-------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou, uma vez que tomaram conhecimento através de um 
meio de comunicação social que a partir do início de novembro os serviços do edifício dos 
Paços do Concelho serão deslocalizados para o chamado edifício azul do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, se se confirma esta notícia e se estão salvaguardadas as condições para os 
trabalhadores desempenharem as suas funções.--------------------------------------------------------------
Perguntou ainda se está prevista alguma reunião de câmara extraordinária para este mês 
tendo em conta a apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal 
para 2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, confirmou que efetivamente o executivo e 
funcionários serão deslocalizados para o edifício citado mas não foi a Câmara Municipal de 
Beja que comunicou que seria já no início de novembro porque provavelmente não será uma 
vez que ainda falta completar algumas ligações elétricas e informáticas, contudo a mudança 
esteja prevista ainda este ano.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às condições de trabalho poderão não ser as ótimas porque é um espaço mais 
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diminuto mas tentar-se-á proporcionar a todos os funcionários as melhores condições 
possíveis para desempenharem as suas funções. Referiu também, como os vereadores saberão 
que este edifício também já não reúne condições ótimas porque há sítios onde o teto falso 
está a desabar, já tinha acontecido no passado e voltou a acontecer este ano, para além de 
que quando chove a escada na zona central é perigosa devido às goteiras da claraboia o que 
pode provocar acidentes graves, portanto não se vai gastar 620.000,00 € porque lhes apetece 
mas sim porque o edifício precisa e nestas condições não há alternativa se não deslocalizar 
todo o pessoal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que as reuniões de câmara serão realizadas no auditório do referido edifício 
e respondendo à segunda questão da senhora vereadora Sónia Calvário está realmente 
prevista a realização de uma reunião de câmara extraordinária para dia 31 de outubro de 
2019, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente à Zona de Acolhimento Empresarial Norte e tendo-lhes chegado a informação 
por parte de alguns empresários que a obra tinha sido abandonada por falta de pagamento da 
Câmara Municipal de Beja ao empreiteiro perguntou se isto corresponde à verdade.--------------
Relativamente à área da Educação perguntou quais foram os problemas e necessidades 
verificadas no início deste ano letivo e que soluções o executivo adotou para minimizar as 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último perguntou, no quadro dos projetos sociais apoiados pelo Município ou nos quais foi 
promotor das candidaturas, se existe ou não atraso do pagamentos destas verbas por parte da 
entidade nacional e se sim que procedimentos está o Município a desenvolver, disse.------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão sobre a Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte afirmou que é redondamente falso que a Câmara Municipal de 
Beja tenha deixado de pagar ou se tenha atrasado no pagamento de alguma fatura ao 
empreiteiro J.J.R. Construções e não tem qualquer informação que a obra tenha sido 
abandonada porque não há sequer motivo para isso.--------------------------------------------------------
Relativamente aos projetos em que a Câmara Municipal de Beja está envolvida como parceiros 
sociais disse que a autarquia já cumpriu o pagamento que lhe compete no âmbito dos mesmos 
para a totalidade do ano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, relativamente ao início do ano letivo informou que na sua 
generalidade não começou mal, houve efetivamente alguns problemas que não sendo da 
responsabilidade direta do Município não deixam de preocupar, nomeadamente com a escola 
de Santa Vitória que neste momento, tendo menos de 21 alunos e dentro do rácio do 
Ministério da Educação, não tem auxiliar, o que criou alguns constrangimentos. Em igual 
situação estão as escolas de São Matias e Trigaches há vários anos. Os Presidentes destas 
Juntas, e bem, têm conseguido colocar pessoal colmatando assim estas necessidades. Existe na 
freguesia de Nossa Senhora das Neves uma situação muito idêntica com uma auxiliar do 1º 
ciclo e têm estado a trabalhar juntamente com os coordenadores das escolas porque a 
freguesia tem cerca de 66 alunos na sua comunidade escolar desde o 1º ao 4º ano.----------------
Relativamente à alimentação todas as IPSS’s e associações que prestam este serviço foram 
contatadas e as coisas estão a correr normalmente e foi pedido às educadoras e a quem 
coordena o pré-escolar que todas as semanas façam um breve relatório no sentido de se 
seguir de perto as situações.----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos parques infantis existe um conjunto deles a necessitar de intervenção e 
neste momento o de Cabeça Gorda, Salvada, Albernoa e Beringel já têm os procedimentos 
realizados para serem reabilitados. Pretendia-se que este ano ainda fosse feita essa 
requalificação e no próximo ano os outros quatro parques infantis fossem também 
requalificados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Como será também do conhecimento dos senhores vereadores os ares condicionados foram 
