
 
 

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 vinte e quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, 

realizada a quatro de dezembro 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(as) senhores(as) vereadores(as), 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 n
o
 23/2019;------------------------------------------- 

 
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 23/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte de novembro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 854)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou o que é que executivo em permanência tem pensado, uma 
vez que já aceitou a competência da Educação para o próximo ano letivo, para suprir algumas 
das necessidades que são encontradas nas escolas e concretamente na Escola de Santiago 
Maior que ontem foi encerrada legitimamente pelos pais dos alunos por falta de condições.----
Referiu que já conhecia algumas situações e outras foram-lhe dadas a conhecer in loco e fica 
muito preocupado quando existem questões gravíssimas ao nível da falta de assistentes 
operacionais, que levaram inclusivamente professores a recusarem lecionar em salas de aula 
que não são limpas há três semanas, que prejudicam os alunos com necessidades educativas 
especiais e também a articulação com a entidade que fornece a alimentação, mas fica ainda 
mais preocupado quando se sabe que 2.500.000,00 € dos 3.500.000,00 € que a Câmara 
Municipal de Beja irá receber por via da transferência da competência da Educação, estão logo 
comprometidos com vencimentos de pessoal atualmente existente e se verifica que as 
dificuldades se agudizaram de sobremaneira, disse.---------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que efetivamente o Ministério da 
Educação está a transferir exatamente aquilo que tem de recursos para cada uma das escolas 
e portanto desse ponto de vista as insuficiências que algumas escolas a nível nacional têm não 
serão facilmente ultrapassadas mas o facto de serem geridas e de haver uma responsabilidade 
pelo pessoal por exemplo não docente a nível local pode permitir agilização de procedimentos, 
ou seja, será mais fácil abrir um concurso a nível local do que ordenar auxiliares em função de 
um concurso a nível nacional, bem como fazer a manutenção das próprias escolas.----------------
A garantia que têm é que a responsabilidade de alguns melhoramentos e em concreto na 
Escola de Santiago Maior continuarão a ser da responsabilidade do Ministério da Educação, 
independentemente das competências serem transferidas, e também lhes foi revelado no 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses pela Ministra Alexandra Leitão 
que o Governo está a rever dois diplomas, nomeadamente os transportes escolares e os rácios 
de auxiliares por escola, esperando-se que haja um olhar diferente para esta realidade. De 
facto a informação transmitida pela Escola de Santiago Maior é que deveriam existir 27 
auxiliares para os 800 alunos do 1º, 2º e 3º ciclo e existem 19 e portanto este número não 
seria grave se não houvesse doenças, baixas e férias mas como existem depois não se pode 
proceder a substituições o que é absolutamente dramático em todo o país e em Beja também 
sobretudo com maior expressão na Escola de Santiago Maior, daí a ação ontem levada a cabo 
pelos pais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais começou por dizer que nada está bem, pelo contrário está sempre 
tudo mal para algumas forças políticas que fazem disso exatamente a sua reivindicação. Disse 
que se os rácios fossem cumpridos e ninguém faltasse as coisas minimamente estavam 
asseguradas e a escola poderia funcionar dentro da sua plenitude e isto foi dito pelos 
coordenados e diretores. O que dizem também é que efetivamente os rácios poderiam ter 
mais quatro ou cinco pessoas, no caso de Santiago Maior e Mário Beirão. Foram colocadas 
cerca de doze a quinze pessoas, serão colocadas mais duas e uma delas já chegou por 
mobilidade para fazer face ao acompanhamento de dois alunos com necessidades educativas 
especiais na Escola Mário Beirão.----------------------------------------------------------------------------------
A associação ou grupo de pais que fez esta iniciativa foi informada pelo diretor que está a 
decorrer um concurso e que irão ser colocados novos funcionários esta semana ou para a 
outra, existindo a possibilidade de ficarem com uma bolsa para substituir pessoal num período 
de um, dois ou três meses.------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que este executivo está aberto para dialogar, é isso que irão fazer para discutir 
todas as questões e com certeza que irão protocolar com outras entidades para assegurar as 
CAF’s e as AAF, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu ao senhor Presidente da Câmara a postura de diálogo que 
transmitiu de uma forma muito assertiva não se aplicando o mesmo ao vereador Arlindo 
Morais que começou por dizer que está tudo mal para certas forças políticas e acabou por 
misturar no âmbito dessa atitude revanchista coisas que não deveria ter misturado. Desde 
logo, não disse nada relativamente ao pré-escolar, competência efetiva da Câmara Municipal, 
disse sim que teve conhecimento por parte dos pais que existem efetivamente problemas 
concretos e gravíssimos na Escola de Santiago Maior e aquilo que questionou foi em termos 
futuros, uma vez que a Câmara Municipal já aceitou a competência para o próximo ano letivo, 
como é que está a pensar em fazer face a estas situações, tão simples quanto isso. Aliás e 
como foi dito mesmo que os rácios fossem cumpridos continuaria a haver problemas porque 
entretanto as pessoas infelizmente adoecem ou têm necessidade de assistência à família e 
também foi dito que os rácios poderiam, ter mais quatro ou cinco pessoas e é esta medida que 
é necessário rever e que anda a ser revista há mais de seis anos porque em grande centros 
escolares as coisas diluem-se mas nesta escola em concreto há problemas gravíssimos.-----------
