
 
 

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 quinze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

sete de agosto 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), Arlindo José Clemente Morais, João Manuel 
Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.---------
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 as faltas do senhor vereador Luís Alberto da Silva Miranda e da senhora 
vereadora Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, faltas que lhes foram relevadas por terem 
sido consideradas justificadas, 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. – Proposta de aprovação das ata nº 14/2019;----------------------------------------- 

 
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 14/2019, relativa à reunião de 
câmara realizada em dezassete de julho de dois mil e dezanove, que foi previamente 
distribuída por todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 490)-------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário reiterou o pedido dos relatórios em falta, nomeadamente, Festas 
do Município, Beja Romana, Festival de Banda Desenhada e Festival B, bem como os respetivos 
procedimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou também a solicitar o processo relativamente ao ajuste direto 
para conclusão da Casa Mortuária de São Matias e a calendarização das intervenções por 
administração direta nos prédios propriedade da Câmara Municipal de Beja.-------------------------
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Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Relativamente à última fase de intervenção no Bairro Social e na sequência da questão que 
colocou há meses sobre algumas deficiências encontradas, à qual o vereador do pelouro 
respondeu que a obra ainda não estava terminada, perguntou se nesta altura a mesma já se 
encontra concluída.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma prestação de serviços que terá sido constituída na área da habitação 
social, perguntou no que é que a mesma consiste, quais os valores envolvidos e quais os 
objetivos pretendidos.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estabelecimento de bebidas “La Taska”, e ainda que estejam todos de 
acordo na salvaguarda do direito ao descanso das pessoas, lembrou que este assunto já se 
arrasta há vários meses e, por aquilo que lhe foi dado a conhecer, o processo estará todo 
devidamente instruído e para despacho. Acrescentou que na última vez que o operador esteve 
presente na reunião, fez a sugestão que o espaço pudesse reabrir em formato de café sem 
música amplificada, apenas com a televisão, enquanto não se fazia a vistoria, hipótese que o 
vereador ficou de analisar em conjunto com os serviços. As pessoas estão desesperadas 
porque trata-se do seu ganha-pão e, da sua parte, não querendo embarcar aqui nalguma 
discriminação, considera que este processo, que está na sua totalidade instruído, já 
ultrapassou os timings razoáveis para ser resolvido.----------------------------------------------------------
Por último solicitou um ponto da situação relativamente ao incêndio ocorrido no prédio sito na 
Rua de Lisboa, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à última fase de intervenção no 
Bairro Social, crê que está praticamente concluída, a empresa tem passado dificuldades várias, 
inclusivamente deviam ser recuperadas quatro habitações do próprio município em estado 
inabitável e apenas só serão concluídas duas, mas a intervenção estará muito próxima de ser 
dada como encerrada. Da parte da Câmara Municipal está a ser preparada uma empreitada, 
onde estavam previstas ser incluídas onze frações, mas provavelmente serão incluídas treze, 
ou seja, as outras duas que a empresa não consegue intervencionar por não ter capacidade 
pessoal e financeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao ajuste direto para conclusão da Casa Mortuária de São Matias, deu 
conhecimento que houve um erro da empresa num fator do caderno de encargos e segundo 
informação do Engº Luís Barriga haverá necessidade de trazer novo procedimento a reunião de 
câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estabelecimento de bebidas “La Taska” referiu que enquanto não estiverem 
terminados os melhoramentos determinados e exigidos para poder funcionar nos moldes 
anteriores existe de facto a possibilidade de poder funcionar em formato de café. O vereador 
do pelouro pretende promover uma reunião entre as partes envolvidas, isto é, o proprietário e 
um dos queixosos que desencadeou várias destas ações da Câmara Municipal e ASAE, e 
portanto da sua parte, daquilo que disse também ao interessado, não vê qualquer obstáculo 
para que possa funcionar em formato de café.----------------------------------------------------------------
Relativamente ao acontecimento na Rua de Lisboa, informou que o incêndio terá sido 
comunicado aos Bombeiros Voluntários de Beja pelo CDOS às 05:59 da madrugada, a Câmara 
Municipal de Beja, assim que foi informada, passava pouco das 07:00 horas, deslocou duas 
equipas ao local da ocorrência, uma do Gabinete de Ação Social e outra do Serviço Municipal 
de Proteção Civil, que se mantiveram no local até sensivelmente às 14:00 horas e depois ainda 
acompanharam um bombeiro e um casal que foram assistidos em Lisboa, onde tiveram 
tratamento na câmara hiperbárica do Hospital Militar devido a níveis de oxigénio muito baixos 
no sangue, e que regressaram cerca das 22:00 horas.--------------------------------------------------------
Na segunda-feira, foi realizada uma vistoria às dezanove frações do nº 56 da Rua de Lisboa e o 
relatório, que foi apresentado há hora de almoço do dia de hoje, contém todas as 
identificações possíveis, toda a operação de socorro que foi prestada e o auto de vistoria que 
será dado a conhecer imediatamente a todos os proprietários. O andar mais afetado é 
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objetivamente o 1º e portanto o edifício para já não está habitável enquanto não haja, por um 
lado o reforço das lajes ardidas no 1º-E e 2º-E e, por outro lado, no restante espaço, uma 
vistoria completa e integral, quer das redes de gás, quer das redes de eletricidade a cargo da 
EDP, para que alguns habitantes possam, no mais curto espaço de tempo, regressar com 
segurança ao edifício.-------------------------------------------------------------------------------------------------
É uma situação complexa, num prédio que não tem constituído condomínio, com inquilinos e 
proprietários, uns com contratos de arrendamento e outros sem os mesmos, proprietários que 
já foram localizados e outros não, onde algumas frações têm seguro e outras não e portanto 
também de difícil resolução jurídica.------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja prestou também todo o auxílio no alojamento a quem disse 
necessitar do mesmo, com a ajuda da Segurança Social, linha 144 e em coordenação com a 
Cáritas Diocesana de Beja. Informou ainda que está a ser analisado um caso em concreto de 
alguém que no dia da ocorrência recusou o realojamento que lhe foi oferecido e que agora 
pretende uma casa de habitação social temporária para esse efeito.------------------------------------
Relativamente à prestação de serviços na área da habitação social irá informar-se do que está 
em causa e dará a resposta na próxima reunião, disse.------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Revisão e Certificação Legal das Contas da INOVOBEJA – Empresa 

Municipal de Desenvolvimento, E.M., referente ao ano 2018;--------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento da Revisão e Certificação 
Legal das Contas da INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M., referente ao 
ano 2018, bem como do relatório e parecer do Fiscal Único, Oliveira, Reis & Associados, SROC, 
Ldª, documento que se juntam e constituem anexo número um que faz parte integrante da 
presente ata. Informou ainda que foi dada ordem de pagamento de 6.876,00 € ao Revisor 
Oficial de Contas e ao Administrador Liquidatário, ficando uma situação pendente de uma 
suposta dívida, que vem do executivo do Dr. Pulido Valente, e que a Câmara Municipal não 
está disponível para reconhecer de imediato sem antes reunir com a empresa Irradiare, 
relativa a uma prestação de serviços no valor de 37.515,00 €.---------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de candidatura ao aviso de abertura nº ALT20-03-2017-