colocados nas escolas das freguesias rurais e foi um processo que correu dentro da 
normalidade. Foi também contratada uma empresa para durante os próximos 3 anos fazer a 
manutenção de todos os equipamentos nos centros educativos.-----------------------------------------
Relativamente aos Agrupamentos nº 1 e 2 as informações que lhe vêm chegando dos 
Conselhos Gerais é que efetivamente existe um problema nas escolas do 2º e 3º ciclo com os 
assistentes operacionais uma vez que o rácio está no limite e basta faltar um ou outro e as 
coisas complicam-se. Relativamente à colocação de docentes o processo parece estar bem 
melhor tirando um caso ou outro pontual, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino relativamente à questão do vereador Vítor Picado sobre os 
projetos sociais acrescentou que não tem qualquer informação que o Portugal Inovação Social 
esteja em incumprimento de pagamentos. Havia uma verba em atraso do anterior CLDS 3G mas 
que está regularizada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu as respostas dadas mas relativamente ao Portugal Inovação 
Social chegou-lhe efetivamente ao conhecimento que haverá atrasos por parte deste e se bem 
que haja entidades que tenham disponibilidade de tesouraria e consigam fazer face a esta 
situação, há também outras que poderão estar com alguma dificuldade colocando 
inclusivamente a questão dos salários em causa, pelo que apelou ao executivo que 
diligenciasse se isto é verdade ou não.---------------------------------------------------------------------------
Referiu que relativamente ao papel que os Presidentes de Junta têm assumido, e bem, 
compreende a aflição dos mesmos em assegurar estas situações, não compreende é que 
tenham de ser eles, fruto de alguma parceria, assegurarem uma competência que é do 
Ministério da Educação e esta têm sido uma preocupação que liga agora à questão do 
Município de Beja assumir as competências ao nível da Educação, recebendo um pacote 
financeiro de 3.000.000,00 €, quando só em vencimentos tem 2.500.000,00 €. Então e os 
assistentes operacionais que fazem falta nas mais diversas escolas, terapeutas da fala, 
psicólogos, formadores, assistentes sociais, animadores que estão num quadro alguns de 
alguma precariedade nas escolas, estão previstos nesta verba? Na altura lembra-se que não 
houve uma informação conclusiva relativamente a este aspeto.------------------------------------------
Relativamente às AEC’s o senhor vereador Arlindo Morais não frisou mas no caso da Cabeça 
Gorda estas só funcionaram durante a primeira semana o que tem causado grandes 
constrangimentos às famílias que têm a vida organizada em função deste serviço e que de 
repente se viram confrontados com esta situação. Chegou-lhe também ao conhecimento que 
em Beringel com a abertura do novo infantário terão saído um conjunto de alunos da pré-
primária pública para a IPSS, pelo que perguntou se isto corresponde à verdade, disse.------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à transferência de competências 
na área da Educação a Câmara Municipal de Beja optou por aceitá-las a partir do dia 01 de 
setembro de 2020. De acordo com a Lei de Transferência de Competências as Câmaras 
Municipais poderiam assumir esta competência a partir de dia 01 de setembro de 2019, de 01 
de setembro de 2020 ou o mais tardar 01 de setembro de 2021 em que todos são obrigados a 
assumir estas competências.----------------------------------------------------------------------------------------
Os mapas enviados pelo Ministério da Educação transferem com estas competências 
3.500.000,00 € por ano letivo e o Município de Beja tem uma componente salarial na ordem 
dos 2.500.000,00 €, referindo-se 1.000.000,00 € a pequenos melhoramentos nas escolas, AEC’s 
AAF’s, refeições, transportes, etc. De acordo com os cálculos do serviço de educação este valor 
não cobre totalmente a despesa das funções que vai receber e foi feita uma contraproposta ao 
Ministério para ir aproximadamente até aos 3.600.000,00 €. Independentemente disto irão 
continuar a dialogar durante este ano letivo que ainda não é da inteira responsabilidade da 
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Câmara Municipal de Beja no sentido de um conjunto de insuficiências da escolas serem 
devidamente cumpridos, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais, referiu que é verdade que no Agrupamento nº 2 a empresa que 
lidera as AEC’s tem tido dificuldade ao nível da contratação e as coisas não têm estado a correr 
nada bem sobretudo na freguesia de Cabeça Gorda, situação que foi colocada por ele próprio 
junto da Diretora e de quem dirige e promove estas atividades mas a informação que recebeu 
foi que estão a tentar contratar os técnicos para satisfazer as necessidades dos pais e aquilo a 
que se propôs foi tentar ser uma ponte para ajudar a dialogar com outras entidades ou 
associações para que rapidamente esta situação se resolva da melhor forma para todos.---------
Há outro problema que não frisou há pouco que são as portarias da escola de Santa Maria e da 
escola Mário Beirão que estão a causar alguns constrangimentos e ainda ontem passou a tarde 
inteira em reuniões para se tentar dar a volta a esta situação que é problemática.------------------
Relativamente a Beringel efetivamente abriu uma nova valência noutro espaço e sendo as 
pessoas livres de escolherem houve cerca de 12/13 alunos que voltaram para essa IPSS, disse.-- 
 