Obviamente que estão cá todos para tentar melhorar estas situações e foi apenas isto que 
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questionou portanto lamenta a atitude do vereador Arlindo Morais esperando que possam 
continuar a falar destes problemas sem se sentirem atacados do ponto de vista pessoal porque 
aquilo que está em causa é perceber o que se pode fazer no futuro para melhorar as condições 
na área da Educação, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha acrescentou que o problema é a forma como estas competências estão 
a ser transferidas, ou seja, o Governo arranjou uma forma de descarregar despesas correntes 
para as autarquias e o certo seria fazer-se um estudo no sentido de saber por exemplo quantos 
funcionários seriam necessários, município a município e depois transferir o valor exato para 
responder às necessidades de cada concelho.-----------------------------------------------------------------
Naturalmente que está de acordo quando se diz que a Câmara Municipal resolve melhor os 
problemas que o Governo por estar mais perto dos mesmos e portanto a preocupação é a 
política de descentralização do Governo que é errada, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que este processo da descentralização 
de competências foi amplamente discutido com a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses e com o Governo e daí a decisão de no penúltimo Congresso avançar-se com o 
mesmo, portanto a ANMP nunca foi excluída pelo contrário.-----------------------------------------------
Quanto à transferência da competência propriamente dita, naturalmente que terá uma 
implicação enorme de recursos humanos, são mais de cem pessoas que integrarão os quadros 
da autarquia e de recursos financeiros muito volumosos mas o executivo não enterra a cabeça 
na areia e não diz para ficarem tranquilos que em 2020 por estar na Câmara Municipal estará 
muito melhor, espera que melhore mas os problemas nas escolas continuarão a existir e nunca 
as autarquias estarão satisfeitas com os meios que lhes serão alocados e transferidos.------------
Relativamente aos rácios e contas gerais feitas ao Município de Beja, para a Escola de Santiago 
Maior foi calculado com base em 27 salários para 27 auxiliares mas a questão é que os 27 
estão muito na conta e não há nada que assegure substituições, portanto basta haver quatro 
ou cinco pessoas que faltem e fica-se de facto nestas situações que foram descritas e aqui é 
que se espera que o diploma que está a ser preparado pelo Governo venha mudar qualquer 
coisa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Espera-se ainda que o Fundo de Financiamento da Descentralização, que ficou vazio o ano 
passado em termos orçamentais e que trata da escola a tempo inteiro, das refeições e 
transportes escolares, possa vir a ser desbloqueado pelo Orçamento Geral do Estado, portanto 
há coisas a ultrapassar a ANMP está atenta a este processo que é desafiante e complexo mas 
que acredita, porque as Câmaras Municipais estão mais próximas e não porque os autarcas são 
melhores que os governantes, estarem em condições de com o mesmo dinheiro agilizar 
situações que este demora mais tempo a resolver, disse.--------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha deixou a seguinte questão, designadamente como é que vai ser o 
próximo ano letivo e o que é que acontece aos Municípios que aceitaram esta competência se 
esse Fundo não for aprovado na especialidade e porque não se faz uma lei que seja aprovada 
pelo próprio Orçamento de Estado.------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário recordou o vereador Arlindo Morais que no mandato anterior havia 
uma condicionante na contratação de pessoal, ou seja, no tempo da troika havia a obrigação 
de reduzir 2% o número de trabalhadores.----------------------------------------------------------------------
Depois não pode deixar de tecer um pequeno comentário porque às vezes fica com dúvidas se 
estão a falar e a ouvir o senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja eleito para essas 
funções ou se estão a falar e a ouvir alguém que é o representante do Partido Socialista e que 
tem responsabilidade nesta legislação, não deixando de ser curioso que de facto no último ano 
e meio as coisas se tenham vindo a agravar, disse.------------------------------------------------------------ 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que não foi eleito como independente 
mas sim como militante do Partido Socialista, aliás todo o executivo é do Partido Socialista mas 
isso não significa que concordem com tudo o que o PS propõe, contudo no programa eleitoral 
que apresentaram estava claro que quando houvesse oportunidade iriam assumir esta 
competência e portanto estão apenas a cumprir aquilo que disseram e a antecipar em 12 
meses a data limita para qual todos os municípios terão de assumir esta responsabilidade, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou uma questão que já tinha colocado há dois meses e 
reconhecendo que a Câmara Municipal honrou os seus compromissos no que respeita à 
transferência de verbas para fazer face aos protocolos que assinou com algumas entidades, há 
o rumor que a Entidade Nacional não terá transferido a sua parte das verbas para que os 
projetos fossem levados a cabo criando algumas dificuldades nestas instituições IPSS’s para 
pagamentos de salários. Assim e ficando a vereadora de averiguar esta situação porque 
também não tinha todos os dados gostaria de perceber efetivamente o que é que há aqui de 
verdade e o que é que o município está a fazer relativamente a esta situação.----------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que relativamente a fundos comunitários que não 
estejam a chegar às entidades não tem esse conhecimento, contudo pode voltar a questionar 
se há algum atraso a nível nacional mas não tem essa informação bem como não tem a 
informação que existam salários em atraso.-------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de ratificação do Acordo Coletivo de Entidade Pública 