27 "Reabilitação Energética da Biblioteca Municipal, em Beja" e 

aprovação dos respetivos projetos;------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5625, de 16 de julho de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
aprovação da candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional 
Alentejo 2020, aviso nº ALT20-03-2017-27 – Eficiência Energética e Mobilidade, prioridade de 
investimento 4.C – Apoio à Eficiência Energética, à Gestão Inteligente da Energia e à Utilização 
das Energias Renováveis nas Infraestruturas Públicas, nomeadamente nos Edifícios Públicos e 
no Sector da Habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------
A intervenção consiste na reabilitação da Biblioteca Municipal José Saramago através de 
medidas de melhoria da eficiência energética abrangidas pela presente candidatura e 
enquadram-se nas tipologias de investimento previstas no aviso de concurso.-----------------------
A proposta refere-se à ampliação, restruturação e remodelação do edifício existente. 
Intervindo maioritariamente na requalificação dos espaços, através de medidas de eficiência 
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energética, nomeadamente na substituição ou reparação dos revestimentos interiores 
existentes, na alteração do elevador, permitindo a mobilidade condicionada a todos os 
utilizadores, na substituição das caixilharias existentes, entre outras intervenções.-----------------
Na cobertura, os trabalhos propostos permitirão garantir ao edifício uma melhoria térmica 
através da introdução de materiais isolantes mais a baixo descritos e ainda um sistema de telas 
tencionadas para sombreamento do pátio. Será ainda proposto a substituição de todos os vãos 
garantindo uma caixilharia com corte térmico e vidro.-------------------------------------------------------
A implementação de uma série de medidas de melhoria de eficiência energética da Biblioteca 
Municipal tem como principal objetivo melhorar o desempenho térmico do edifício, 
melhorando consequentemente o conforto térmico dos utilizadores.-----------------------------------
A realização da operação, por via da oportunidade gerada pelo presente Aviso revela-se 
bastante oportuna, já que permitirá fundamentar a intervenção em distintos pontos do 
edifício, melhorando o seu desempenho energético e reduzindo significativamente os custos 
anuais com energia.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervir no edifício num valor global 
estimado de 1.280.000,00 €, onde estão contempladas os seguintes componentes: Auditoria 
energética; Certificação energética; Elaboração de projeto; Avaliação ex post; Empreitada; 
Fiscalização e acompanhamento de obra e Revisão de preços.--------------------------------------------
À semelhança do que aconteceu com a candidatura anterior ao mesmo aviso (Reabilitação 

Energética do Edifício Paços do Concelho em Beja), irá optar-se pelo subsídio reembolsável, 
integralmente restituído sem lugar ao pagamento de juros, através de uma entrega anual de 
um montante não inferior a 70% das poupanças energéticas líquidas anuais, cuja taxa máxima 
de cofinanciamento FEDER é de 95%.-----------------------------------------------------------------------------
O período de reembolso da subvenção é de 35 anos de acordo com indicações do próprio 
aviso. A periocidade de reembolso prevista a ser feita anualmente numa base semestral, que 
se inicia 24 meses após a entrada em exploração do investimento que gere as poupanças.-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 491)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de cláusulas contratuais;-------------------------------- 

 
Presente as cláusulas contratuais relativas ao recurso ao crédito, no montante de 432.208,28 

€, sob a forma de financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 

2020 ALT20-04-2316-FEDER-000087 – Reabilitação e Refuncionalização do Edifício da Piscina 

Descoberta, em que o mutuante é o Estado, através da Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão, I.P., que constituem documento anexo número dois e fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 492)---------------------------------------------- 
 
Presente as cláusulas contratuais relativas ao recurso ao crédito, no montante de 288.269,37 

€, sob a forma de financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 

2020 ALT20-04-1406-FEDER-000065 – Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de 

Beja, em que o mutuante é o Estado, através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 
I.P., que constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da presente ata. 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 493)---------------------------------------------- 
 
Presente as cláusulas contratuais relativas ao recurso ao crédito, no montante de 161.579,59 

€, sob a forma de financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 

ALT20-01-0853-FEDER-000054 – Zona de Acolhimento Empresarial Norte, em que o mutuante é 
o Estado, através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., que constituem 
documento anexo número quatro e fazem parte integrante da presente ata.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 494)---------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de aprovação definitiva do Loteamento Municipal de Vila 

Azedo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5842, de 02 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública e não se tendo verificado qualquer 
sugestão ou reclamação relativamente ao Loteamento em causa está o mesmo em condições 
de ser aprovado definitivamente.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 495)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de concursos públicos;--------------------------------------- 

 
Registo nº 6062, de 02 de agosto de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento 
com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de Requalificação 

do Mercado Municipal de Beja, modernizando-o e recentrando-o enquanto importante 
unidade comercial, sendo ponto de referência de centralidade comercial, histórica, social e 
económica do concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 2.200.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo 
do orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução 
deste projeto (2.000.000,00 €), o qual se entendeu de ser acrescido de 10% atendendo ao facto 
de alguns concursos anteriormente lançados pelo Município terem ficado desertos por 
impossibilidade dos concorrentes enquadrarem as suas propostas dentro dos preços bases 
definidos, sendo esta uma situação também comum nestes últimos tempos a outras entidades 
adjudicantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não contratação por lotes é o que consta da declaração em anexo efetuada 
pelo arquiteto coordenador do projeto.-------------------------------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra apenas a partir de 2020, devendo ser prevista no próximo 
orçamento municipal e no PPI a seguinte distribuição aproximada de encargos:----------------------
2020 ………………………………………………………………………………………………………….. 1.760.000,00€ + IVA 

2021 …………………………………………………………………………………………………………….. 440.000,00€ + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 450 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propôs-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: António Manuel Coelho Fialho (Engº) -------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº) e João Duarte Lopes Batista 
Margalha (Engº) --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Paulo Fernando Barros Bel Luís (Engº) e Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de 
Araújo (Engº) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propôs-se igualmente que fossem delegadas no júri, todas as competências inerentes aos 
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procedimentos précontratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 do 
seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propôs-se a 
designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio Tavares 
e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a comunicação da 
decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e António Fialho.---------- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou novamente uma cópia do relatório final do trabalho efetuado 
pelas advogadas neste âmbito e colocou as seguintes questões:------------------------------------------
Perguntou, tendo em conta a amplitude deste projeto, se o mesmo irá ser desenvolvido por 
fases ou irá ser uma intervenção como um todo.--------------------------------------------------------------
Como é que vão ser desenvolvidos os processos relativamente a algumas concessões, 
nomeadamente peixarias, talhos e outras que se situam na parte de fora do Mercado.------------
Relativamente ao Minipreço qual o trabalho que está a ser desenvolvido nomeadamente para 
serem garantidas as regras de higiene e segurança no trabalho.------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a intenção da Câmara Municipal é 
realizar uma empreitada como um todo e daí se propor o encerramento da infraestrutura.------
Informou que para a esmagadora maioria dos concessionários, isto é, todos aqueles que não 
tenham qualquer dívida para com o município ser-lhes-á dada a faculdade de regressarem ao 
Mercado. Aqueles com quem se está a rescindir contratos, se ficarem alguns espaços vazios, 
poderão eventualmente concorrer de novo mas para isso terão em prime iro lugar de liquidar 
as contas em atraso. O Mercado Municipal de Beja é um edifício público em que a Câmara 
Municipal permite aos operadores comercializarem mas, têm de o fazer em igualdade de 
circunstâncias entre todos e, desse ponto de vista, entendem que não é justo que alguns no 
mesmo ramo tenham os pagamentos mensais completamente em dia e outros tenham 
acumulado contas de algumas dezenas de milhares de euros não cumprindo as suas 
obrigações há muitos anos, violando e distorcendo claramente a regra da concorrência e 
igualdade de oportunidades.----------------------------------------------------------------------------------------
Se a obra se executar da forma que está projetada o Mercado Municipal irá ser reorganizado 
internamente, aliás, foi inclusivamente feita uma apresentação pública no Centro UNESCO há 
cerca de três meses, pretendendo-se que a zona da fruta e do peixe fiquem frente a frente, 
com corredores de circulação nas traseiras de cada um dos espaços e que pode ser depois 
fechada às 14:00 horas, mantendo o mercado aberto.-------------------------------------------------------
É um projeto que não é megalómano que vem reabilitar o Mercado e não construir um novo, 
que vem manter aquilo que é tradicional com algum efeito de novidade para se tornar mais 
apetecível, com mais clientes, onde os operadores também gostem de estar, que se torne 
numa centralidade comercial da cidade, e para ter também uma higiene melhor do que aquela 
que tem tido, porque por muito que a autarquia faça uma pintura ou um melhoramento na 
rede elétrica ou possa substituir algum portão não altera substancialmente o espaço e, 
portanto, desse ponto de vista é uma intervenção que lhes parece urgente para a qual têm um 
financiamento muito “simpático” que alivia os cofres da Câmara Municipal podendo fazê-la já 
e não esperar que o Mercado se continue a degradar. É uma operação muito difícil, 
provavelmente das mais difíceis que têm em mão, é um processo que depois de concluído não 
agradará certamente a todos mas é um elemento que vem acrescentar muito à cidade.----------
Relativamente ao Minipreço e operando o mesmo autonomamente numa fachada lateral, 
aquilo que se presume no projeto é que não haverá necessidade de encerrar, embora se tenha 
que reduzir substancialmente a renda mensal porque, ao manter-se ali, será o único aberto e 
sendo assim a atratividade também cai a pique, mas é algo que está a ser analisado.--------------
Referiu ainda que o concurso será agora lançado, mas só será adjudicado para o ano na melhor 
das hipóteses, uma vez que está ainda a decorrer o prazo de direito de manutenção no espaço 
de alguns operadores, terminando o último em fevereiro de 2020. O facto de se apresentar 
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hoje esta proposta tem a ver sobretudo com os timings do financiamento porque poderia 
haver o risco de se perder parte ou a totalidade do mesmo, disse.--------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que hoje em dia a maior parte dos mercados estão acabar e 
portanto não sabe se o ser muito exigente resolve alguma coisa, a questão é ter pessoas e 
produtos e portanto não só os operadores como as pessoas que o frequentam deviam de ser 
ouvidos e não sabe se o foram.-------------------------------------------------------------------------------------
Conhece excelentes mercados a funcionar e bem mas têm que ter produtos pelo que 
considerou que no Mercado de Beja se devia fomentar o produto local de empresas 
familiares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que concorda com esta opinião e a 
intenção é precisamente essa, ou seja, que os produtos regionais possam ser predominantes 
no futuro mercado e que os atuais operadores que queiram continuar e que tenham a sua 
situação do pagamento mensal regularizada possam voltar. A autarquia irá apoiá-los no 
período em que estiverem por fora através da regra da indemnização para que se estabeleçam 
noutros pontos. Informou que neste momento existe solução para todos os operadores exceto 
para a peixaria. Já se procurou algumas alternativas na cidade mas ainda não foi encontrada. 
Para os restantes existem alternativas, ou através de bancas que a câmara municipal irá 
colocar no Mercado de Santo Amaro, nomeadamente para os hortofrutícolas, ou através de 
arrendamentos que alguns proprietários estão a fazer e que, conforme disse anteriormente, 
serão indemnizados enquanto durarem as obras, disse.----------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

