
 
 

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 dezasseis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a vinte e um 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(a) senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa 

Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel 

Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-----------------------------------------------

A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------

Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 

disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 

dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 

aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos propondo a inclusão de mais um ponto 

na ordem de trabalhos, nomeadamente a proposta de aprovação do Plano de Pormenor das 
Terras Frias que foi aceite por todos os presentes.----------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 15/2019;------------------------------------------- 

 

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 15/2019, relativa à reunião de 

câmara realizada em sete de agosto de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída 

por todos os eleitos e aprovada por maioria com as abstenções do vereador Luís Alberto da 

Silva Miranda e da vereadora Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, por não terem 

participado na mesma.(Deliberação nº 583)---------------------------------------------------------------------- 
 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio deu as seguintes informações:-----------------------

Os Relatórios solicitados pelos vereadores da CDU sobre a Beja Romana, Festival Internacional 

de Banda Desenhada, Festival B e do Dia do Município, já estão pedidos aos serviços e a 

intenção será entregá-los, juntamente com os respetivos procedimentos, no próximo dia 04 de 

setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que podem também os senhores vereadores, a partir de amanhã, dia 22 de agosto, 

consultar no Espaço Empresa, sito no rés-do-chão do edifício dos Paços do Concelho, todos os 

relatórios desenvolvidos pela Drª Maria do Céu Valente e Drª Paula Pestana, contratadas pela 

Câmara Municipal de Beja para os assuntos do Mercado Municipal, uma vez que os mesmos 

contêm conteúdo confidencial.-------------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente aos quatro processos que se encontram em apreciação judicial relacionados 

com o Mercado Municipal, poderão os mesmos ser consultados também pelos senhores 

vereadores, a partir do dia 10 de setembro de 2019, nos escritórios das advogadas 

mencionadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à Equipa de Intervenção Permanente, informou que o orçamento da Câmara 

Municipal tinha 100.000,00 € de apoio aos Bombeiros Voluntários de Beja e na altura em que 

foi celebrado o protocolo o orçamento já tinha sido aprovado pela Assembleia Municipal. Foi 

feito um pagamento, como tinha referido na anterior reunião, de 5.855,00 € referentes aos 

meses de maio, junho e julho, já foi pago o mês de agosto, a rubrica ficou com um saldo de 

27.000,00 € e foi reforçada com mais 16.000,00 € na sequência de uma alteração orçamental. 

Acrescentou ainda que esta Equipa é paga pelos Bombeiros que depois remetem o valor total 

para a Câmara Municipal e Autoridade Nacional de Proteção Civil cobrindo então à posteriori 

cada uma destas 50% desse valor.---------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à questão levantada sobre a prestação de serviços na área da habitação social 

informou que não está a mesma ainda constituída, está sim um procedimento em preparação 

no Gabinete de Ação Social que tem a ver sobretudo com a recuperação de rendas em atraso à 

Câmara Municipal de Beja que totalizam cerca de 80.000,00 €.-------------------------------------------

Perguntou ainda, e gostaria que o vereador Vítor Picado partilhasse a informação, de como 

ficou a saber deste pagamento, se apenas cinco pessoas dentro da Câmara Municipal tinham 

conhecimento da situação, uma vez que se fazem centenas de pagamentos por dia que nem os 

vereadores em permanência às vezes sabem dos mesmos e também como é que soube que 

estava em constituição uma prestação de serviços na área da habitação social que ainda nem 

sequer está constituída, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A vereadora Sónia Calvário chamou a atenção para que no site da Câmara Municipal de Beja 

fossem corrigidos os emails dos vereadores da CDU, uma vez que os mesmos não estão ativos 

nem são utilizados, por um endereço que será posteriormente fornecido sugerindo por outro 

lado que os emails dos elementos em permanência constassem no Portal.---------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que realmente não faz qualquer 

sentido e portanto os emails que atualmente constam serão retirados do site, esperando a 

indicação de outro endereço comum ou individual dos senhores vereadores da CDU e será 

dada também indicação aos serviços para incluir os quatro emails do executivo em 

permanência que devem naturalmente lá constar.----------------------------------------------------------- 