celebrado entre o Município de Beja e o STAL;----------------------------------------------- 

 
Presente o Acordo Coletivo de Entidade Pública entre a Município de Beja e o STAL – 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta proposta foi submetida a ratificação do órgão executivo tendo em conta uma alteração de 
última hora, acordada entre as partes, nomeadamente a introdução da seguinte nota 
“independentemente da sua filiação sindical não deduzam oposição expressa ao referido 
acordo.” e alterou-se para cerca de 475 trabalhadores.-----------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 855)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de ratificação de Acordo de Colaboração;---------------------------- 

 
Registo nº 9041, de 21 de novembro de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, solicitando a 
ratificação do Acordo de Colaboração celebrado entre o Turismo de Portugal, I.P. e o 

Município de Beja, assinado, em 21 de maio de 2018, que constitui documento anexo número 

dois e faz parte integrante da presente ata, uma vez que o processo se encontra em fase de 
instrução no sentido de ser enviado ao Tribunal de Contas para obtenção do Visto para o 
contrato de empreitada de construção do “Parque Fluvial Cinco Reis”.---------------------------------
O referido acordo tem por objeto a concessão, pelo Turismo de Portugal, de um financiamento 
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não reembolsável de 318.636,00 €, para implementação do projeto referido em epígrafe.-------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 856)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da conta final de empreitada;------------------------ 

 
Registo nº 9279, de 29 de novembro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da conta final da empreitada de reestruturação da zona 

pedonal, ciclovia e estacionamento entre a Avenida do Brasil e Rua Tenente Salgueiro Maia, 
cujo valor é de 147.947,74 €.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 857)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação definitiva da 2ª alteração ao Loteamento 

Municipal de Equipamentos de Saúde e Assistência;------------------------------------- 

 
Registo nº 8908, de 18 de novembro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que não tendo sido registada qualquer sugestão ou reclamação à alteração do 
loteamento está a mesma em condições de ser aprovada definitivamente pela Câmara 
municipal e ser emitida alteração ao Alvará para registo.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 858)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Declaração de nulidade do ato que aprovou a 3ª alteração à 

operação de loteamento titulada pelo Alvará nº 2/2016 sito na Praça 

Fernando Lopes Graça;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer nº 8808 DAU/SAP, de 15 de novembro de 2019, da Arqtª Helena Magro, informando 
que o loteamento localizado na “Urbanização Campo da Feira” da União de Freguesias de Beja 
de Santiago Maior e São João Baptista, em Beja, encontra-se titulado com o alvará nº 7/82, de 
10 de maio, propriedade atual de J. B. Sociedade Imobiliária, Ldª.---------------------------------------
Com a primeira alteração ao loteamento, foi emitido o aditamento com o nº 1/94, de 31 de 
janeiro e na segunda alteração foi emitido o aditamento nº 1/95, de 10 de março.-----------------
Através da terceira alteração, aprovado por despacho do senhor vereador do pelouro, na data 
de 06 de junho de 2016, foi emitido o aditamento nº 2/2016.---------------------------------------------
A terceira alteração consistiu na subdivisão do lote 31 com a consequente constituição de dois 
novos lotes: lote 36 e lote 37, com as seguintes prescrições urbanísticas:------------------------------
Lote 36 – Praça Fernando Lopes Graça, destinado a hotel. Área do lote: 1.898,00m2, Área de 
implantação: 754,45m2 e Área de construção: 3.356,00m2. Número de pisos: 5 + Cave.------------

Lote 37 – Praça Fernando Lopes Graça, destinado a comércio e habitação. Área do lote: 
1.355,00m2, Área de implantação: 473,55m2 e Área de construção: 2.630,00m2. Número de 
pisos: 5 + Cave.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remetendo o Plano Diretor Municipal em vigor, através do seu artigo 14, as operações 
urbanísticas (loteamentos urbanos e planos de pormenor) localizados nos espaços urbanizados, 
para o cumprimento dos índices definidos para os espaços urbanizáveis (artigo 19 do PDM), na 
categoria de espaço correspondente ao uso dominante, e face ao uso habitacional em banda, 
é aplicável o espaço residencial – ER1, com as seguintes prescrições:------------------------------------
Artigo 19 do PDM:------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Tratando-se de expansão ER1, os parâmetros de edificabilidade a respeitar são os 
seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) As tipologias de construção admitidas são em banda e isolada;----------------------------------------
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b) A tipologia habitacional admitida é a coletiva;--------------------------------------------------------------
c) A densidade máxima admitida é de 55 fogos/ha;-----------------------------------------------------------
d) O índice de ocupação bruto máximo é de 0,30;-------------------------------------------------------------
e) O nº máximo de pisos é de 3.------------------------------------------------------------------------------------
Face aos parâmetros definidos no artigo 19 do PDM, e propondo a terceira alteração ao 
loteamento supracitado, cinco pisos, a alteração ao loteamento não cumpriu o Plano Diretor 
Municipal de Beja em vigor à data da sua aprovação, uma vez que excede o número máximo 
de três pisos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se que seja declarada a nulidade da deliberação da aprovação à terceira 
alteração ao loteamento, conforme previsto na alínea a) do artigo 68 do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual e comunicado à Conservatória do Registo 
Predial e ao requerente.---------------------------------------------------------------------------------------------
Com a declaração de nulidade, o loteamento totaliza 35 lotes: são eliminados os lotes 36 e 37 
e recuperado o lote 31, com as prescrições urbanísticas iniciais:------------------------------------------
Lote 31: destinado a hotel. Área do lote: 3.253,00m2, Área de implantação: 1.228,00m2 e Área 
de construção: 5.986,00m2. Número de pisos: 5 + cave.----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade declarar nulo do ato que aprovou a 3ª alteração à operação 
de loteamento em causa.(Deliberação nº 859)------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Vítor Manuel Caveirinhas Gregório, que pretendendo vender a fração C do 
prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 47, r/c dtº frente, em Beja, pelo valor 
de 49.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de superfície 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 860)-------- 
 