496)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o caderno de encargos e programa de concurso relativos à proposta de abertura de 
concurso público para concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago, em 

Beja, que constituem documentos anexos número cinco e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 497)---------------------------------------------- 
 
Presente o caderno de encargos e programa de concurso relativos à proposta de abertura de 
concurso público para concessão da cafetaria do Pax-Júlia Teatro Municipal, em Beja, que 
constituem documentos anexos número seis e fazem parte integrante da presente ata.----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 498)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5956, 30 de julho de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo uma 
vez que se encontra concluído o processo de atribuição de lotes na Área de Acolhimento 
Empresarial Norte, Fase 1 e existindo diversos interessados na zona, a abertura de concurso 

público para alienação de lotes na Zona de Acolhimento Empresarial Norte, Fase 2. A 
metodologia de elaboração do programa de concurso e caderno de encargos pressupõe que os 
interessados liquidem a totalidade dos custo das infraestruturas, dado não existir qualquer 
financiamento comunitário, para esta fase e 0,25 € por m2 para o terreno.----------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

499)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Considerando que a política da Câmara Municipal devia ir no sentido de apoiar os pequenos 
investidores, nomeadamente as microempresas, neste caso, assegurando as infraestruturas 
para fomentar a fixação das mesmas naquela zona e considerando que em todas as 
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campanhas eleitorais o PS se diz defensor dos empresários e dos jovens, abstiveram-se na 
presente deliberação.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis referir que a infraestruturação daquela 
zona está estimada em cerca de 300.000,00 € e o valor dos lotes é muito baixo, ou seja, este é 
o ganho da autarquia porque na infraestruturação o ganho é zero, agora e com todo o respeito 
pela opinião dos vereadores da CDU, a questão é se a Câmara Municipal se devia de substituir 
ao privado na infraestruturação gratuita do mesmo e aqui, entendem que a Câmara Municipal 
não deve ganhar dinheiro, mas também não deve infraestruturar para privados.--------------------
Lembrou ainda que quando tomaram posse, todos os memorandos de entendimento 
assinados com o anterior executivo foram mantidos e que essas empresas não pagaram 
rigorosamente nada. Depois, um ano mais tarde quando a CCDR aprovou a candidatura para a 
infraestruturação de vinte e quatro lotes da Zona de Expansão Empresarial, onde não estão 
incluídos estes seis, todas as empresas que se instalaram, a Câmara Municipal manteve o 
preço unitário do m2 e apenas acrescentou os 15% da parte não comparticipada.-------------------
Neste caso em concreto o proveito que a Câmara Municipal terá com estes seis lotes será na 
ordem dos 7/8.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que imaginando que haverá vinte empresas a candidatarem-se a seis lotes, 
a Câmara Municipal em função dos critérios escolhe seis, mas será justo estar a infraestruturar 
para seis empresas e depois excluir catorze de hipotéticos concorrentes aos lotes, perguntou. 
São questões que farão todo o sentido mas na opinião do executivo não estão a afastar 
ninguém porque não estão a especular os preços mas apenas a cobrar as infraestruturas que a 
EDP, EMAS, Águas do Alentejo cobram à Câmara Municipal de Beja, disse.----------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de rejeição de lista de erros e omissões;------------------------------ 

 
Registo nº 6022, de 01 de agosto de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer o procedimento de concurso público referente à 
empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta e após 
análise por parte dos projetistas da lista de erros e omissões apresentada na plataforma 
eletrónica de contratação SaphetyGov, pela empresa Habitâmega Construções, S.A., propôs-se 
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 por unanimidade rejeitar a lista de erros e omissões.(Deliberação nº 500)----------- 
 
 

2.7. – Pedido de prorrogação de prazo fixado para entrega de propostas;- 

 
Registo nº 6054, de 02 de agosto de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer o prazo para entrega das propostas do concurso 

público referente à empreitada de valorização turística da albufeira dos Cinco Reis, solicitou 
um dos interessados, a empresa Socorpena – Engenharia e Construção, S.A., que o prazo fixado 
inicialmente fosse prorrogado, atendendo a que neste período de férias existe muito maior 
dificuldade em fazer consultas a fornecedores e subempreiteiros para a obtenção de cotações 
para alguns dos trabalhos previstos.-----------------------------------------------------------------------------
O prazo fixado inicialmente no programa de procedimento foi de 24 dias (com término no 

próximo dia 12 de agosto de 2019), o qual se considerou adequado face à natureza e dimensão da 
obra, mas havendo esta solicitação e sendo efetivamente este mês de agosto um período de 
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férias de muitas empresas, principalmente a primeira quinzena, propôs-se que, ao abrigo do nº 
3 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, 
de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o 
prazo para a apresentação de propostas seja prorrogado por mais 15 dias.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 501)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de Memorandos de Entendimento;-------------- 

 
Presente o memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e Manuel José 

Sargento Pica, para alienação do lote 28 com a área de 1.699,76m
2, inserido num espaço 

localizado no Plano de Urbanização, Expansão Norte, pelo valor total de 8.366,97 €, que 
constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU pelos motivos 
apresentados na Declaração de Voto sobre a abertura de concurso público para alienação de 
lotes na Zona de Acolhimento Empresarial Norte, Fase 2.(Deliberação nº 502)------------------------- 
 
Presente o memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e Veicularte, 

Ldª, para alienação do lote 14 com a área de 1.997,60m
2, inserido num espaço localizado no 

Plano de Urbanização, Expansão Norte pelo valor total de 9.833,07 €, que constitui 
documento anexo número oito e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU pelos motivos 
apresentados na Declaração de Voto sobre a abertura de concurso público para alienação de 
lotes na Zona de Acolhimento Empresarial Norte, Fase 2.(Deliberação nº 503)------------------------- 
 
Presente o memorando de entendimento a celebrar entre o Município de Beja e Vítor 