Relativamente à aprovação da transferência da competência da área da Educação questão 
colocada pelo vereador Vítor Picado o senhor Presidente da Câmara referiu que as 
competências que foram à Assembleia Municipal de junho foram as que a Câmara Municipal 
rejeita para o ano 2020, nomeadamente na área do estacionamento público e na área da 
segurança alimentar, o que significa que a partir do dia 01 de janeiro de 2020 receberão todas 
as competências, exceto a da educação, que vindo em 2020 só produzirá efeito a 01 de 
setembro porque as competências já estão delegadas nas Câmaras desde o dia 01 de janeiro 
de 2019 e portanto a autarquia só têm de informar a DGAL as que rejeita e não as que aceita.--- 
 
A vereadora Sónia Calvário considerou que esta é uma interpretação feita pelo executivo em 
permanência e não a dos vereadores da CDU que acham que, quer seja para aceitar, quer seja 
para rejeitar, estas competências devem ir à Assembleia Municipal para este órgão ter 
oportunidade de se pronunciar antes de 2021 que aí sim a própria Lei impõe estas 
competências automaticamente para as Câmaras Municipais, disse.------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal informou-se 
junto da Secretaria de Estado da Administração Local que confirmou ser esta a interpretação 
embora aceite que haja outras mas efetivamente as competências já estão todas delegadas 
nos Municípios desde o dia 01 de janeiro de 2019 e as Assembleias Municipais só têm de se 
pronunciar sobre aquelas que são rejeitadas.------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que sendo assim e faltando alguns meses para o início do 
ano letivo 2020/2021 está a Câmara Municipal a assumir uma competência sabendo que 
existem todos estes problemas que o próprio Ministério da Educação não assume e que a 
componente financeira não cobre totalmente a não ser que haja um volte-face, ou seja, 
assume-se o valor comunicado que está bastante aquém das reais necessidades da 
competência que será assumida.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que já houve cerca de uma centena de 
municípios que aceitaram esta competência para 2020, certamente com as mesmas 
insuficiências que Beja mas efetivamente se todos aguardarem que estejam resolvidas todas 
as questões em todas as áreas dificilmente assumirão alguma competência.-------------------------
Este executivo entende que está preparado, que consegue resolver e ter uma capacidade de 
resposta melhor localmente por ter uma relação de maior proximidade e por isso assume as 
suas responsabilidades embora saibam que é uma tarefa de grau de dificuldade grande e desse 
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ponto de vista entendem que estão em condições de as receberem um ano antes da data 
limite imposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda confirmou que não existe qualquer fatura em atraso na contabilidade 
à J.J.R. Construções e nunca houve nenhuma fatura vencida. Acrescentou que houve alguma 
dificuldade na aprovação do projeto de eletricidade por parte da EDP, questão que está 
ultrapassada mas ainda existe um constrangimento que é a aprovação dos materiais elétricos 
que estão a ser encomendados pelo empreiteiro, facto que pode atrasar um pouco a obra, 
mas a infraestruturação da Zona de Acolhimento Empresarial Norte está a decorrer 
normalmente tanto a nível dos pagamentos como a nível operacional, disse.-------------------------  
 
A vereador Marisa Saturnino deu ainda conhecimento que a informação solicitada na reunião 
anterior pelo vereador Vítor Picado relativamente ao desdobramento dos agregados familiares 
da Rua da Lavoura já lhe foi entretanto remetida via email, disse.---------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Pedido de dispensa de processo autónomo de Avaliação Ambiental 
relativo ao Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade de 
Travessos de Baixo;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer de 02 de outubro de 2019 do Técnico Municipal, Miguel Quaresma, informando que o 
pedido de dispensa, endereçado à Câmara Municipal, tem como termos de fundamentação 
uma síntese técnica, que se apresenta sob forma de informação, com o conteúdo considerado 
mais relevante de modo a referenciar, na ótica ambiental, as características essenciais do 
plano, a suscetibilidade da área de intervenção, face à vulnerabilidade ambiental da zona onde 
se insere, e a justificação equacionada no âmbito da dispensabilidade do processo autónomo 
de avaliação ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------------
1 – Características do Plano:----------------------------------------------------------------------------------------
1.1. – Referências essenciais: O PIER da Herdade de Travessos de Baixo, em termos de 
incidências ambientais, reporta-se essencialmente à componente edificativa de suporte às 
funções de armazenamento, processamento de matéria-prima e acondicionamento de 
produtos intermédios (As instalações/unidades tecnológicas previstas estruturam-se essencialmente a 

partir de duas cadeias com vista ao processamento prévio de matéria-prima oriunda da olivicultura e da 
cultura de amêndoa. No âmbito da olivicultura, a cadeia tecnológica responde às funções de 
armazenagem, lavagem, triagem da matéria-prima e acondicionamento, em função da dimensão e 
qualidade do fruto para seleção da azeitona destinada à conserva de mesa ou à produção de azeite a 