Requerido por Vítor Manuel Caveirinhas Gregório, que pretendendo vender a fração X do 
prédio sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 47, cave, em Beja, pelo valor de 
2.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito 
de superfície 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 861)-------- 
 
 

2.7. – Pedidos de certidão de emparcelamento simples;------------------------------- 

 
Solicitado por António Maria dos Reis, a emissão de certidão em como não há inconveniente 
no emparcelamento simples do prédio rústico denominado “Galiados ou Solposto”, artigo 
500º da Secção 1B da União de Freguesias de Salvada e Quintos e prédio rústico denominado 
“aos Galiados”, artigo 98 da Secção B da extinta Freguesia de Salvada, para efeitos de 
realização da respetiva escritura.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 862)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por José Francisco Batista Toucinho, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no emparcelamento simples do prédio rústico denominado “Carrascalinho”, 
artigo 333 e 335 da Secção A da Freguesia de Cabeça Gorda, para efeitos de realização da 
respetiva escritura.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 863)---------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de atribuição de apoios financeiros;-------------------------------------- 

 
Solicitado pela Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 

de Beja, C.R.L., no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja, para realização de mais 
uma Edição da “Noite Colorida”, dia 03 de dezembro de 2019.--------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.125,00 
€.(Deliberação nº 864)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, no âmbito do Programa B/Apoio à 
Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja, para organização do Magusto inserido no Projeto Alimentação Saudável.-----
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 864)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 9267, de 29 de novembro de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio no valor de 400,00 € ao Beja Atlético Clube, para fazer face à organização no 
dia 29 de setembro, da I Dupla Légua Manos André, corrida competitiva de adultos e jovens 
com caminhada integrada, tendo contado nesta primeira edição com cerca de 200 
participantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 400,00 €.(Deliberação 

nº 865)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 9270, de 29 de novembro de 2019, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio no valor de 600,00 € à Associação Fit Salvador, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativa, tendo em conta o início da sua atividade desportiva na 
modalidade de atletismo, oferecendo prática regular a jovens e adultos do concelho, integrada 
no quadro competitivo da Associação de Atletismo de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 600,00 €.(Deliberação 

nº 866)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, um apoio financeiro no âmbito da realização do 
XIV Festival de Bandas de Beja, que se realizará dia 07 de dezembro de 2019, na Casa da 
Cultura de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000,00 
€.(Deliberação nº 867)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8870, de 18 de novembro de 2019, do Serviço de Ação Cultural, propondo a 
atribuição de um subsídio no valor de 50,00 € à Alliance Française – Delegação de Beja, para 
fazer face às despesas com a receção de boas vindas a todos os intervenientes na sessão de 
abertura da 20ª Festa do Cinema Francês que decorreu em Beja.----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 50,00 €.(Deliberação 

nº 868)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Recenseamento Eleitoral – transferência de verbas para as 

freguesias do Concelho de Beja;----------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9315, de 02 de dezembro de 2019, do Serviço de Compras e Aprovisionamento, 
informando que tendo sido transferida, pela Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna, a favor deste Município a verba de 2.219,97 €, e tendo sido calculado sobre o mesmo 



 

Página 8 de 15 
 

o valor a transferir para as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho, propõe as seguintes 
transferências:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREGUESIA DE BALEIZÃO – 27,98+27,84+55,26 = 111,08 €.----------------------------------------------------
FREGUESIA DE BERINGEL – 29,97+29,87+63,20 = 123,04 €.----------------------------------------------------
FREGUESIA CABEÇA GORDA – 29,93+29,84+63,16 = 122,93 €.-----------------------------------------------
FREGUESIA NOSSA SENHORA DAS NEVES – 31,10+31,12+68,44 = 130.66 €.---------------------------------
FREGUESIA DE SANTA CLARA DE LOUREDO – 26,98+26,86+51,26 = 105,10 €.------------------------------
FREGUESIA DE SÃO MATIAS – 26,33+26,25+49,00 = 101,58 €.------------------------------------------------
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALBERNOA E TRINDADE – 28,09+27,97+55,68 = 111,74 €.-------------------
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BEJA DE SALVADOR E SANTA MARIA DA FEIRA – 68,15+68,20+216,08 = 
352,43 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIÃO DAS FREGUESIASDE BEJA DE SANTIAGO MAIOR E SÃO JOÃO BATISTA – 82,82+82,42+273,58 = 
438,82 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVADA E QUINTOS – 29,52+29,43+61,50 = 120,45 €.----------------------
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA VITÓRIA E MOMBEJA – 28,07+27,91+55,32 = 111,30 €.-------------
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TRIGACHES E SÃO BRISSOS – 26,32+26,29+49,26 = 101,87 €.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 869)---------------------------------------------- 
 
 

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

de licenças especiais de ruído, recinto improvisado, ocupação de espaço 

público, recinto itinerante e acampamento ocasional;---------------------------------- 
 
Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile no Centro de Convívio de 
Santa Clara do Louredo, no dia 30 de novembro de 2019.--------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 870)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União Desportiva Cultural Beringelense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de uma sessão de karaoke 
na sede da União Desportiva Cultural Beringelense, sita na Rua de Jesus nº 17, em Beringel, no 
dia 22 de novembro de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 871)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I, 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 "Don´t stop the madress", com DJ, no pavilhão 
polidesportivo do Bairro da Conceição, no dia 15 de novembro de 2019.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 872)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de ocupação do espaço público no 
âmbito da iniciativa "Natal Diferente".---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 873)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Columbófila do Distrito de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a 
realização da II Edição da Feira Ibérica de Columbofilia, no Pavilhão Institucional do Parque de 
Feiras e Exposições Manuel Castro e Brito, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019.---------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 874)---------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Motard de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído, da licença de recinto improvisado e da licença de 
acampamento ocasional, para a realização do evento XXV Concentração Motard, no Pavilhão 
Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, nos dias 29 e 30 de novembro de 2019 e 01 de 
dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 875)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile na antiga sede 
da Junta de Freguesia, em Trindade, no dia 07 de dezembro de 2019.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 876)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria José Van Den Berg – Circo Nederland, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto itinerante para a 
realização do espetáculo de circo infantil – Circo Nederland, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU por 
considerarem que a iniciativa deveria ser apoiada.(Deliberação nº 876)---------------------------------- 
 
 

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

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

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de iniciados a Amora, no âmbito do 
Campeonato Nacional de Juniores C, dia 22 de dezembro de 2020.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 877)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de iniciados a Évora, no âmbito do 
Campeonato Nacional de Juniores C, dia 02 de fevereiro de 2020.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 878)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de iniciados ao Barreiro, no âmbito do 
Campeonato Nacional de Juniores C, dia 09 de fevereiro de 2020.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 879)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para as deslocações da 2ª fase da Época 2019/2020 da equipa de sub-
15, nomeadamente ao Barreiro dia 08 de dezembro de 2019, Faro dia 22 de dezembro de 
2019, Loulé dia 12 de janeiro de 2020, Amora dia 09 de fevereiro de 2020, Pinhal Novo dia 23 
de fevereiro de 2020 e a Évora dia 08 de março de 2020. De acordo com a informação dos 
serviços é possível ceder o transporte para as deslocações a Faro dia 22 de dezembro de 2019, 
Amora 09 de fevereiro de 2020 e Évora dia 08 de março de 2020.----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 880)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de futebol a Alvito, no âmbito do 
Campeonato Distrital da 2ª Divisão, dia 23 de novembro de 2019.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 881)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Alentejo Cantando, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação do grupo à Gala da Revista Mais Alentejo, no Casino 
Estoril, dia 22 de novembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 882)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 e jardim-de-infância de 

Beringel, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação 
dos alunos ao Presépio Vivo, em Monsaraz e Museu da Luz, no dia 23 de dezembro de 2019.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 883)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 229, relativo ao dia três de 

dezembro de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de setecentos e trinta e 

três mil, quinhentos e sessenta euros e noventa e dois cêntimos, sendo cento e quarenta e 

cinco mil, cento e trinta e quatro euros e oitenta e um cêntimos de operações orçamentais e 
quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis euros e onze cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha relativamente ao ponto 2.3. da ordem de trabalhos, conta final da 
empreitada de reestruturação da zona pedonal, ciclovia e estacionamento entre a Avenida do 
Brasil e Rua Tenente Salgueiro Maia, chamou a atenção que não existe na cidade nenhuma rua 
com esse nome e muito menos tenente, o senhor era capitão, existe sim a Avenida Salgueiro 
Maia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda qual a possibilidade de fazer a Passagem de Ano no Parque de Feiras e 
Exposições, que oferece mais condições para este evento. A questão é colocada porque o ano 
passado quando as pessoas regressaram a casa foram vandalizando tudo pelo caminho, 
partiram quatro espelhos retrovisores, o para-brisas do seu automóvel e uma montra, disse.--- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que tem sido uma opção deste e de outros 
executivos celebrar a passagem de ano no centro da cidade e a possibilidade de se deslocalizar 
a mesma é toda desde que se verifique com antecedência que possa ocorrer chuva intensa, 
mas opção é a Praça da República para dinamizar o local e por ser uma zona pública e 
emblemática. Naturalmente que os dissabores que o senhor Hélder referiu podem acontecer e 
não são desejáveis mas não quer dizer que também não aconteçam se a passagem de ano for 
no Parque de Feiras e Exposições.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Maria de Fátima Moura, proprietária da Farmácia Santos, sita no Bairro João 
Barbeiro fez a seguinte exposição relativamente a uma vistoria que solicitou ao seu 
estabelecimento por causa de um repasse que apareceu junto à ombreira da porta.---------------
No local, estiveram três técnicos superiores que lhe disseram aquilo que já sabia, 
nomeadamente que o repasse seria esgoto e uma infiltração proveniente da caixa de visita. 
Entretanto enviam-lhe um ofício que diz e passou a citar: “… as obras a executar devido a ser 
provável a existência de uma caixa de visita de receção do tudo de queda do local em causa 
deverá proceder-se à descoberta da mesma dado que esta poderá estar obstruída.” E dão 30 
dias para executar a obra. Face ao exposto, e porque entretanto já chamou pedreiros que 
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dizem que não mexem porque não sabem o que podem encontrar, canalizadores que dizem a 
mesma coisa, pediu ajuda para lhe explicarem como é que deve proceder a seguir e se deve 
fazer alguma coisa, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu já ter conhecimento da situação e depois de esclarecer uma 
dúvida que tem vai com certeza tratar do assunto, disse.--------------------------------------------------- 
 