 

O vereador Vítor Picado relativamente às últimas questões do senhor Presidente da Câmara 

que muito estranha, disse que deve haver algum equivoco porque foi o próprio Presidente, 

que depois de ser questionado se havia cabimento desta despesa sobre os Bombeiros 

Voluntários, deu conhecimento que já tinha sido feito um pagamento, aliás está em ata, por 

isso não admite que o estejam a acusar de saber algo por outros meios.-------------------------------

Relativamente à prestação de serviços na área da habitação social ficou a saber porque na sua 

visita aos serviços se deparou com funcionários a mexerem no processo e apercebeu-se que 

era neste âmbito. Voltou a frisar que as considerações que faz sobre o senhor Paulo Arsénio 

não são e nunca serão pessoais nem poderiam ser porque não é a sua forma de estar na vida, 

são sim considerações à função enquanto Presidente da Câmara-----------------------------------------

Relativamente à questão do Mercado Municipal e ao trabalho desenvolvido pelas advogadas 

contratadas para este efeito, depois de ter sido informado que os processos não podem ser 

fornecidos porque contêm informações confidenciais e que os mesmos podem ser consultados 

a qualquer altura, embora não possam tirar fotocópias nem imagens, apenas notas escritas, 

perguntou se pode falar diretamente com o Senhor Presidente da Câmara se houver 

necessidade de solicitar alguma informação, tendo-lhe sido respondido que sim.-------------------

Sobre o Hospital de Beja e às notícias que muitas vezes nos envergonham por assim dizer 
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relativamente à qualidade do serviço que é prestado com o encerramento frequente da 

urgência de obstetrícia e ginecologia perguntou que démarches têm sido feitas pelo executivo 

no sentido de acompanhar esta situação para tentar minorar ou dissolver questões desta 

natureza, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à carência de profissionais 

nomeadamente na área da obstetrícia que tem levado muitas vezes ao encerramento da 

maternidade, informou que as démarches que a Câmara Municipal de Beja tem feito são 

pedidos de reunião à senhora Ministra da Saúde assim que haja disponibilidade para debater 

dois assuntos, a carência de profissionais no Hospital Distrital de Beja e os desenvolvimentos 

para a 2ª fase de construção do Hospital, audiência que ainda não foi atendida. Por regra 

existem obstetras de serviço mas para que a maternidade funcione têm que estar 

obrigatoriamente dois de serviço e em muitas das escalas não se conseguem esses dois 

médicos portanto a Câmara Municipal de Beja, não sendo uma competência sua, está deveras 

preocupada e neste caso está à espera dessa reunião para saber quais são as intenções do 

Ministério da Saúde para o Baixo Alentejo e para Beja no sentido de a curto prazo resolver esta 

situação que é de emergência e transversal a todo o território mesmo nas cidades centrais, 

onde ainda este verão na maternidade Alfredo da Costa, que é talvez a principal maternidade 

do país, houve problemas a nível do banco na questão das parturientes, disse.---------------------- 

 

O vereador João Rocha, relativamente a uma questão que foi levantada na Assembleia 

Municipal sobre a praia fluvial dos Cinco Réis solicitou informação acerca dos valores 

envolvidos que cabem a cada parte dos intervenientes. Acrescentou também que o relatório 

da EDIA que tem em sua posse reportado a junho de 2019 a qualidade da água não é a melhor 

e parece que ultrapassa quase o dobro daquilo que é permitido.-----------------------------------------

Relativamente à afirmação do Senhor Presidente, também na Assembleia Municipal, acerca da 

intimação dos proprietários de habitações devolutas no centro histórico, considerou que essa 

não será a melhor forma de atuar. Deveria em primeiro lugar ser criado um mecanismo para 

falar com as pessoas no sentido de as informar sobre as várias soluções que existem, 

nomeadamente recurso a empréstimos e a programas para reabilitação dessas habitações sem 

ser logo a intimação que deve ser o último recurso.----------------------------------------------------------