granel. A outra cadeia visa essencialmente a secagem e acondicionamento da amêndoa com casca.) 
integradas na produção agrícola.----------------------------------------------------------------------------------
O PIER comporta, em termos territoriais, uma zona de intervenção de 42,1ha, no âmbito da 
qual se localiza a edificação e onde se concentram as unidades tecnológicas, mas a 
abrangência territorial é mais vasta, pois integra a produção de matéria-prima de outras 
explorações do grupo empresarial, circunstância que determinou a presente iniciativa de 
planeamento. Esta opção de planeamento teve em consideração o facto da área de edificação 
pretendida superar a edificabilidade prevista no Regulamento do PDM de Beja e de prever a 
instalação de unidades tecnológicas que ultrapassam inclusivamente a capacidade de 
produção agrícola do prédio, onde se prevê o desenvolvimento do projeto de transformação 
primária de matéria-prima.------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, para que a edificabilidade não decorresse de maneira “avulsa” e ao sabor de 
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objetivos pontualizados em função de respostas a dar a necessidades imediatas, à semelhança 
de situações já ocorridas no Concelho e que se traduziram num percurso processual 
incompatível com uma boa gestão do território, previu-se o desenvolvimento de um PIER. 
Assim, através do plano é possível definir uma estratégia de desenvolvimento para a unidade 
de transformação de matéria-prima e, em função dos objetivos apurados, definir um programa 
de investimento de médio/longo prazo que possa vir a constituir um instrumento disciplinador 
da ocupação e da transformação de uso do solo.--------------------------------------------------------------
A edificabilidade prevista assenta em duas realidades construtivas, respetivamente sobre 
edifícios existentes, por via da recuperação, beneficiação e reconversão de funções, e através 
de construção nova, em resposta estritamente às exigências de localização de instalações 
tecnológicas associadas ao melhor aproveitamento e valorização dos recursos agrícolas 
supervisionados pelo grupo empresarial proprietário da Herdade de travessos de Baixo.----------
1.2. – Quadro de execução e implicações de natureza ambiental: O programa subjacente ao 
PIER estabelece um quadro de referência para desenvolvimento das intervenções a 
empreender. As novas edificações previstas inserir-se-ão num contexto já edificado, localizado 
numa extensão concentrada e bem delimitada no espaço, separada fisicamente da área de 
produção agrícola, dando continuidade à expressão predominante no ordenamento da zona 
envolvente, marcada pela afirmação da centralidade dos assentos de lavoura, onde se 
concentram as construções que albergam, principalmente as funções residencial e económica. 
A eira, estrutura tradicional nos assentos de lavoura, separada da restante construção, será 
utilizada para a secagem da amêndoa, numa lógica de extrema racionalidade ambiental, pois 
aproveita uma área já impermeabilizada para exposição do fruto à secagem, com recurso 
diretamente à energia solar, sem qualquer apetrechamento de ordem tecnológica, a não ser 
de movimentação normal de cargas (deposição e recolha do produto).------------------------------------
Face à perspetiva de ocupação funcional do espaço e tendo em conta o tipo de agricultura 
instalada, o impacte direto sobre o solo resume-se praticamente à área de implantação das 
edificações, com instalações tecnológicas, que em sede de projetos da especialidade será 
equacionada a solução para o tratamento de efluentes relativos à laboração do lagar de azeite.  
Esta unidade a par da área de impermeabilização, com as componentes de drenagem pluvial e 
doméstica, constituem as fontes geradoras dos impactes a supervisionar, na medida em que o 
fornecimento de energia está previsto ser assegurado pela rede pública de média tensão. 
Assim, os impactes são meramente locais, concentrados no espaço, e sujeitos a protocolos de 
execução a definir no âmbito dos projetos tecnológicos, em função das opções a seguir.----------
O plano estabelece, deste modo, um quadro normativo de edificabilidade para os projetos e 
atividades ali definidos, no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 
funcionamento ou afetação de recursos.------------------------------------------------------------------------
Sob o ponto de vista ambiental, não influencia outros planos ou programas, incluindo os 
inseridos numa hierarquia, não se registando qualquer pertinência deste PIER em matéria de 
integração de considerações ambientais, em especial com vista a promover o desenvolvimento 
sustentável porque, no essencial, a própria filosofia de desenvolvimento, associada ao 
aproveitamento de edificações existentes e à concentração da construção, já estão em linha 
com as opções ambientais definidas no âmbito do PDM e do PROT Alentejo.--------------------------
Em termos de implementação da legislação em matéria de ambiente, para além da submissão 
aos IGT referidos, o licenciamento ambiental incide sobre o(s) projeto(s) a implementar.---------
2 – Referências aos impactes e à suscetibilidade da área de intervenção do PIER:------------------
Os impactes estão essencialmente associados à edificação destinada a albergar instalações 
tecnológicas. Assim, colocam-se com pertinência as questões da probabilidade de desafetação 
das instalações, a duração dos ciclos produtivos inerentes, a frequência e a reversibilidade dos 
efeitos associados à construção. Todos estes pressupostos deverão ser equacionados em sede 
de projeto, onde se define o tipo de construção em função dos respetivos layout tecnológicos 
e a natureza das soluções técnicas na ótica da reciclagem ambiental e da recuperação do 
espaço construído. Em sede de regulamento do PIER consta a indicação clara do 
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enquadramento paisagístico, incluindo a necessidade de estabelecer cortinas arbustivas e 
arbóreas, bem como a cércea máxima e o referencial de recuperação dos espaços edificados, 
em caso de desafetação de instalações tecnológicas. Estes são os pressupostos subjacentes 
aos efeitos cumulativos, que se prefiguram principalmente no horizonte de fim de vida da 
atividade ou dos investimentos envolvidos. Não há efeitos de natureza transfronteiriça, nem se 
vislumbram consequências para a saúde pública ou para o ambiente, dada a natureza da 
atividade a desenvolver e a localização fora de contextos meramente residenciais ou de 
proteção/preservação ambiental. A ocorrência de acidentes com consequências ao nível da 
integridade física e saúde das pessoas e da conservação dos patrimónios material e natural, 
tem escassa relevância dado que a zona de influência está inserida na categoria de baixa 
perigosidade, classificação obtida no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios. Para além deste apontamento, a dimensão e extensão espacial dos efeitos têm 
incidências meramente locais, numa zona com vulnerabilidade reduzida, no que diz respeito às 
características naturais específicas ou patrimoniais, não estando em causa a ultrapassagem das 
normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental, de utilização intensiva do solo 
ou de afetação de áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário ou 
internacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Justificação da dispensa dos estudos ambientais:-------------------------------------------------------
A avaliação ambiental constitui um âmbito importante do processo de elaboração dos Planos, 
pois deve conter a análise e ponderação de impactes, principalmente em relação aos mais 
significativos, resultantes da aplicação das propostas de ordenamento, procurando descrever 
as alternativas e opções de minimização dos efeitos negativos, sem comprometer a 
concretização dos objetivos traçados, de modo realista, exequível e razoável.------------------------
O presente PIER e respetiva avaliação inclui um território definido no PDM de Beja como 
“Espaço Rural – Assento de Lavoura” com funcionalidades associadas.---------------------------------
Tendo em consideração, face à legislação em vigor, a atualidade do PDM de Beja, que se 
baseou num processo estruturado a partir da elaboração de diversos estudos ambientais 
(integrados na avaliação ambiental estratégica e no relatório ambiental de suporte à declaração 