O munícipe Pedro Horta, pertencente ao Movimento Alentejo Vivo referiu que foram 
colocadas em julho questões à Câmara Municipal sobre as quais obtiveram resposta em 
novembro, contudo houve algumas que, na sua opinião, não foram respondidas diretamente:--
Relativamente à violação da faixa de proteção sanitária e paisagística em Nossa Senhora das 
Neves gostavam de saber em que fase está a situação por considerarem ser um caso de 
violação explícita do estabelecido no PDM.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à destruição dos charcos temporários mediterrânicos que têm uma proteção 
especial no PDM de Beja e foram detetados vários casos em que os mesmos foram pura e 
simplesmente eliminados através de plantação de amendoal e olival.----------------------------------
Perguntou em que ponto se encontra as situações detetadas de destruição ou eliminação de 
caminhos públicos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e tendo o Movimento fornecido alguns elementos acerca de violações do PDM 

gostariam de ver uma maior pró atividade e uma maior fiscalização sobre aquilo que se está a 
passar no território porque consideram que a Câmara Municipal de Beja tem os poderes 
necessários para repor as situações uma vez caber a esta fazer cumprir o PDM.---------------------- 
 
O munícipe Francisco Rodrigues, residente na freguesia de Trindade referiu que o motivo que 
o trouxe aqui é precisamente os crimes públicos que estão a acontecer junto da localidade, 
principalmente os caminhos que têm sido todos destruídos. É proprietário de umas pequenas 
parcelas de terreno no caminho municipal 1063 e vê-se com dificuldade de chegar às mesmas 
porque o mesmo já estava a ser lavrado pelo que chamou a GNR ao local e a intervenção desta 
é que fez com parassem. Quando chove não se consegue chegar ao monte, ele ainda consegue 
porque tem um carro com tração mas as pessoas que têm carros ligeiros não conseguem lá 
chegar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Há um ano que apresentou a primeira denúncia verbal, a seguir escreveu e enviou um abaixo-
assinado ao senhor Presidente da Câmara e ainda não recebeu qualquer resposta, o senhor 
vereador Luís Miranda enviou um ofício em fevereiro do ano passado dando um prazo de 
quinze dias ao proprietário para parar, há um ano, depois em maio recebe outro ofício a 
informar que estava a decorrer um estudo mas não vê nada pelo que agradecia que o 
informassem do ponto da situação.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Amílcar Mendes, proprietário do estabelecimento “La Taska” que se encontra 
encerrado há mais de um ano veio apelar novamente aos senhores vereadores e Presidente da 
Câmara para terem em atenção a sua situação que se arrasta há imenso tempo e que faz com 
que não consiga cumprir os compromissos que tem assumidos prejudicando-lhe gravemente a 
vida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha referiu que na vida há coisas fundamentais e outras acessórias e 
aquilo que os traz aqui é uma coisa fundamental que tem a ver com a saúde das pessoas, com 
o futuro da região e com o acesso às propriedades que estiveram garantidos às pessoas 
durante tantas décadas, como o exemplo do senhor Francisco.-------------------------------------------
Há uns meses atrás quando começam a vir a estas reuniões referiram que esta missão relativa 
à agricultura intensiva ou super-intensiva que tem algumas vantagens naturalmente mas que 
tem trazido à região muitos malefícios já enumerados, não era uma missão do mandato mas 
sim da vida do executivo, com todo o respeito não estavam a brincar e acha que não só a 
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Câmara Municipal mas também as outras entidades ainda não perceberam que este é um 
assunto muito sério que tem a ver com o futuro dos nossos filhos, com a saúde das nossas 
famílias e acima de tudo o despeito que muitas destas empresas têm tido por todos e cada um 
de nós.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No início, porque não se sabia exatamente o que se estava a passar ainda foram apelidados 
nalguns eventos públicos de maldizentes profissionais mas a verdade é que a senhora Ministra 
agora vem dizer que até tinham alguma razão e por isso vem a Beja à EDIA para dar 
orientações estratégicas ao projeto de Alqueva referindo a necessidade de haver um equilíbrio 
entre agricultura intensiva e agricultura extensiva para que o futuro possa estar garantido, seja 
em termos de recursos hídricos, seja em termos de solos.--------------------------------------------------
Em termos de saúde pública na realidade há muitas entidades que têm dificuldade em abordar 
a questão e a sua pergunta vai exatamente nesse sentido, ou seja, tendo sido realizada uma 
reunião o ano passado, 14 de maio de 2018, entre a Câmara Municipal e a Saúde Pública em 
que foi solicitada uma reunião à posterior que aconteceu no dia 02 de julho de 2019, qual é o 
plano da Câmara Municipal em coordenação com a Saúde Pública e com a Direção Regional de 
Agricultura para agarrar este problema. Há mais alguma reunião agendada, há algum plano 
que tenha sido discutido, qual é a posição da autarquia e o que é vai fazer no futuro, disse.------ 
 