Relativamente ao Hospital de Beja e parafraseando aquele ditado que com o mal dos outros 

estamos a gente bem e sendo este problema da saúde transversal ao país o certo é que muitas 

coisas são feitas no norte mas não se fazem aqui, o mal para o Baixo Alentejo é sistemático, 

portanto considera que a Câmara Municipal deve deixar a política partidária de parte, no caso 

do senhor Presidente que é responsável do PS no concelho e ser mais proactiva defendendo os 

interesses da região, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à praia fluvial dos Cinco Réis 

informou que o valor pelo qual o concurso público foi lançado é de 700.000,00 € + IVA e os 

apoios são 50.000,00 € da EDIA e 300.000,00 € da Turismo de Portugal sendo a parte restante a 

comparticipação da Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------

Sobre a qualidade da água referiu que terá todo o gosto em trazer os valores das análises que 

foram feitas, que não revelam esses resultados, e naturalmente que só se partiu para o projeto 

depois de terem os resultados de vários meses de análises feitas à água, aliás, aquela albufeira 

foi proposta porque em termos qualitativos de água é a melhor que a EDIA tem na área do 

concelho quando comparada com outras, uma vez que a água daquele espelho sai 

permanentemente para rega e é prementemente abastecido com nova água, daí que mesmo 

no verão e em períodos de seca o nível de água é sempre o mesmo. Esta é a informação que 

tem o que não significa que possa assegurar que a água esteja sempre nas melhores condições 

porque as contaminações acontecem até nas praias de mar pelos mais diversos motivos e com 

maior frequência isso acontece em praias fluviais, portanto esta não estará livre disso poder 
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acontecer como também não estaria se eventualmente fosse noutro lugar.---------------------------

Relativamente às habitações devolutas no centro histórico disse estar de acordo com a visão 

do senhor vereador e que se devem sempre procurar soluções com os proprietários, aliás, a 

Câmara Municipal envolveu nas sessões de apresentação do IFRRU muitos moradores e 

proprietários para se inteirarem das condições deste instrumento, para poderem aderir ao 

mesmo e poderem modernizar as suas habitações, mas depois um programa que parece ser 

muito interessante, do ponto de vista da burocracia acaba por ser mais complexo do que um 

empréstimo normal. Também sabe a Câmara Municipal que alguns dos imóveis devolutos no 

centro histórico tem sido procurados por compradores mas depois os preços exigidos são de 

tal forma exorbitantes que as pessoas acabam por desistir. Naturalmente que ruas como a Rua 

do Touro, Condes da Boavista, Dr. Aresta Branco e outras apresentam um estado nalguns 

edificados que preocupam bastante a autarquia mas muitas vezes os próprios proprietários 

também se abstêm de colaborar à espera que aconteça qualquer coisa, ou que consigam 

vender pelo preço que querem ou que o imóvel caia e depois da posse administrativa fiquem a 

pagar em 20 ou 30 anos, etc., enfim é uma matéria complexa onde a Câmara Municipal terá de 

ter uma ação mais musculada perante quem não mostra interesse em resolver um problema 

que lhe pertence, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Luís Miranda acrescentou que como é do conhecimento da Câmara está em 

elaboração uma Estratégia Local de Habitação em que o diagnóstico foi concluído dia 15 de 

agosto e espera-se que da definição dessa estratégia e à luz da nova legislação se possam 

encontrar os instrumentos que possibilitem uma ação mais efetiva que de facto não tem 

havido. Este trabalho está a ser feito pela empresa contratada para o efeito em colaboração 

com todos os serviços da Câmara Municipal e a intenção é ter esta estratégia para discussão 

ampla e pública até ao final do ano.-------------------------------------------------------------------------------