ambiental), é importante referir que está disponível, de modo vinculativo e para cumprimento 
obrigatório, um referencial ambiental de enquadramento fundamentado em peças materiais 
que compõem aquele IGT e que se aplica eficazmente à área definida pelo PIER.---------------------
Este referencial de planeamento está atualizado e versa conteúdos muito detalhados sobre o 
espaço rural em causa, inclusivamente com a identificação e definição da estrutura ecológica, 
cuja incidência na área do plano não é particularmente relevante.---------------------------------------
De referir ainda que a zona de intervenção do PIER foi sujeita ao estudo e à avaliação 
ambiental no âmbito do bloco de rega do Empreendimento de fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA) onde se insere. Assim, qualquer estudo de ordem ambiental, a ser efetuado no âmbito 
do PIER, traduzir-se-ia, à partida, em redundância de conteúdo.------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, no respetivo preâmbulo, refere que “a avaliação 
ambiental de planos e programas constitui um processo contínuo e sistemático, que tem lugar 
a partir de um momento inicial do processo decisório público sobre os eventuais efeitos 
ambientais”; assim, a AAE e o relatório ambiental realizados no âmbito da revisão do PDM e do 
bloco de rega do EFMA, pela abrangência, escalas de abordagem, conteúdo e incidência local, 
constituem, em termos práticos, um referencial de ordem ambiental suficientemente seguro e 
fidedigno para alicerçar um processo contínuo de avaliação ambiental do PIER.----------------------
Ao se considerar que, segundo o mesmo Decreto-Lei, “a elaboração de um relatório ambiental 
por parte da entidade responsável pela elaboração do plano ou programa, o qual não deve 
constituir uma descrição final da situação ambiental, mas sim uma análise inicial de base a 
todo esse procedimento de elaboração e cujo conteúdo deve ser tido em consideração na 
redação da versão final desse plano ou programa”, pode ser inferido que as caracterizações e 
os diagnósticos ambientais realizados no âmbito da revisão do PDM e do EFMA constituem, por 
si, uma base referencial da fase inicial de um processo contínuo e sistemático de avaliação 
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ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado que ocorreu a consulta pública no âmbito da revisão do PDM e dos blocos do EFMA, 
importa referir que, em termos procedimentais, o respetivo processo de avaliação ambiental 
pode ser associável ao PIER, por responder aos requisitos previstos no aludido Decreto-Lei, 
nomeadamente em relação à Diretiva nº 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 26 de maio, que estabelece “a participação do público na elaboração de certos planos e 
programas relativos ao ambiente”.--------------------------------------------------------------------------------
Para melhor fundamentar a solicitação de dispensa da avaliação ambiental relativa ao PIER, 
importa ainda referir que o detalhe do estudo de avaliação de impactes do PDM foi ao 
pormenor de definir um sistema para a estrutura ecológica do espaço rural, com a indicação 
expressa do estatuto funcional de proteção.-------------------------------------------------------------------
Deste modo, com a convicção de que dificilmente o pormenor e o conteúdo do estudo e da 
avaliação ambiental do PIER poderiam conduzir a conclusões diferentes e com a consideração 
de que a proposta de ocupação do espaço e as respetivas opções funcionais do assento de 
lavoura, que deverão constar no PIER, não vão contrariar as matérias definidas no PDM para o 
espaço em causa. Face ao exposto, considera-se que estão reunidas as condições para que, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, nomeadamente o não enquadramento 
previsto nas alíneas a) e b) do número 1 do artigo 3º, se proponha a dispensa da avaliação 
ambiental do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade de Travessos de Baixo; ou 
seja, que a Câmara Municipal considere que a averiguação foi consumada por via de um 
enquadramento fidedigno e que conclua que o referido plano não se encontra sujeito a 
processo autónomo de avaliação ambiental.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 724)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de elaboração do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico da Herdade da Figueirinha;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7813, de 10 de outubro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que terminado o período de discussão pública e não se tendo verificado qualquer 
sugestão ou reclamação relativamente à decisão de efetuar um contrato para planeamento 
para a Herdade da Figueirinha nem à minuta do contrato e respetivos termos de referência 
estão estes documentos em condições de serem aprovados em definitivo e ser assinado o 
contrato. Torna-se agora necessário, para cumprimento do artigo 76º do RJIGT, que a Câmara 
Municipal determine a elaboração do plano de pormenor de intervenção no espaço público na 
Herdade da Figueirinha, com base nos termos de referência já aprovados que fundamentam a 
sua oportunidade e fixam os respetivos objetivos, precedido da assinatura do contrato para 
planeamento entre a Câmara Municipal e o proprietário do terreno que constitui a área de 
intervenção do plano e que foi sujeito a divulgação pública.----------------------------------------------- 
O prazo fixado para a execução do plano é de 6 meses após a celebração do contrato.------------
Foi deliberado por unanimidade determinar a elaboração do plano de pormenor de 
intervenção no espaço público na Herdade da Figueirinha.(Deliberação nº 725)----------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de aditamentos a Acordos celebrados no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal;------------------------- 
 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Ana Luísa Valadas 
Branco, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 726)---------------------------------------------- 
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Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Maria Amélia da 
Silva Pacheco, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente 
ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 727)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Marques & Lopes, 
Ldª, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 728)---------------------------------------------- 