Penacho Unipessoal, Ldª, para alienação do lote 13 com a área de 1.570,10m
2, inserido num 

espaço localizado no Plano de Urbanização, Expansão Norte pelo valor total de 7.728,73 €, 
que constitui documento anexo número nove e faz parte integrante da presente ata.-------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU pelos motivos 
apresentados na Declaração de Voto sobre a abertura de concurso público para alienação de 
lotes na Zona de Acolhimento Empresarial Norte, Fase 2.(Deliberação nº 504)------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de minutas;------------------------------------------------------ 

 
Presente a minuta de protocolo de cedência em regime de comodato a celebrar entre o 

Município de Beja e a União de Freguesias de Albernoa e Trindade para cedência do prédio 

urbano correspondente ao antigo posto da GNR, denominado atualmente por Espaço 
Multiusos de Albernoa, sito na Rua do Pontão, em Albernoa, inscrito na respetiva matriz 
urbana, da freguesia de Albernoa, sob o artigo nº 338, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial, sob o nº 691/20081125, do Livro-58, e aí inscrito a favor do Município de Beja, que 
constitui documento anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 505)---------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de protocolo de cedência em regime de comodato a celebrar entre o 

Município de Beja e a União de Freguesias de Albernoa e Trindade para cedência do prédio 

urbano correspondente à antiga escola primária de Albernoa, denominado atualmente por 
Espaço Multiusos de Albernoa, sito na Rua dos Moinhos, em Albernoa, inscrito na respetiva 
matriz urbana, da freguesia de Albernoa, sob o artigo nº 469, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial, sob o nº 693/20081125, do Livro-B, e aí inscrito a favor do Município de Beja, 
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que constitui documento anexo número onze e faz parte integrante da presente ata.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 506)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de ratificação do protocolo;------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo “Condições de contratação e funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente” celebrado entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil a Câmara 

Municipal de Beja e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, que 
constitui documento anexo número doze e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 507)---------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou, uma vez que não está aqui a ficha de cabimento, se está 
acautelado em orçamento esta despesa para não atrasar o pagamento a esta Equipa de 

Intervenção Permanente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que já foi feito um pagamento de 5.855,00 € 
referente aos meses de maio, junho e julho e portanto crê que está cabimentado mas não tem 
a certeza se está até ao final do ano. Contudo e uma vez que a massa salarial foi alterada no 
dia 01 de julho de 2019 em função da adenda que será apresentada no ponto seguinte que 
prevê um aumento de 25%, terá sempre de se fazer uma alteração orçamental para este 
efeito. Informou ainda que esta situação foi despoletada pela adenda ao protocolo porque o 
executivo estava convencido que o mesmo já teria sido submetido à reunião mas 
aparentemente pode não ter vindo e se assim foi admite que tenham de ser efetuadas 
algumas correções orçamentais associadas a este facto, disse.-------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado solicitou que na próxima reunião lhes fosse facultado o comprovativo 
do pagamento até ao final do ano.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo;------------------------------ 

 
Presente a adenda ao protocolo “Condições de contratação e funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente” celebrado entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil a Câmara 

Municipal de Beja e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, que 
propõe a alteração da cláusula quinta (Direitos dos elementos da EIP), a saber:------------------------
1. A remuneração base mensal é estabelecida em 738,05 € (setecentos e trinta e oito euros e 

cinco cêntimos), correspondente ao nível 6 da tabela remuneratória aplicável à Administração 
Pública, sendo atualizável anualmente na mesma percentagem do aumento que se verificar 
para os salários dos trabalhadores da Administração Pública.---------------------------------------------
2. O pessoal contratado tem direito a subsídio de férias e de Natal, de montante equivalente à 
remuneração base ou ao seu proporcional, de acordo com a legislação em vigor, pago com o 
vencimento dos meses de Junho e Novembro, respetivamente.------------------------------------------
3. É devido subsídio de refeição pelos dias de prestação de serviço efetivo, no montante 
equivalente ao estabelecido para a função pública e que no presente ano económico é de 4,77 
€ (quatro euros e setenta e sete cêntimos) por dia.---------------------------------------------------------------
4. Relativamente ao elemento que exerça funções de chefia da EIP, é devido um suplemento 
mensal, correspondente a 25% sobre o valor base referido no nº 1 desta Cláusula.-----------------
5. A atribuição do suplemento de chefia depende do exercício efetivo das funções.----------------
6. Sobre o vencimento mensal são efetuados os descontos legalmente previstos.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 508)---------------------------------------------- 
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2.12. – Proposta de ratificação de acordo de parceria;---------------------------------- 

 
Presente o acordo de parceria a celebrar entre o Institut Français du Portugal, a Alliance 

Française de Beja e a Câmara Municipal de Beja, que constitui documento anexo número 

treze e faz parte integrante da presente ata, com vista à realização da 20ª Festa do Cinema 
Francês, na cidade de Beja, nomeadamente no Pax-Júlia Teatro Municipal, entre os dias 05 e 
08 de novembro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 509)---------------------------------------------- 

 
 

2.13. – Proposta de ratificação dos acordos celebrados para 

desocupação do Mercado Municipal;-------------------------------------------------------------- 
 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Ana Luísa Valadas Branco, que 
constitui documento anexo número catorze e faz parte integrante da presente ata, no âmbito 
das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 510)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Arnaldo José Flamino Cristo, que 
constitui documento anexo número quinze e faz parte integrante da presente ata, no âmbito 
das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 511)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Benvindo Rosário Cardoso Branco, 
que constitui documento anexo número dezasseis e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 512)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Carla Maria Ramos Barrocas, que 
constitui documento anexo número dezassete e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 513)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Edla Lino Gonçalves de Sousa 

Teodósio, que constitui documento anexo número dezoito e faz parte integrante da presente 
ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 514)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Francisco Gonçalves da Silva Bento, 
que constitui documento anexo número dezanove e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 515)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Francisco Caetano Agostinho da 

Graça, que constitui documento anexo número vinte e faz parte integrante da presente ata, 
no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 516)--------------------- 
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Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Francisco Joaquim da Silva Pacheco, 
que constitui documento anexo número vinte e um e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 517)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Jaime Rui Barrocas Pereira, que 
constitui documento anexo número vinte e dois e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 518)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Joaquim dos Santos Correia, que 
constitui documento anexo número vinte e três e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 519)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e José Mestre, que constitui 
documento anexo número vinte e quatro e faz parte integrante da presente ata, no âmbito 
das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 520)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Maria Amélia da Silva Pacheco, que 
constitui documento anexo número vinte e cinco e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 521)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Maria Alves Pereira dos Ramos, que 
constitui documento anexo número vinte e seis e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 522)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Maria Augusta Coelho Parreira, que 
constitui documento anexo número vinte e sete e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 523)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Marta Isabel Dimas Pereira, que 
constitui documento anexo número vinte e oito e faz parte integrante da presente ata, no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 524)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Marques & Lopes, Ldª, que constitui 
documento anexo número vinte e nove e faz parte integrante da presente ata, no âmbito das 
obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 525)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Palmira de assunção Estevão 

Ventura, que constitui documento anexo número trinta e faz parte integrante da presente 
ata, no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.---------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 526)--------------------- 
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Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Talho 14, Ldª, que constitui 
documento anexo número trinta e um e faz parte integrante da presente ata, no âmbito das 
obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 527)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Rosa Maria Palma Costa, que 
constitui documento anexo número trinta e dois e faz parte integrante da presente ata, para 
cessação de contrato de concessão da loja nº 6 (zona 1 – exterior) do Mercado Municipal e 
promessa de celebração de novo contrato de concessão, no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 528)--------------------- 

 
Presente o acordo celebrado entre o Município de Beja e Paiva Oculista, Ldª, para cessação 
de contrato de concessão entre ambos relativamente ao espaço sito no Mercado Municipal de 
Beja, denominada loja nº 16 (zona 4 – interior, piso 1), com efeitos em 30 de novembro de 
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o presente acordo.(Deliberação nº 529)--------------------- 

 
 