Está em curso também o processo de classificação do Centro Histórico que já está a exigir um 

pouco mais de burocracia em termos de apresentação de projetos, etc. que são às vezes os 

contratempos que existem nestes processos mas está assumido e é para continuar.--------------- 

 

O vereador João Rocha, acrescentou ainda que o problema que a albufeira dos Cinco Réis tem 

ao que parece é químico devido aos pesticidas e fertilizantes, etc. e ai seja a água renovada ou 

não é o mesmo, o problema não desaparece.------------------------------------------------------------------ 

 

O vereador Luís Miranda referiu que aquilo que lhe foi dito foi o mesmo que o senhor 

Presidente informou, isto é, que aquela albufeira seria a que reunia melhores condições, agora 

se essas condições são as necessárias e suficientes para que funcione eficazmente isso já é 

outro nível de discussão, mas considerou que essa chamada de atenção faz todo o sentido e se 

os valores registados não forem aceitáveis pois com certeza que não se pode manter em 

funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quis ainda referir relativamente ao Hospital de Beja que foram abertos concursos, entraram 

dois novos médicos de medicina interna, uma pediatra e um cirurgião, outros concursos houve 

que ficaram desertos entre os quais obstetrícia e portanto não é por bater mais o pé que os 

médicos aparecem e as vagas são preenchidas.----------------------------------------------------------------

Acrescentou ainda que os médicos obstetras não existem no Hospital de Beja como não 

existem, e é do conhecimento público, nos quatro hospitais centrais de Lisboa, no Algarve e 

em todos os hospitais do país, não por falta de verbas ou vontade da Ministra da Saúde, que 

tem garantido todas as contratações possíveis, pelo que aqui toma as dores do PS, que do seu 

ponto de vista, através dos seus responsáveis ministrais, tudo tem feito para que a colocação 

dos médicos se faça desde que eles existam. Evidentemente que os serviços têm de manter 

qualidades mínimas, a urgência de obstetrícia implica a permanência de pelo menos dois 

médicos, o Hospital de Beja vive com um conjunto de médicos obstetras que na sua maioria 

estão reformados ou em prestações de serviço e portanto o esforço que é feito pelos 
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profissionais e pela direção do Hospital para que a maternidade se mantenha em 

funcionamento deveria merecer, da parte das forças políticas e dos fazedores de opinião desta 

cidade, o apoio ao contrário do que tem sido feito, uma posição de denúncia e de 

reivindicação de uma coisa que não existe porque não é por falta de verbas ou de concursos 

que os obstetras não estão cá, eles não estão cá como não estão na maioria dos outros 

hospitais uma vez que à falta de obstetras neste país e há outros que vão para os hospitais 

privados porque as condições serão mais atrativas, agora não sendo possível fazer requisições 

civis para colocar médicos nos hospitais nem obrigá-los por vivermos num Estado de Direito 

essas práticas não são possíveis e portanto teremos de viver com o que temos o melhor 

possível, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O vereador João Rocha perguntou se o país precisa de médicos porque é que os governos não 

abrem vagas e baixam as médias que são altíssimas. Percebe que haja problemas mas ou se 

defende o Sistema Nacional de Saúde e a saúde é um direito universal com uma política 

nacional que o faça ou então Portugal será um país sem médicos. A saúde tem sido mal 

tratada para favorecer os Hospitais Privados tanto que foram aprovadas parcerias público-

privadas. Acrescentou ainda que percebe esta defesa da senhora Ministra mas quando há 

eleições, se as pessoas tivessem consciência e votassem naqueles que efetivamente podem 

resolver os seus problemas, talvez as coisas estivessem de outra forma, disse.----------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que quando havia uma capacidade 

formativa superior àquela que existe hoje de aumentar os números nas Faculdades de 