 
Presente o aditamento ao acordo celebrado entre o Município de Beja e Palmira de 
Assunção Estevão Ventura, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 729)---------------------------------------------- 

 
 

2.4. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Registo nº 7672, de 07 de outubro de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo 
a abertura de um concurso público para alienação do lote 7, no Loteamento da Abegoaria na 
Rua da Lavoura, em Beja, destinado a construção de edifícios de comércio ou serviços.---------
Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Aviso Concurso; Programa Concurso; Caderno de 
Encargos; Conservatória Registo Predial Lote 7; Matriz Predial Lote 7; Ortofotomapa Lote 7; 
Planta de Ordenamento Lote 7; Planta de áreas Lote 7; Planta de localização Lote 7.---------------
Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-----------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Teresa Costa;-------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Margarida Duarte.------------------------------------------------------------
O preço base para a alienação do Lote 7 é de 10.000,00 €.-------------------------------------------------
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa com 
base nos critérios definidos no programa de concurso.------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 730)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato 
avulso;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de valorização turística da albufeira dos 
Cinco Réis, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU aprovar a minuta e 
adjudicar a empreitada à empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor 
de seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta euros e cinquenta e dois cêntimos 
+ IVA.(Deliberação nº 731)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de rejeição das listas de erros e omissões;--------------------------- 

 
Registo nº 7656, de 04 de outubro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo na sequência do decorrer do procedimento de concurso público da 
empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja e após análise por parte dos 
projetistas das listas de erros e omissões apresentadas na plataforma eletrónica de 
contratação Saphety pelas empresas Habitâmega Construções, S.A., António Saraiva e Filhos, 
Ldª e Teixeira, Pinto & Soares, S.A., que, de acordo com a alínea b) do nº 5 do artigo 50º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, sejam rejeitados na sua 
totalidade, dando-se conhecimento a todos os concorrentes da correspondente apreciação 
efetuada pela equipa projetista.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado rejeitar por unanimidade as listas de erros e omissões apresentadas pelos 
concorrentes.(Deliberação nº 732)---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Registo nº 7549, de 02 de outubro de 2019, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, propondo a 
ratificação do Protocolo a assinar entre o Município de Beja e a Rodoviária do Alentejo que 
visa garantir a operacionalização e as regras de implementação e Procedimentos da Redução 
Tarifária no âmbito do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 
Públicos, que se junta e que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata, na sequência da publicação, de 4 de fevereiro de 2019, do respetivo Despacho nº 
1234-A/2019, previsto no artigo 234º da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro – Lei do 
Orçamento do Estado para o ano de 2019, aplicáveis à relação contratual de transportes 
públicos existente entre o Município de Beja e a Rodoviária do Alentejo, S.A..------------------------
O PART tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, 
nomeadamente, o congestionamento, a emissão de gases de efeito estufa, a poluição 
atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social e visa atrair passageiros para o 
transporte público, apoiando as autoridades de transporte com uma verba anual, que lhe 
permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências 
que lhes são atribuídas pela Lei nº 52/2015, de 9 de junho.------------------------------------------------
Com estas medidas pretende-se dinamizar a mobilidade concelhia, promovendo a justiça 
social, pelo incentivo à utilização do Transporte Público.----------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 733)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o requerimento de Rogério Mateus, em representação de Emília Teresa Ramires, 
Cabeça de Casal da Herdade de Setor Agrícola, para efeitos de arrendamento rural de 
campanha, para cultivo de aveia ou tremoço, no prédio rústico denominado “Courela da 
Atalaia”, sito na freguesia da Salvada, com a matriz rústica nº 32, secção D, nos termos do 
Decreto-Lei nº 294/2009, de 13 de outubro, informou o Gabinete Jurídico o seguinte:-------------
Tendo o requerente manifestado interesse em continuar o arrendamento rural de campanha 
do prédio, cujo contrato se extinguiu em 27 de junho de 2019, por caducidade pelo decurso do 
prazo do contrato, e que se encontra identificado no edital, que se segue, e podendo haver 
mais interessados, torna-se necessário proceder a abertura do respetivo procedimento, com 
vista a garantir o princípio da concorrência, pelo que é proposto que a Câmara Municipal 
aprove o dito edital, para os requerentes e outros interessados terem oportunidade de licitar o 
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direito ao arrendamento rural de campanha, nos termos e para os efeitos do artigo 3º, nº 1, 
alínea c), do Decreto-Lei nº 294/2009, de 13 de outubro, em hasta pública, nas condições nele 
definidas, atento o artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, uma vez 
que é a única possibilidade dos requerentes poderem vir a ser arrendatários do prédio rústico 
em causa:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDITAL: LUÍS ALBERTO DA SILVA MIRANDA, VICE-PRESIDENTE E VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BEJA, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de Beja, de 16 de outubro de 
2019, e com competência subdelegada pelo presidente da câmara, faz saber, publicamente, 
que, em …/…/… no Salão Nobre do Município de Beja, terá lugar uma hasta pública, em que os 
concorrentes apresentarão proposta em carta fechada, no próprio ato público, onde constará 
o preço da renda, que se propõem oferecer e que será aberta no decorrer do referido ato 
público, para adjudicação de arrendamento rural de campanha, para o cultivo de aveia ou 
tremoço, referente ao prédio rústico denominado “Courela da Atalaia” sito na freguesia da 
Salvada, com a matriz rústica nº 32, secção D, com a área total de 26,974 hectares, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 11993 do livro 31 e aí inscrito a favor do 
Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O arrendamento rural de campanha, por dois anos, em referência, nos termos do artigo 3º, nº 
1, alínea c), do Decreto-Lei nº 294/2009, de 13 de outubro, será adjudicado a quem oferecer a 
renda mais elevada, que não poderá ser inferior a 1.550,00 € anuais, ficando o prédio 
disponível para o adjudicatário ou adjudicatários, em coligação, para o efeito indicado, na data 
em que seja outorgado o respetivo contrato de arrendamento rural de campanha.-----------------
Mais faz saber que, em caso de empate do preço da renda, constante das propostas 
apresentadas na referida carta, recorrer-se-á, de imediato, à licitação entre os concorrentes 
empatados, sendo que os lanços no processo de arrematação não poderão ser inferiores a 
50,00 €, ficando o adjudicatário obrigado a pagar o preço da renda, resultante da arrematação 
em hasta pública, no prazo de 10 dias, a contar do ato público da arrematação, ficando, ainda, 
o mesmo obrigado a pagar 10% do preço no ato da arrematação, a título de sinal e início de 
pagamento da totalidade do preço.-------------------------------------------------------------------------------
O presente processo, no que se refere à hasta pública, com apresentação de propostas em 
carta fechada, será conduzido pelos respetivos serviços administrativos.------------------------------
Para os devidos efeitos se declara que foi observado o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g) da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.´------------------------------------------------------------------------------
Para constar se produziu este edital e outros de igual teor que serão afixados, publicamente, 
nos lugares de estilo deste Município, durante 5 dias, nos 10 dias subsequentes à tomada da 
decisão, no boletim da autarquia, no sítio da Internet, e em jornais regionais editados ou 
distribuídos na área do Município de Beja, nos 30 dias subsequentes à sua prática, desde que 
estes últimos sejam, cumulativamente, portugueses, de informação geral, tenham uma 
periodicidade não superior à quinzenal, contem com uma tiragem média mínima por edição de 
1.500 exemplares nos últimos seis meses e não sejam distribuídas a título gratuito, nos termos 
do que dispõe o artigo 56º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 734)---------------------------------------------- 