2.14. – Proposta de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau e constituição 

dos respetivos júris;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a estrutura organizacional dos serviços municipais publicada no Diário da 
República, 2ª série, de 20 de maio de 2019, que entrou em vigor no dia 01 de junho de 2019, a 
qual contempla 8 unidades orgânicas flexíveis denominadas “divisão” e uma unidade orgânica 
flexível denominada “gabinete”, propôs-se a abertura dos procedimentos concursais 
seguidamente indicados para provimento de cargos de direção intermédia de 2º grau, em 
regime de comissão de serviço, tendo em atenção as disposições legais estabelecidas nos 
artigos 12º e 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 
64/2011, de 22 de dezembro, sendo que quanto aos postos de trabalho destinados ao 
provimento dos cargos indicados, os mesmos encontram-se previstos no mapa de pessoal em 
vigor publicitado na página eletrónica do Município de Beja.----------------------------------------------
Nos termos do artigo 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o júri de recrutamento dos 
cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais, observando-se as 
seguintes regras: o presidente é designado de entre personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são designados de entre 
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja 
atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da 
administração local autárquica.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, foi proposto, seguidamente, a constituição dos júris dos referidos 
concursos para efeitos de aprovação pela Câmara Municipal que submeterá as respetivas 
propostas à Assembleia Municipal para apreciação e designação por deliberação:------------------ 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão Administrativa e Financeira (DAF).-------------------------------------------------
Presidente do júri: Dr. Carlos Grenha, Revisor Oficial de Contas;------------------------------------------
Vogais efetivos: Dr. Filipe Pombeiro, Revisor Oficial de Contas, que substitui o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos e o Professor Adjunto José Filipe Pires dos Reis, do Instituto 
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Politécnico de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 530)---------------------------------------------------------------------- 

 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Administração Urbanística (DAU).----------------------------------------------
Presidente do júri: Arqtª Sónia Isabel Nobre Correia, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de 
Odemira;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Engª Maria José Lufinha Andrade e Silva, Chefe de Divisão da Câmara 
Municipal de Moura, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e o Engº 
Álvaro Manuel Nobre de Gusmão Ramos, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ferreira do 
Alentejo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 531)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Serviços Operacionais (DSO).----------------------------------------------------
Presidente do júri: Engº Rui Figueira, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Aljustrel;---------
Vogais efetivos: Engª Isabel Grazina, da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas 
do Alqueva, S.A., que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Engª Lénia 
Guerreiro da Silva, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Odemira;--------------------------------
Vogais suplentes: Engº Fernando Manuel Mendes Curado e o Dr. Juvenal Bastos da Cunha, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 532)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS).-------------------------------------------
Presidente do júri: Engº Fernando Manuel Mendes Curado, Técnico Superior da Câmara 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Engª Luísa Pinto, da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, S.A., que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Professora 
Coordenadora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, do Instituto Politécnico de Beja;---------------
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Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 533)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ).-------------------------------------
Presidente do júri: Vice-Presidente e Professor Doutor João Alberto Mendes Leal, do Instituto 
Politécnico de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Professor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja Pedro Manuel Castro 
Meireles Viana Xavier, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª Maria 
de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior da Câmara Municipal de Beja;--------------------
Vogal suplente: Dr. Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior da Câmara Municipal de Beja.---
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 534)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Cultura (DC).--------------------------------------------------------------------------
Presidente do júri: Drª Dália da Conceição Paulo, Diretora Municipal da Câmara Municipal de 
Loulé;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Drª Maria João Augusto Pina, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de 
Ferreira do Alentejo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e o Dr. Manuel 
José Dias Marques, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Mértola;--------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 535)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Turismo e Património (DTP).-----------------------------------------------------
Presidente do júri: Presidente do júri: Engº Vitor Silva, Presidente da Direção da ARPTA – 
Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo;--------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Professora Adjunta Ana Isabel Barros Pimentel Rodrigues, do Instituto 
Politécnico de Beja, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª Dália da 
Conceição Paulo, Diretora Municipal da Câmara Municipal de Loulé;------------------------------------
Vogais suplentes: Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e o Dr. Juvenal Bastos da Cunha, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
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Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 536)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS).----------------------------------
Presidente do júri: Drª Sandra Vaz, Diretora de Departamento da Câmara Municipal de Loulé;--
Vogais efetivos: Professora Adjunta Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo, do Instituto 
Politécnico de Beja, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e a Drª 
Fernanda Matias, do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja;------------------
Vogais suplentes: Drª Maria Ilda Canelhas Lopes, Técnica Superior da Câmara Municipal de 
Beja e a Drª Maria José Cabral Gamito Costa, Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Ferreira 
do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 537)---------------------------------------------------------------------- 
 
Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º 

grau/Chefe de Divisão – Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI).------------------------------------
Presidente do júri: Drª Maria João Carrasqueira Serrano Ribeiro, Secretária Técnica da Unidade 
Competitividade, Internacionalização e Emprego da Autoridade de Gestão do Programa 
Operacional Regional do Alentejo – CCDRA;---------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Dr. Luís Miguel Cunha Lança Silva, Coordenador da CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos e 
o Dr. Jorge Alexandre Barrocas de Freitas Jorge, Vice-Presidente do NERBE/AEBAL – Associação 
Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral;--------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Dr. Juvenal Bastos da Cunha e a Drª Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------
Em observância do disposto no nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
redação atual, propõe-se a aplicação do método de seleção de entrevista pública no âmbito do 
concurso indicado para recrutamento do respetivo cargo de direção intermédia de 2º grau.-----
Encontram-se assegurados os encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em 
causa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 538)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de atribuição de despesas de representação – cargos de 

direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão;--------------------------------------- 

 
Em matéria de despesas de representação e verificando-se que no artigo 24º da Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto, encontra-se prevista a possibilidade de as mesmas serem abonadas 
aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, a que corresponde o montante 
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mensal de 194,79 €, fixado legalmente, cuja atribuição é da competência da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, propõe-se a atribuição de despesas de 
representação aos dirigentes intermédios de 2º grau para efeitos de aprovação pela Câmara 
Municipal que apresentará a respetiva proposta à Assembleia Municipal para efeitos de 
deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 539)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de certidão comprovativa de destaque de parcela;-------------- 

 
Solicitado por Martinho José dos Reis, Cabeça de Casal de Herança, na qualidade de 
proprietário do prédio denominado “Altura de Nossa Senhora”, sito na freguesia de Beringel, 
inscrito na matriz com o artigo 403º Secção C (rústico) e descrito na Conservatória do Registo 
Predial deste Concelho pela ficha nº 2539/20110704, com a área total de 1.200ha.------------------
2. Prédio a destacar sito em “Altura de Nossa Senhora”, em Beringel, Concelho de Beja, com a 
área total de 0,600ha.-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original não constitui 
operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do 
aglomerado urbano de Beringel, 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 540)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedidos de apoios financeiros e atribuição de subsídios;----------------- 

 
Solicitado pelo Centro Social de Nossa Senhora da Graça, um apoio financeiro no âmbito do 
Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja, para fazer face às despesas com a dinamização de 
atividades do Clube Aventura que se realizarão na 8ª edição da colónia de férias na 
Amendoeira da Serra, em Mértola.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que embora os vereadores da CDU estejam de acordo com a 
atribuição deste apoio, consideram que deveria haver uma equidade na distribuição dos 
subsídios/apoios a outras iniciativas do mesmo género, dando o exemplo concreto do Centro 
Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança que não foi apoiado em circunstâncias 
parecidas o que não lhe deixa de causar algum constrangimento e estranheza naquilo que 
consideram ser uma diferença de tratamento entre as instituições que se continua a verificar e 
que cria uma dificuldade enorme com incidência sempre no apoio a uma instituição em 
detrimento de outras, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário quis referir que na primeira vez que houve um pedido desta 
instituição para este efeito já tinha sido realizada a colónia de férias, e depois de ver o 
documento, que refere que a iniciativa é dirigida a crianças e jovens de famílias carenciadas, a 
verdade é que não se vê qualquer tipo de publicidade para dar a conhecer às famílias que 
podem usufruir desta colónia, aliás, já na altura alertou a instituição para este facto mas a 
situação mantém-se. Acrescentou que até conhece crianças e jovens que vão a esta colónia e 
que não se encaixam neste perfil tão carenciado, portanto subscrevendo aquilo que o 
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vereador Vítor Picado disse, votarão favoravelmente, mas considera que deve haver algum 
critério para outras instituições também poderem ter este tipo de iniciativa apoiada, disse.----- 
 