Medicina nos anos 70, 80 e 90 terem subido mais, foi a Ordem dos Médicos muitas vezes a 

dizer que se Portugal formasse o número de médicos que as faculdades queriam formar o país 

ficaria com médicos em excesso e alguns Governos atentos a esse apelo acabaram por limitar 

esses números mantendo-os como estão e de facto a fazer com que hoje haja falta de 

médicos, não tanto de clínica geral, mas sobretudo nalgumas especialidades, mas deposita 

alguma esperança e fé no PCP que fez um acordo com o PS na Lei de Bases da Saúde a dar um 

claro predomínio ao serviço público sobre o serviço privado.---------------------------------------------- 

 

Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 

 

 

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

 

 

2.1. – Proposta de aprovação de contratação de empréstimo BEI;-------------- 
 

Registo nº 6241, de 09 de agosto de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo, 

na sequência da candidatura a fundos comunitários aprovada a 15 de maio de 2019 para 
reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, que se possa proceder à utilização da 

linha BEIPT2020, nos termos que regulamentam essa linha e nas seguintes condições:--------------

Valor máximo do empréstimo a contratar – 573 165,95 €;--------------------------------------------------

Prazo do empréstimo a contratar – 15 anos;--------------------------------------------------------------------

Amortizações de capital semestrais, com um período de carência de três anos;----------------------

Pagamento de juros – Semestral;----------------------------------------------------------------------------------

Taxa de juro a aplicar – Variável.-----------------------------------------------------------------------------------

Assim, e por forma a que possa ser apresentada a respetiva candidatura, na plataforma Balcão 

2020 de acordo com os respetivos normativos legais da LINHA BEI PT 2020-Autarquias, solicita-

se que esta proposta seja aprovada em reunião de câmara, para efeitos de cumprimento da 

alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e com o 

disposto no artigo 51º da Lei nº 73/2003, de 03 de setembro e em caso de aprovação seja 
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remetida para decisão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

584)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

2.2. – Proposta de ratificação de nomeação de júris de concursos;------------- 

 

Registo nº 6231, de 06 de agosto de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 

ratificação da nomeação dos seguintes júris de concursos:-------------------------------------------------

Alienação de terrenos na Zona de Acolhimento Empresarial Norte – 2ª Fase:-----------------------

Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------

Vogais: Maria Teresa Costa e Anabela Gato Lopes Tadeu Correia.----------------------------------------

Alienação de um terreno rústico nas “Terras Frias”, em Beja:--------------------------------------------

Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------

Vogais: Maria Teresa Costa e Anabela Gato Lopes Tadeu Correia.----------------------------------------

Concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José Saramago:----------------------------------------

Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------

Vogais: Maria Teresa Costa e Maria Paula Sérgio Catana Alves Santos.----------------------------------

Concessão da cafetaria do Teatro Municipal Pax-Júlia:-----------------------------------------------------

Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha;------------------------------------------------------------

Vogais: Maria Teresa Costa e Rui Manuel Pires Guerreiro Revez.-----------------------------------------

Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 585)---------------------------------------------- 
 

 

2.3. – Proposta de abertura de concurso público;------------------------------------------ 

 

Presente o processo relativo ao concurso público para aquisição de agregados britados de 
granulometria extensa (ABGE), para reparação de Estradas e Caminhos Municipais, e 

considerando que esta matéria é da competência exclusiva do Senhor Presidente da Câmara 

uma vez que o valor do contrato a celebrar, nos termos do artigo 17º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), não ultrapassará os 61.000,00 €, preço base constante da cláusula 4ª do 

Programa do Procedimento e cláusula 2ª do Caderno de Encargos.--------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2.4. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 

Presente o relatório de análise de propostas relativas ao concurso público para alienação de 
um terreno rústico nas “Terras Frias”, em Beja, propondo a adjudicação à empresa IMORIGHT, 

Sociedade Imobiliária, S.A., pelo valor 53.500,00 €.----------------------------------------------------------

Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 586)-------------------------------------------- 
 

 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato avulso e respetiva 

adjudicação;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presente a minuta de contrato avulso de concessão da exploração do estacionamento 
tarifado de superfície a celebrar entre o Município de Beja e a empresa DataRede, S.A., que 

constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 587)-------------------------------------------- 
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2.6. – Propostas de aprovação de minutas de protocolos;---------------------------- 