 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração M do prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 49, 2º tardoz dtº, 
em Beja, pelo valor de 62.500,00 €, 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 735)-------- 
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Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração S do prédio sito na Avenida Ramiro Correia, nº 49, arrecadação 
nº 6, em Beja, pelo valor de 2.800,00 €, 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 736)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito no Largo 9 de Abril, nº 11, em Beja, pelo valor de 340.000,00 
€, 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 737)-------- 
 
Requerido pelo Novo Banco, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua das 
Agroalimentares, nº 4 ex-Ferragial do Moinho, em Beja, pelo valor de 100.195,59 €, 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 738)-------- 
 
Requerido pelo Novo Banco, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua do Fomento, 
nº 1 – Parque Industrial de Beja, pelo valor de 440.925,04 €, 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 739)-------- 
 
Requerido pelo Novo Banco, S.A., que pretendendo vender o prédio sito no Parque Industrial 
de Beja, lote 14-A e 14-B, pelo valor de 507.029,89 €, 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 740)-------- 
 
Requerido por António Faustino Eugénio, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender a fração F do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 12, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 
58.000,00 €, 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 741)-------- 
 
 

2.10. – Pedidos de certidão de destaque de parcelas;----------------------------------- 

 
Solicitado por Antónia Rita Pelengana Robelo – Cabeça de Casal de Herança, na qualidade de 
proprietária do prédio sito na Rua Marquês de Pombal, nos 64 e 66, em Cabeça Gorda, sito na 
freguesia de Cabeça Gorda, concelho de Beja, inscrito na matriz com o artigo 874º (urbano) e 
descrito na Conservatória do Registo Predial deste Concelho pela ficha nº 1122/20081105, com 
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a área total de 220,00m2 e a seguinte composição: área coberta; 136,00m2 e área descoberta; 
84,00m2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prédio a destacar sito na Rua Marquês de Pombal, nº 64, em Cabeça Gorda, sito na freguesia 
de Cabeça Gorda, concelho de Beja, com a área total de 118,00m2 e a seguinte composição: 
área coberta; 83,00m2 e área descoberta; 35,00m2.----------------------------------------------------------
Certifica-se que o destaque do prédio atrás descrito do prédio original não constitui operação 
de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do 
aglomerado urbano de Cabeça Gorda, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 
de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos;------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 742)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Isolina das Neves Rifana – Cabeça de Casal de Herança, na qualidade de 
proprietária do prédio sito na Rua Marquês de Pombal, nos 55-A e 57, em Cabeça Gorda, sito 
na freguesia de Cabeça Gorda, concelho de Beja, inscrito na matriz com os artigos 1290º e 
1291º (urbano) e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 261, com a área total de 
216,00m2 e a seguinte composição: área coberta; 175,00m2 e área descoberta; 41,00m2.--------
Prédio a destacar sito na Rua Marquês de Pombal, nº 57, em Cabeça Gorda, sito na freguesia 
de Cabeça Gorda, concelho de Beja, com a área total de 108,00m2 e a seguinte composição: 
área coberta; 90,00m2 e área descoberta; 18,00m2.----------------------------------------------------------
Certifica-se que o destaque do prédio atrás descrito do prédio original não constitui operação 
de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do 
aglomerado urbano de Cabeça Gorda, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 
de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos;------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 743)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação de postos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir as carências de pessoal de 
natureza permanente, nas respetivas áreas de atividade, pretendendo-se a ocupação dos 
respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais 
estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril:----------------------------------------------------
Referência 1 – 1 Técnico Superior – Área de Direito, para o Gabinete Jurídico;----------------------
Referência 2 – 1 Técnico Superior – Área de Arqueologia, para a Divisão de Administração 
Urbanística/Serviço de Planeamento e Elaboração de Projetos.-----------------------------------------
Sendo expetável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, aos referidos procedimentos concursais 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
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prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura aos concursos deverá ser de 10 (dez) dias úteis.--------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, nas respetivas rubricas orçamentais, de 
acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------
Nos termos dos nos 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza escrita, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
Os júris dos procedimentos concursais terão a seguinte composição:-----------------------------------
Referência 1 – Presidente: Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior;--------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e José Caldas Rodrigues, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira em regime de substituição;-----------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Cortes Pinheiro da Silva e Maria Célia Paulino, Técnicas 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – Presidente: Ana Maria Assunção Ramoa, Técnica Superior;----------------------------