O vereador João Rocha contrariamente ao que disse o vereador Vítor Picado, considerou que 
existe critério, e o critério é apoiar sempre esta instituição com fins partidários, foi a 
Incubadora Social e o Projeto COM_VIDA, é a sua opinião e portanto há coisas aqui que já 
ultrapassam o razoável, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Incubadora Social e o Projeto 
COM_VIDA, são coisas manifestamente diferentes e esta colónia não é promovida por nenhum 
destes projetos. Referiu ainda que relativamente ao Centro Social, Cultural e Recreativo do 
Bairro da Esperança, que recentemente realizou um mastro popular, foi apoiado 
financeiramente pela Câmara Municipal e na última reunião foi desbloqueado um direito de 
opção sobre um imóvel no Bairro da Esperança a favor do Centro no sentido de poder alinear 
ou recuperá-lo para os fins que entender por oportuno. Não sabe se o Centro Social fez chegar 
algum pedido de características similares e portanto só se pode comparar aquilo que é 
comparável e efetivamente igual, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado propôs então que fosse apoiadas com os mesmos valores todas as 
iniciativas deste âmbito com a necessária equidade.--------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 375,00 €.(Deliberação 

nº 541)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela  Associação Salvador, fundada por Salvador Mendes de Almeida (tetraplégico 

desde os 16 anos) que promove a inclusão social e integração das pessoas com deficiência 
motora na sociedade, apoiando anualmente centenas de pessoas de todo o país, no âmbito 
das comemorações do seu 15º Aniversário, que contaram com o Alto Patrocínio do Senhor 
Presidente da República, e que lançou o livro “Associação Salvador – 15 anos a Mudar Vidas”, 
que conta não só a história do fundador, como contém o testemunho de 15 histórias 
inspiradoras de pessoas que foram apoiadas pela associação.---------------------------------------------
Com o dinheiro angariado das vendas do livro, ser-lhes-á possível apoiar ainda mais pessoas 
com deficiência motora. Com este apoio pretendemos oferecer o nosso livro às escolas, 
bibliotecas e IPSS’s de todo o concelho de Beja.----------------------------------------------------------------
Para este fim, pedem um donativo de 250,00 € que possibilitará a oferta de 20 livros às 
entidades descritas no parágrafo anterior (10,00 € cada livro adicional).----------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 250,00 €.(Deliberação 

nº 542)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, um apoio financeiro no âmbito da realização das 
Festas em Honra e Louvor a Santa Maria, que se realizarão dias 15, 15 e 17 de agosto de 2019, 
no Largo dos Duques, em Beja.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 2.500,00 
€.(Deliberação nº 543)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, um apoio financeiro, no âmbito da realização das 
Festas Anuais de Verão, que se realizarão dias 09 e 10 de agosto, em Albernoa.--------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que relativamente a este pedido e por aquilo que percebeu 
estas serão as Tradicionais Festas de Albernoa sem a componente religiosa, ou seja, tendo em 
conta o critério que o Senhor Presidente tem apresentado noutras reuniões, e enquanto o 
PAMA prevê que as festas tradicionais realizadas pelas Comissões de Festas tenham um apoio 
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de 1.500,00 € para promoção da sua atividade, o que não inclui outras entidades, parece-lhe e 
sugeriu que seria justo atribuir este valor com que se apoia outras instituições que promovem 
as suas festas tradicionais, também ao Futebol Clube Albernoense, assim como foi atribuído e 
bem há pouco tempo a uma associação de Baleizão.--------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que existem muitas variáveis e são 
todas difíceis, agora entendem que quando não são Comissões de Festas ou quando uma 
determinada localidade já tem um evento de referência que é apoiado com 2.500,00 €, como é 
o caso da Feira do Idoso em Albernoa, que não deve haver outro valor de dimensão 
semelhante para mais uma festa suplementar porque se podia estar a beneficiar duplamente 
uma localidade em favor de outras e quando se fala de Baleizão, esta freguesia não tem 
nenhum evento de referência, daí ter sido subsidiado com 1.500,00 € para uma festa de 
características diferentes. Eventualmente os critérios podem ser revistos um dia e estão 
abertos a rever esta situação mas, por exemplo, as festas de Quintos recentemente foram 
apoiadas com os mesmos 150,00 € e é o que acontece com todas as iniciativas que saem desta 
componente da festividade principal da localidade, disse.-------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 150,00 €.(Deliberação 

nº 544)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5872, de 25 de julho de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição de um subsídio pontual, no valor de 2.500,00 €, ao Clube Cinófilo do Alentejo, no 
âmbito da organização do espaço Canibeja, enquadrado no certame Patrimónios do Sul.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 545)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5865, de 25 de julho de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição dos seguintes subsídios, no âmbito do PAMA 2019, e direcionado às Associações que 
não entregaram o Plano de Atividades até 31 de março, que se pronunciaram ao contato 
efetuado para entrega dos documentos:------------------------------------------------------------------------
Associação de Trovadores de Beja: 1.500,00 € ----------------------------------------------------------------
Arte Pública: 5.000,00 € ---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 546)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela emissão 

de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento;---- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento do 
Mercado Público de Cabeça Gorda.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 547)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela 

apreciação e licenciamento de obra de remodelação e conservação;--------- 

 
Solicitado por Ana Cristina Cruz Gabriel, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
apreciação e licenciamento de obra de remodelação e conservação do prédio sito na Rua 
Sacadura Cabral, nº 3, em Cabeça Gorda, por estar em situação de desemprego tendo sido 
atestado pelos serviços que o seu rendimento per-capita é inferior ao referenciado pela 
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Segurança Social no RSI.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 548)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas devidas pela 

inumação de cadáver e transladação de ossadas;------------------------------------------ 

 
Solicitado por Maria Graciete dos Reis Correia, a isenção de pagamento de taxas devidas pela 
inumação de cadáver do senhor Manuel das Neves Pacheco no Coval Talhão dos Bombeiros 
Voluntários de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 549)----------------------------------------------- 

 
Solicitado por Tânia Dores Chora Vicente Matias, a isenção de pagamento de taxas devidas 
pela transladação de ossadas do senhor Bento António Domingos atualmente depositadas no 
ossário nº D-371, para o Coval C.P. 2553, cujo alvará se encontra em nome de Ermelina Delfina 
Chora. Propõe entregar o ossário nº D-371 à Câmara Municipal de Beja.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 550)----------------------------------------------- 

 

 

2.21. – 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 Casa do Povo de Salvada – Secção de BTT, 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, em diversos arruamentos na Salvada, no 
âmbito da realização do VII Passeio “Trilhos Terra de Pão” que ocorreu dia 14 de abril de 2019. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 551)----------------------------------------------- 

 

 