 

Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização 
de Resíduos, E.I.M. e o Município de Beja ao abrigo da candidatura POSEUR “Promoção de 

sistemas inovadores – aumento da recolha seletiva de resíduos valorizáveis”, que constitui 

documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 588)-------------------------------------------- 
 

Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização 
de Resíduos, E.I.M. e o Município de Beja ao abrigo da candidatura POSEUR “Valorização de 

resíduos urbanos – projeto de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta”, que constitui 

documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 589)-------------------------------------------- 
 

Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Agrupamento nº 1 de Beja e a Câmara 
Municipal de Beja, no âmbito do Projeto TEIP – Território Educativo de Intervenção prioritária 

e do Plano de Contingência, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 

integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 590)-------------------------------------------- 
 

Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a empresa MOBI.E, 
S.A., para definição dos termos de cooperação para efeitos de concessão da operação dos 

postos de carregamento de veículos elétricos situados no município, que constitui documento 

anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 591)-------------------------------------------- 
 

Presente a proposta de possibilidade de celebração de protocolo entre a Câmara Municipal 
de Beja e a Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado no Meio Rural, com 

vista à contratação de trabalhador por um ano não renovável, sendo que o valor a cabimentar 

para pagamento à Alentejo XXI de 12.895,92 € (3.223,98 € em 2019 e 9.671,94 € em 2020), que 

atualmente está a desempenhar funções no Centro Social do Lidador, com um contrato 

celebrado no âmbito da Medida Contrato Emprego-Inserção que termina no próximo dia 12 de 

setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 592)---------------------------------------------- 
 

A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à questão/sugestão que a vereadora Sónia 

Calvário colocou, designadamente do Município poder utilizar os procedimentos que existem 

para pessoas com vínculos precários e contratar diretamente a funcionária em causa, informou 

que esta foi a forma de se acautelar para já a situação.------------------------------------------------------ 

 

 

2.7. – Proposta de aprovação definitiva da alteração ao Loteamento 

Industrial da Horta da Água Doce (Loteamento da Nora);----------------------------- 

 

Registo nº 6321, de 14 de agosto de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 

informando que não se tendo registado qualquer sugestão ou reclamação, na sequência do 

edital a publicitar a alteração ao alvará de loteamento nº 1/2002, está a mesma em condições 

de ser aprovada em definitivo.-------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 593)---------------------------------------------- 
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2.8. – Pedido de certidão de cancelamento da cláusula de reversão;---------- 

 

Solicitado por Maria da Cruz Jesus Albino, Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão 

de cancelamento da cláusula de reversão do prédio sito na Rua Cesário Verde, nº 9, em Beja.---

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 594)---------------------------------------------- 
 

 

2.9. – Pedido de certidão em como o Município de Beja não pretende 

exercer o direito de reversão dos lotes nos117 e 118 sitos no Parque 
Industrial de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Solicitado por Eduarda Maria Sobral do Rosário, a emissão de certidão em como o Município 

de Beja não pretende exercer o direito de reversão dos lotes n
os

117 e 118 sitos no Parque 

Industrial de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 595)---------------------------------------------- 
 

 

2.10. – Pedido de certidão de ampliação de compartes;------------------------------- 

 

Solicitado por Isaltino do Rosário da Costa Tareco, Cabeça de Casal de Herança, a emissão de 

certidão em como não há inconveniente na ampliação do número de compartes do prédio 

misto denominado “Monte da Fonte da Areia de Baixo”, artigo 95º, Secção B, sito na freguesia 

de Nossa Senhora das Neves.---------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 596)---------------------------------------------- 
 

 

2.11. – Proposta de aprovação de informação complementar às 

propostas de abertura de procedimentos concursais para recrutamento 
de cargo de direção intermédia de 2º grau – Chefes de Divisão;------------------  
 