O munícipe António Pedro Amaro, residente na freguesia de Nossa Senhora das Neves 
perguntou se a Câmara Municipal de Beja vai fazer cumprir o PDM no que respeita à zona de 
proteção dos perímetros das aldeias. Chamou ainda a atenção que quem vai de Beja para a 
Vila Azedo, que já está cercada de olival intensivo, se estão a preparar para começarem a 
plantar novo olival mesmo à entrada da localidade pelo que solicitou que se faça cumprir o 
PDM, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe José Palma Martins, dirigente da Associação Zero, referiu que têm estado a fazer 
levantamentos, caso a caso, no fundo para verificar aquilo que foi ou não cumprido em termos 
de PDM para enviar às entidades e para a Câmara Municipal. Deu alguns exemplos, como 
naquela encosta quando se está a chegar a Quintos, numa zona fora de blocos de rega numa 
área parcialmente REN agro-silvo-pastoril, de declives acentuados com cambalhões orientados 
no sentido do declive, zona que inclui área de floresta de proteção com bosquetes destruídos, 
que configura num caso mais que evidente de violação das regras de boas práticas agrícolas e 
de conservação do solo, e que irão pedir informações à DRAP até se houve financiamento ou 
não porque existem condicionamentos aos financiamentos para estes projetos e a Câmara 
Municipal deveria também fazer o mesmo. A sul de Santa Clara de Louredo, naqueles açudes é 
outro caso flagrante e que também estão à espera que o ICNF lhes responda, na Trindade 
também a DRAP vai ter que dar resposta se há financiamentos ou não para aquelas centenas 
de hectares de áreas de agro-silvo-pastoril ocupadas com agricultura intensiva, entre Vila 
Azedo e Padrão, linhas de água terraplanadas, o desaparecimento de um montado, etc., 
portanto apelou à Câmara Municipal que nestes casos possa de algum modo intervir dentro 
das suas competências, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu não ir responder objetivamente a cada 
uma das questões colocadas, elas ficam em ata e tomou hoje conhecimento de uma nota de 
resposta que o Movimento Alentejo Vivo endereçou no dia 25 de novembro de 2019 e para a 
qual irão olhar em detalhe para algumas dúvidas na sequência da resposta da Câmara 
Municipal do dia 04 de novembro de 2019.---------------------------------------------------------------------
Disse que a Câmara Municipal de Beja está ao serviço do interesse público e dos munícipes e 
esta é uma matéria de facto para a qual nem os PDM’s melhores estruturados estão 
preparados para responder ao boom que seguiu ao ano 2013 e levantam sérias dúvidas num 
conjunto de interpretações e análises que se possam fazer dos mesmos, mas 
independentemente disso, quando os casos são denunciados procuram-se com os meios 
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disponíveis e em articulação com outras entidades fiscalizar. Por isto também se espera que o 
Grupo constituído submeta o relatório a uma votação final na Assembleia Municipal e por isso 
também no âmbito da CIMBAL será criado um Grupo para que não seja um concelho 
isoladamente a analisar cada uma destas questões.----------------------------------------------------------
É verdade também que nesta matéria se precisa do apoio do Ministério da Agricultura e de 
parceiros mais clarificadores da Direção Geral de Saúde e da Direção Geral de Veterinária 
nomeadamente porque as reuniões que têm mantido com a autarquia e as informações que 
dão têm sido inconclusivas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Também é verdade que nesta segunda fase de perímetro de rega de Alqueva se está a 
trabalhar em conjunto para não cometer os erros do passado e por isso os 5.000 hectares 
pensados para o Concelho de Beja estão reduzidos a cerca de 4.000 porque foram reduzidas 
um conjunto de áreas que apresentavam condições de perigosidade quer para os solos quer 
para a via pública, para aldeamentos, povoações e habitações e por isso espera que este 
ensinamento de alguns erros que se estejam a cometer possam ser evitados.------------------------
Para voltar atrás nalguns destes erros terão de trabalhar em conjunto com as entidades 
referidas, sempre que possível ouvir os proprietários que eventualmente tenham cometido 
alguns abusos mais ou menos significativos daquilo que é a ocupação do território e em 
relação ao senhor Francisco Rodrigues, o vereador Luís Miranda com o Engº Miguel Quaresma 
já se deslocaram várias vezes ao local para criar uma cortina verde e para que os caminhos 
possam ser repostos nas melhores condições possíveis. Com o proprietário do olival em Nossa 
Senhora das Neves tem havido também por parte dos serviços fiscalização para que possam 
ser corrigidas ou eliminadas um conjunto de circunstâncias que ali se criaram e portanto não é 
uma matéria fácil porque a Câmara Municipal como se sabe não tem competências ao nível do 
licenciamento e nem precisa de ser informada sobre a plantação de culturas intensivas, olival 
ou outra, desde que não haja pedidos de financiamento.---------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja atua e continuará a atuar de acordo com os meios que dispõe e 
com a informação da qual se vai municiando para responder a estas situações concretas e dar 
uma resposta eficaz para que os planos e regulamentos sejam respeitados, nomeadamente da 
APA e de outras instituições que se calhar são violados até mais regularmente que o PDM.-------
São também situações que muitas vezes instituições que podiam e deviam assumir maiores 
responsabilidades não o fazem e ficam depois as câmaras municipais na primeira linha de 
ordenamento do território em termos desta implantações mais intensivas mas assumirão 
sempre as responsabilidades e não as enjeitarão por esse motivo mas são situações que não 
têm uma resolução imediata.---------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou o munícipe Eugénio Rocha qual a estratégia do Município de Beja na sequência da 
reuniões realizadas com a Direção Regional de Agricultura da Saúde e com a DGAV e as 
respostas são inconclusivas, não se sabe que danos ou não estas culturas provocam na saúde… 
 