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

de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 

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

 
Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, denominado Passeio de BTT, que se realizou dia 04 de agosto de 2019.-----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 552)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juventude Baleizoeira, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva 
denominado, 8ª Maratona BTT “Entre Vinhas e Olivais”, que se realiza dia 08 de setembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 553)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva denominado, 1ª Ultramaratona BTT Ferrobico, que se realiza dia 28 de setembro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 554)----------------------------------------------- 
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2.23. – 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, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de música ao vivo, junto ao 
estabelecimento de bebidas A Pracinha, sito na Praça da República, em Beja, dia 21 de julho e 
na Casa da Cultura, dia 25 de julho de 2019.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 555)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização de 
música ao vivo, no estabelecimento do evento “Quimica2_DJ SET”, no Parque das Merendas da 
Mata, em Beja, dia 27 de julho de 2019.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 556)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização da “Semana Cultural”, na Praça Magalhães Lima, em Cabeça Gorda, entre os dias 03 
e 09 de agosto de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 557)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Tempo Castiço – Associação de Jovens, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do “I Fim-de-Semana 
Cultural”, na Rua José Domingues Fernandes, Penedo Gordo, dias 06 e 07 de julho de 2019.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 558)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Luz, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, 
para realização da “Festa Anual em Honra da Padroeira de Santa Clara”, na Rua da Escola, em 
Santa Clara de Louredo, dias 27 e 28 de agosto de 2019.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 559)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização de “Baile de Verão”, no recinto ao ar livre, no Bairro da 
Esperança, dia 27 de julho de 2019.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 560)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de dois bailes com música ao 
vivo, nas traseiras da Sede, sito na Rua Pablo Neruda, nos 7 e 9, em Beja, dia 10 de agosto e 14 
de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 561)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “Noites ao Fresco”, nos dias 02, 14 e 24 de agosto de 2019.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 562)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização das “Festas em Honra de São Luís”, na Praça Magalhães Lima, em Cabeça Gorda, 
dias 10 e 11 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 563)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de uma licença especial de ruído e duas licenças de recinto improvisado 
(vacada e festas), para realização das “Festas de Quintos em Honra de Nossa Senhora dos 
Remédios”, dias 26, 27 e 28 de julho de 2019.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 564)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de uma licença especial de ruído e duas licenças de recinto 
improvisado (vacada e festas), para realização das “Festas Anuais em Honra de Santa Susana”, 
dias 03 e 04 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 565)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de uma licença especial de ruído e duas licenças de recinto 
improvisado, para realização das “Festas Anuais em Honra de Santa Vitória”, dias 23, 24 e 25 
de agosto de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 566)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para 
realização das “Festas de Verão de Trigaches”, no recinto exterior à escola básica, sita na Rua 
do Caminho da Fonte, dias 26, 27, 28 e 29 de julho de 2019.-----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 567)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para 
realização das “Festas de Verão de São Brissos”, no recinto da antiga escola primária, dias 20e 
21 de julho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 568)----------------------------------------------- 
 

 

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

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

 

Solicitado pela Casa do Povo de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte do Grupo Coral “Terra de Catarina”, à freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, dia 24 de agosto de 2019.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 569)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte do seu Grupo Coral ao Seixal, dia 21 de setembro de 2019.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 570)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Faro do Alentejo, dia 09 de setembro de 2019.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 571)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Coral de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Alvito, dia 24 de agosto de 2019.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 572)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral Moças da Aldeia de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Cercal do 
Alentejo, dia 27 de julho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 573)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral Feminino “As Rosinhas” de Santa Clara de Louredo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Melides, 
Grândola, dia 11 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 574)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Grupo Coral “As Douradas Espigas” de Albernoa, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Amadora, Grândola, dia 14 de 
setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 575)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte da banda a Beringel, Grândola, dia 08 de setembro de 2019.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 576)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para duas deslocações, 
nomeadamente uma ida à praia de Odeceixe e à Kidzânia, entre os dias 18, 19 ou 30 e 31 de 
julho e no mês de agosto entre os dias 29 e 30.----------------------------------------------------------------
Os serviços informaram que apenas existe disponibilidade dias 29 ou 30 de agosto e que todas 
as outras datas já têm o autocarro que transporta as crianças cedido.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 577)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte de um grupo de crianças e jovens ao Parque Aquático 
Zoomarine, Guia, Albufeira, dia 29 de agosto de 2019.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 578)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte, no âmbito do Projeto “Baleizão – Aldeia Amiga de Pessoas Idosas”, à 
praia de Monte Gordo, Vila Real de Santo António, dia 26 de agosto de 2019.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 579)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação, dia 17 de agosto de 2019.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 580)----------------------------------------------- 
 

Solicitado pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma colónia de férias que a Equipa de Protocolo do RSI vai levar a 
cabo, dias 20 a 22 de agosto de 2019, em Vila Nova de Mil Fontes.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 581)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Clube Cinófilo do Alentejo, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte de 10 pastores alentejanos à Vila de Alpedrinha, dia 25 de agosto de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 582)----------------------------------------------- 
 

 

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria nº 146, relativo ao dia seis de 

agosto de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------------- 

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

cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito euros e treze cêntimos, sendo quatrocentos 

e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e sessenta mil, novecentos e trinta e quatro euros e 

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

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Qual a previsão em tempo da reabilitação das casas de banho públicas situadas junto ao 
Castelo de Beja? Referiu que passou hoje no local e a obra está atrasadíssima e sendo 
executada pelos trabalhadores da câmara municipal nunca mais acaba pelo que deveria ser 
pensado em dar a obra a uma empresa privada, seria mais caro, mas já estava feita.---------------
Perguntou se existe algum pedido de deslocação do molok existente na Rua Dr. Marques da 
Costa? Se houver, é da opinião que não é para deslocar porque o equipamento já lá estava 
antes do café pelo que se há alguma coisa mal não é o molok é o café que não tem condições 
sequer para o ser porque a casa de banho situa-se na cave, não tem casa de banho de 
deficientes, fez uma esplanada autorizada pelo Dr. Pulido Valente que se o Dr. Lemos não tem 
falecido não era executada e portanto pediu ao senhor Presidente que no caso de aparecer 
esse pedido o mesmo fosse recusado, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a obra das casas de banho do 
Castelo é uma obra da Câmara Municipal de Beja por administração direta e a previsão de fim 
de obra é 20 de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao molok especificamente na Rua Dr. Marques da Costa não tem informação se 
está prevista ou não a deslocação do mesmo mas normalmente o executivo não contraria 
pareceres técnicos que venham, deste caso, da Divisão de Sustentabilidade e Urbanismo, isto 
é, se vier um parecer a recomendar a mudança de um molok por haver um sítio 
aparentemente melhor que eventualmente não prejudique ninguém e que favoreça o 
estabelecimento comercial, por regra não é indeferido e só em situações muito excecionais 
terão uma intervenção desse caráter, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Vítor Almeida agradeceu a resolução do seu problema mas falta-lhe ainda saber o 
resultado da participação que fez, dia 17 de abril de 2019, da funcionária Ana Maria Ramôa, 
que atrasou todo o processo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que desconhecia essa participação e 
portanto terá de averiguar.------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão levantada pela munícipe Mariana esposa do senhor Francisco 
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Carocinho sobre o pedido de vistoria à habitação sita no Beco da Rua Alves Rodal, nº 2, cave 
dtª, em Beja, irá ver com os serviços o que é que passa com o mesmo.---------------------------------  
 
O munícipe António Barão, referiu que reside na Rua da Lavoura há 19 anos numa habitação 
onde estão oito pessoas. Como foram atribuídas duas casas a dois casais na mesma situação e 
como desde 2015 está a fazer esse pedido à Câmara Municipal de Beja, pediu ao senhor 
Presidente a possibilidade de atribuição de uma habitação ao seu filho.-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que na Rua da Lavoura foi feita a 
subdivisão de dois agregados familiares, um de 11 pessoas e outro de 13 pessoas e portanto 
quando se diz que a Câmara Municipal está a deslocar mais pessoas para a Rua da Lavoura não 
corresponde à verdade, apenas irá desdobrar os dois agregados que já lá residiam. 
Acrescentou ainda que nas restantes casas a intenção da autarquia é agir conforme estava 
previamente determinado, nomeadamente a não habitabilidade das mesmas, portanto tomou 
nota e irá ver com a senhora vereadora para junto dos serviços analisar este caso, disse.--------- 
 