Considerando as deliberações tomadas em reunião de Câmara realizada a 07 de agosto do ano 

corrente, no âmbito das informações apresentadas e relativas à abertura dos procedimentos 

concursais para recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau/chefes de divisão, 

complementam-se as referidas informações no que se refere aos métodos de seleção a aplicar 

devendo considerar-se, também, para além da realização do método de seleção entrevista 

pública nos termos do nº 1 do artigo 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro na sua redação 

atual, a realização de avaliação curricular relativamente a cada um dos procedimentos 

concursais identificados, nomeadamente:----------------------------------------------------------------------

Refª 1 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão Administrativa e Financeira (DAF);---------------------------------------------------

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

grau/Chefe de Divisão de Administração Urbanística (DAU);------------------------------------------------

Refª 3 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Serviços Operacionais (DSO);------------------------------------------------------

Refª 4 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS);---------------------------------------------

Refª 5 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ);---------------------------------------
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Refª 6 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Cultura (DC);--------------------------------------------------------------------------- 

Refª 7 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Turismo e Património (DTP);-------------------------------------------------------

Refª 8 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS);------------------------------------

Refª 9 – Concurso de recrutamento para provimento do cargo de direção intermédia de 2º 

grau/Chefe de Divisão – Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI).---------------------------------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 597)---------------------------------------------- 
 

O vereador Vítor Picado, em nome dos vereadores da CDU, congratulou-se por esta tomada de 

posição e perguntou porque é que estas informações não têm vindo com base num parecer 

jurídico técnico para consubstanciar nos termos da Lei estas questões e qual o peso de cada 

um dos critérios a utilizar nos concursos.------------------------------------------------------------------------ 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que em primeiro lugar o executivo 

entendeu que poderia ser suficiente a seleção de entrevista pública, critério que está 

sofismado na Lei, ainda assim, entendeu-se agora acrescentar a avaliação curricular nestes 

nove concursos. A Assembleia Municipal aprovou por maioria a constituição dos júris, que era 

única e exclusivamente o que estava em apreciação, uma vez que esse órgão não pode alterar 

nem votar os critérios, cabendo depois aos elementos de cada um dos nove júris atribuir as 

percentagens de avaliação de cada um dos dois critérios em cada um dos concursos de 

recrutamento que não são definidas na Lei. Segue-se a publicação até ao dia 31 de agosto de 

2019, daí que um pedido de parecer à CCDR impossibilitaria esta publicação em tempo 

oportuno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Vítor Picado, lembrou que a posição da CDU de votar contra na Assembleia 

Municipal não teve por base a abertura dos procedimentos mas sim a não inclusão da 

avaliação curricular.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.12. – Cessação de fundo de maneio;------------------------------------------------------ 

 

O senhor Presidente da Câmara informou que uma vez que a Drª Maria Manuel Candeias 

Coelho cessou as suas funções como Presidente da Comissão de Proteção e Jovens de Beja, foi 

entregue o fundo de maneio à Tesouraria para efeitos de cessação, pelo que nos termos da Lei 

de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o mesmo deverá ser atribuído no dia 02 de 

setembro de 2019, à Presidente que entrará em funções, Maria de Jesus Valente Rosa 

Ramires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado por unanimidade concordar e proceder em conformidade.(Deliberação nº 598)--- 
 

 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas devidas pela inumação 
de cadáver;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção de pagamento de taxas devidas 

pela inumação de cadáver de um cidadão romeno, cujo funeral foi realizado no dia 13 de julho 

de 2019, ficando sepultado na sepultura temporária nº 514 secção C.C., talhão nº 2 do 

Cemitério de Santa Clara, em Beja.--------------------------------------------------------------------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 599)---------------------------------------------- 
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2.14. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativo à cedência 

de transporte para uma deslocação à Rádio Castrense, dia 22 de agosto de 2019.-------------------

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 600)---------------------------------------------- 
 