O munícipe Eugénio Rocha pediu desculpa por interromper o senhor Presidente da Câmara e 
disse que já há resultados concretos em muitos lados que a agricultura intensiva é um 
problema, traz problemas de saúde em qualquer lado do mundo, aliás todos sabem o que é 
que os pesticidas, herbicidas e afins provocam e se não há estudos façam-nos, agora tapar o 
sol com a peneira não resolve o problema, é apenas isto que pedem porque essa resposta é 
exatamente a que ouvem de todas as entidades, que ninguém tem competências nesta 
matéria, por isso a Administração Regional de Saúde nunca se fez representar nas múltiplas 
sessões públicas promovidas e a APA – Agência Portuguesa do Ambiente idem idem aspas 
aspas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu estar apenas a partilhar aquilo que lhes 
é transmitido e não a empurrar o ónus para terceiros, para retirar mais ou menos gravidade 
nem fazendo juízos de valor sobre a veracidade da situação.---------------------------------------------- 
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A estratégia é articular com as várias entidades de ordenamento do território, planificação do 
território em termos agrícolas com a EDIA e com os outros municípios no sentido de haver uma 
resposta que possa servir a economia e proteger os cidadãos.--------------------------------------------
Acrescentou ainda que independentemente de algumas práticas agrícolas poderem ser 
incorretas e algumas serão com certeza o SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente, na área do concelho de Beja de todas as ações de fiscalização que já fez até ao 
momento não detetou utilização de fitofármacos não homologados, disse.--------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda ainda relativamente a uma questão colocada pelo munícipe Pedro 
Horta sobre se existe algum processo de contraordenação instaurado por violação do PDM ou 
se foi dado seguimento a algum processo-crime por desobediência nos casos de reposição de 
caminhos disse que não.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao caminho municipal referido pelo senhor Francisco Rodrigues informou que 
foi assumido o compromisso do proprietário do terreno e do investidor em repor o mesmo 
bem como as zonas de drenagem e aquedutos que também tinham sido danificados. Houve de 
facto uma intervenção de reparação que ficou incompleta e neste momento já está uma 
reunião pedida para se voltar a abordar o assunto, portanto é um processo que está em curso 
e sobre o qual inclusivamente a Câmara Municipal foi chamada a depor na GNR.--------------------
Relativamente à questão já aqui variadíssimas vezes colocada de Nossa Senhora das Neves, foi 
pela Câmara Municipal solicitada a intervenção do SEPNA para verificação de uma situação de 
pulverizações efetuadas. Como este não conseguiu verificar no próprio dia esta situação foi no 
dia seguinte vistoriar sem aviso prévio as instalações do proprietário, analisando os produtos 
utilizados e chegando à conclusão que todos estavam homologados, portanto tem alguma 
dificuldade em saber como é que pode proibir estas utilizações.-----------------------------------------
Relativamente a Santa Vitória e a um estudo que foi apresentado pelo promotor do 
investimento foram solicitados pareceres externos.----------------------------------------------------------
Relativamente ao estabelecimento “La Taska” informou que não há evolução sobre aquilo que 
aqui já referiu em reuniões anteriores, isto é, o senhor Amílcar apresentou um projeto e um 
termo de responsabilidade, o técnico responsável participou na vistoria e confirmou que as 
medidas descritas não foram implementadas e portanto o espaço não está em condições de 
poder servir os fins que se pretende dar-lhe. Não conhecia a situação, acompanhou a vistoria 
efetuada, tanto pelo técnico responsável como pelos técnicos dos serviços e ficou abismado 
como é que num espaço daqueles foi alguma vez possível estarem 300 pessoas lá dentro com 
o grau de perigosidade que o mesmo oferece e, da sua parte, não irá correr o risco de ali 
acontecer um acidente e ser corresponsável.------------------------------------------------------------------
Quando as implementações constantes do projeto forem implementados far-se-á nova vistoria 
e se as coisas estiverem em condições o processo poderá ser reapreciado. Compreende a 
situação social do senhor Amílcar, já aqui várias vezes descrita, mas não tem resposta em 
consciência de autorizar um espaço daqueles a funcionar nas atuais condições, disse.------------- 
 
O munícipe Amílcar Mendes, quis referir que a lotação do estabelecimento foi reduzida e 
como o vereador saberá ele não era proprietário quando aconteceu essa situação. Neste 
momento a lotação é de 99 pessoas, o espaço tem duas salas e uma delas não tem qualquer 
problema de ruído nem de segurança. Estiveram no local o Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Beja e uma técnica de Segurança e Higiene que confirmaram que o 
estabelecimento cumpre os requisitos, portanto não percebe qual é a perseguição uma vez 
existirem outros em que por exemplo nem uma maca lá entra, as lotações são largamente 
ultrapassadas, trabalham fora do horário de trabalho, não tem extrações de fumo mas fuma-se 
lá dentro e a Câmara Municipal para estes fecha os olhos, não percebe, disse.----------------------- 
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4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 18 de 

dezembro de 2019 
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