O munícipe Carlos Dias referiu que já não vinha às reuniões de câmara há cerca de três meses, 
contudo tem acompanhado as mesmas através das atas e a primeira questão que colocou tem 
a ver com uma palavra utilizada pelo senhor Presidente e que está em ata sobre a questão da 
Aeroneo, designadamente “a Aeroneo esfumou-se”, pelo que perguntou se esta palavra foi 
dita espontaneamente ou se vem na resposta que a tutela deu ao Município de Beja quando 
foi questionada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou um esclarecimento relativamente à chegada da equipa do Sport Lisboa e Benfica ao 
aeroporto de Beja, por considerar incompreensível que a mesma tenha ficado retida quarenta 
minutos no avião porque os elementos do SEF ainda não tinham chegado e que ao serem 
confrontados com esta situação reagiram dizendo que o problema foi que não houve energia. 
Esta situação é caricata e na sua opinião mata logo à partida qualquer ideia que se tenha de 
promover o aeroporto e a região.---------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também, desde que se pensou instalar na Base de Beja um aeroporto, quantos dos 
dezoito projetos diferentes e prometidos para viabilizar a infraestrutura estão concretizados. 
Da relação que tem, não está um único concretizado e o último era a Aeroneo, daí solicitar ao 
senhor Presidente que o pudesse informar daquilo que está neste momento em execução e 
que são projetos garantidos para o aeroporto.-----------------------------------------------------------------
Relativamente à escola de pilotos anunciada pelo senhor Ministro da Defesa em Beja, a três 
meses das eleições, e andando nesta vida há muitos anos já sabe que não vai haver escola.------
Relativamente à ETAR e ETA de Beja inauguradas pelo senhor Ministro do Ambiente perguntou 
se os equipamentos já estão a funcionar.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à promoção pela EDIA de uma alteração naquilo que é o novo modelo de 
preservação do montado e estando já os espaços agro-silvo-pastoris a ser ocupados por 
culturas super-intensivas, perguntou como é que planta olival e amendoal em regime 
superintensivo no meio do montado denso.--------------------------------------------------------------------
Finalmente e relativamente aos chamados charcos mediterrânicos que também a EDIA assumiu 
a salvaguarda desse património ambiental, referiu que existiam cerca de 150 no Concelho de 
Beja, neste momento serão uma dúzia e o PDM salvaguarda estes espaços que estão a 
desaparecer pelo que pediu um comentário acerca desta situação, disse.----------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à Aeroneo referiu que não se 
recorda se utilizou realmente essa palavra, poderá tê-la utilizado circunstancialmente, mas o 
projeto Aeroneo tem uma dupla componente. A primeira é a fábrica onde foi feita a 
desafetação de 113.000m2 do domínio público, em setembro de 2017, e o Estado já 
comunicou à Câmara Municipal que pretende reverter essa área novamente para o domínio 
público uma vez que o acordo, válido por 15 anos com uma renda mensal de 40.710,00 €/mês, 
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nunca se chegou a concretizar nem o contrato veio a ser assinado, porque a empresa terá 
apresentado depois uma proposta de plano para a fábrica diferente da que inicialmente estava 
negociada, portanto essa parte de desmantelamento de aeronaves na fábrica está 
invariavelmente afastada. A segunda é o lote de 7.500m2 que a empresa tem no aeroporto 
entre o lote da Hy Fly e outro que deverá ser atribuído a uma empresa que tem um projeto em 
fase avançada de apreciação. Sabe que a Aeroneo, junto da ANA – Aeroportos de Portugal, terá 
solicitado a prorrogação de manutenção desse lote de terreno e em bom rigor, sobre esta 
situação em concreto, não sabe o que é que a empresa pensa e não tem ideia precisa sobre 
aquilo que pretende fazer naquele espaço.---------------------------------------------------------------------
Relativamente à chegada da equipa do Sport Lisboa e Benfica referiu que se existe algum 
problema elétrico no aeroporto desconhece mas, ele próprio, o seu Chefe de Gabinete e 
elementos da Casa do Benfica de Beja que foram convidados, chegaram ao aeroporto às 07:10 
minutos e imediatamente foram informados que o avião tinha acabado de aterrar. Já lá 
estavam os elementos do SEF que terão chegado às 07:00 horas e os autocarros do Benfica, 
segundo informação da Polícia, chegaram à porta do aeroporto às 07:30 minutos porque 
esperavam a equipa mais tarde. Os elementos da alfândega, que vieram de Faro, chegaram às 
07:40 minutos, ou seja, em cima da hora prevista para chegada do voo e a equipa 
desembarcou às 07:50 horas, portanto, face há hora prevista de chegada ninguém chegou 
atrasado, agora poderão perguntar se os elementos da alfândega não poderiam ter chegado 
mais cedo, pois podiam, mas também acha que devia de haver elementos da alfândega em 
Beja para assegurar voos destas características. Contudo, considera que se cometeu muita 
injustiça e chacota com o aeroporto porque, mesmo que a comitiva tivesse desembarcado às 
07:00 horas, teriam de esperar na aerogare, uma vez que os autocarros do clube ainda não 
tinham chegado e portanto não poderiam seguir para Lisboa.---------------------------------------------
Acrescentou que vive em Beja desde os 12 anos de idade e sempre foi um apoiante do 
aeroporto desde a primeira hora, por ventura não criando as expetativas que muitas pessoas 
criam de se ter uma atividade intensa aeronáutica porque isso se calhar não é possível desde 
logo e por exemplo porque a placa do próprio aeroporto apenas tem capacidade para 12 
aviões e uma capacidade de processamento de 250 passageiros e portanto há uma série de 
coisas que às vezes se dizem sem ter a consciência que temos com certeza uma excelente pista 
e estrutura, mas para algumas coisas ainda minimalista, agora pode servir para muitas coisas, 
nomeadamente voos charter, para desdobrar Faro e Lisboa no verão, para equipas desportivas 
e outras e depois para uma série de atividades, manutenção, desmantelamentos, etc. e tudo 
isto cria emprego, não são elefantes brancos e fixam no território 400/500 pessoas. 
Relativamente às afirmações do senhor Ministro, eventualmente poderão ter sido precipitadas 
no anúncio da eventual instalação de uma escola de pilotos em Beja, porque havendo esse 
interesse, falta ainda convencer as outras Forças Aéreas da Europa, parceiras da NATO, a 
aderirem à mesma uma vez que por si só, a Força Aérea Portuguesa, não chega para a 
viabilizar e portanto, enquanto isso não acontecer, mesmo que haja interessados em construí-
la, não havendo clientes, não poderá haver escola. Contudo irão aguardar, até porque aquilo 
que a ANA – Aeroportos e a Força Aérea dizem é que a única atividade civil incompatível com 
uma escola destas características são escolas privadas, todas as outras atividades não são 
inviabilizadas por existir uma escola de pilotos a jatos.------------------------------------------------------
Relativamente à ETA e ETAR informou que a ETAR já está em pleno funcionamento desde o dia 
29 de abril de 2019 tratando todos os resíduos da cidade de Beja. A ETA ainda está em fase de 
testes sendo que vai entrar em funcionamento numa primeira fase, não para a cidade de Beja, 
mas para as freguesias de Quintos, Salvada e Cabeça Gorda.----------------------------------------------
Relativamente à olivicultura e culturas intensivas e de algumas árvores que existem plantadas 
em leitos de barrancos, etc., são também uma questão que respeita sobretudo à ARH – 
Administração da Região Hidrográfica que tem de ter uma ação fiscalizadora mais dinâmica. 
Em termos de PDM, a Câmara Municipal está a analisar freguesia a freguesia o que se está a 
passar com as plantações intensivas e se a área dos 250 metros se refere só a construções ou 



 

Página 27 de 27 
 

também a plantações, dúvida que até do ponto de vista jurídico pode ser lida de várias formas. 
No entanto, o negócio da EDIA é vender água e portanto o que pode dizer é que se tem 
trabalhado muito com a empresa. Esta 2ª fase de ampliação do perímetro de rega de Alqueva 
os atuais 120 mil hectares passarão para 170 mil hectares e destes 50.000 mil novos hectares, 
5.000 são no concelho de Beja e tem sido feito um exercício muito cauteloso de onde vai ser 
colocada a água. Referiu ainda que em 2013, na altura de aprovação do atual PDM algumas 
áreas de agro-silvo-pastoril já estavam desatualizadas e entretanto outras mais se 
desatualizaram naturalmente. A Câmara Municipal tem reunido com as Juntas de Freguesia, 
proprietários e arrendatários de olival para minimizar impactos ambientais e manter os 
caminhos municipais e habitações dos munícipes nas melhores condições possíveis sem 
impossibilitar a atividade económica. É uma matéria que não é fácil e que nos últimos anos 
não existia para a qual estão a fazer aquilo que está ao alcance da autarquia, 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 
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.-------------------------------------------------------------- 
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