Vogais efetivos: Rui Pedro Borges Lopes Aldegalega, Técnico Superior, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Manuel Carlos Assis de Sousa Faião, Técnico 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Alexandre Nuno Freitas Rebelo Araújo e António Manuel Coelho Fialho, 
Técnicos Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 744)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias 
Numerosas Carenciadas;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – 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 de Santo António/Praça Dr. Carlos 
Moreira e Rua Dr. Carlos Moreira, em Beringel, nos dias 04 e 05 de outubro de 2019, na 
sequência da execução de uma passadeira no âmbito da empreitada de requalificação do 
Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 745)----------------------------------------------- 
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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 e Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, 
no dia 07 de outubro de 2019, na sequência da execução de um WC público no âmbito da 
empreitada de requalificação do Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 746)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja – ZARCOS, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de uma sessão com DJ, 
junto ao estabelecimento de bebidas "A Pracinha", dia 12 de outubro de 2019.----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 747)---------------------------------------------- 
 
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 11 de outubro de 2019.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 748)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Albufeira, dia 20 de outubro de 2019.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 749)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima, dia 23 de outubro de 2019.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 750)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 195, relativo ao dia quinze de 
outubro de dois mil e dezanove;----------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, oitenta 
e dois mil, novecentos e quarenta e seis euros e trinta e um cêntimos, sendo um milhão, 
seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois euros e trinta e sete cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e dezassete mil, quinhentos e sessenta e três euros e 
noventa e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha voltou a perguntar se a Câmara Municipal de Beja tem algum 
plano para o nivelamento da calçada na cidade uma vez que na última reunião o senhor 
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vereador Luís Miranda no alto da sua arrogância a resposta que deu foi sobre o centro 
histórico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também de quem é a responsabilidade da limpeza do parque do Bairro da Apariça, 
referindo que a razão desta questão surge porque normalmente o pessoal da Câmara 
Municipal varre aquele espaço e havendo apenas uma pessoa, no máximo duas, para fazer a 
limpeza do Bairro da Cooperativa Lar Para Todos, do Bairro da Apariça e das ruas circundantes 
até ao Bairro Beja II, ao estarem naquele parque, que é privado, estão a perder tempo para 
limpar o espaço público.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda começou por dizer ao senhor Hélder que as perguntas do público 
devem ser feitas e respondidas de uma só vez e que não é permitido o diálogo nas reuniões de 
câmara entre o público e os vereadores, portanto da sua parte só responderá às questões 
feitas na primeira intervenção. A sua arrogância deve-se apenas ao cumprimento do 
Regimento e foi nessa medida que respondeu na reunião passada.--------------------------------------
Relativamente à questão colocada informou que estão previstas intervenções mais globais ao 
nível dos pavimentos do centro histórico e ao nível das outras zonas da cidade estão previstas 
intervenções pontuais com os meios limitados disponíveis e que dependem muito do pessoal 
que está no ativo, portanto a Câmara Municipal não tem ainda a resposta efetiva que gostaria 
de ter para esta matéria, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à primeira questão o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que 
existem 14 pessoas na varredura e que muitas vezes nem atingem este número devido a 
baixas médicas ou férias, as Juntas de Freguesia também têm equipas muito pequenas e neste 
momento não consegue dizer quais são as zonas específicas de atuação compartimentando a 
cidade entre as duas entidades. Admite que o Bairro da Apariça seja da competência da 
Câmara Municipal mas esta não faz limpeza em espaços interiores de edifícios ou instituições 
de caráter privado. Desconhecia essa situação mas irá averiguar junto do encarregado o que é 
se está a passar no Largo da Apariça e o que é que as brigadas estão efetivamente a limpar.----- 
 
Relativamente à questão do munícipe José Cavaco e ao desvio do coletor de esgoto o vereador 
Luís Miranda referiu que o mesmo será contemplado na aprovação do próximo orçamento da 
EMAS, porque a obra não estava programada, com a expetativa de a realizar durante o ano 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à munícipe Luisa Duarte e à rampa de acesso ao estabelecimento Tico-Tico na 
Avenida Comandante Ramiro Correia, informou que a Câmara Municipal tinha a expetativa de 
poder realizar essa obra mas ainda não foi possível, tanto a nível de pessoal como a nível 
financeiro e portanto quando houver disponibilidade a mesma será executada, 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 maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 06 

de novembro de 2019 
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