O vereador Vítor Picado referiu que lhes chegou ao conhecimento ter havido alguns 

constrangimentos na cedência de transportes pelo que perguntou quais as entidades que no 

âmbito das suas atividades tiveram estas dificuldades, quando é que foram avisadas e que 

alternativas é que se colocaram à disposição das mesmas.------------------------------------------------- 

 

O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que houve alguns transportes 

cancelados por parte da Câmara Municipal entre o dia 12 e até ao próximo dia 22 pelo facto do 

depósito de combustível ter sofrido um rombo significativo até ser reabastecido. A GALP deu 

conhecimento que não conseguia fornecer gasóleo e imediatamente foi emitido um despacho 

a não autorizar os transportes pelo período de uma semana no mínimo porque havia a 

prioridade de manter as viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos e outras que fossem 

necessárias a funcionar.----------------------------------------------------------------------------------------------

As Juntas de Freguesia podem recuperar as visitas em qualquer altura desde que haja 

disponibilidade, houve 4 ou 5 cancelamentos em que as entidades terão sido avisadas com 

uma antecipação de 4/5 dias sendo que o caso que causou mais frenesim foi relativo a um 

pedido da Cáritas que terá sido avisada com menos de 24 horas de antecedência.------------------ 

 

 

2.15. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor das Terras Frias;----- 

 

Registo nº 6024, de 01 de agosto de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 

informando que foi publicado no Diário da República, em 01 de setembro de 2014, o aviso 

relativo à decisão de abertura do procedimento de elaboração do Plano de Pormenor das 

Terras Frias. Este Plano, por estar relacionado com as soluções propostas para o Plano de 

Pormenor de Vale de Atum esteve pendente da sua conclusão até que aquele plano fosse 

aprovado. Neste sentido foi o mesmo agora concluído e enviado para a CCDRA para recolha dos 

pareceres das entidades, conforme decisão de câmara de 19 de junho de 2019.---------------------

Vem agora a CCDRA sugerir que, face ao tempo decorrido desde a publicação daquele aviso, a 

Câmara Municipal inicie o processo desde o início, pelo que será necessário proceder de novo 

à decisão de determinar a elaboração do Plano das Terras Frias – UOPG4 de modo a estruturar 

as acessibilidades a esta zona de atividades económicas, que se encontra integrada no 

perímetro urbano da cidade de Beja, eliminando acessos diretos ao IP2.-------------------------------

Uma vez que a proposta do Plano está concluída sugere-se que o prazo fixado para a sua 

elaboração seja apenas de 10 dias.--------------------------------------------------------------------------------

Deverá esta decisão ser tornada publica através da página da Câmara Municipal, da plataforma 

colaborativa de gestão territorial que conduz à publicação na Diário da Republica e da 

comunicação social conforme previsto no artigo 6º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio. 

De acordo com o previsto no artigo 88º daquele diploma legal, poderão, no prazo de 15 dias a 

contar da data da publicação do aviso ser formuladas sugestões e apresentadas informações 

sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento 

de elaboração do Plano.----------------------------------------------------------------------------------------------

As sugestões poderão ser apresentadas por escrito e entregues nos serviços técnicos da 

Câmara Municipal de Beja ou enviadas por correio eletrónico para o email da DAU.----------------

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 601)---------------------------------------------- 
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2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 155, relativo ao dia vinte de 
agosto de dois mil e dezanove;------------------------------------------------------------------------- 

 

Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
quinhentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos, 

sendo um milhão, cento e quarenta e nove mil, duzentos e oito euros e cinquenta e quatro 
cêntimos de operações orçamentais e trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e 
seis euros e dezoito cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

 

O senhor Presidente da Câmara tomou nota da exposição efetuada pelo munícipe José Barriga 

relativamente à possibilidade da Câmara Municipal cortar uma árvore que se situa nas 

traseiras da Rua António Carrascozinha tendo em conta os grupos de jovens que lá se reúnem 

e que não conseguem ser avistados pela PSP quando chamada ao local porque os ramos tapam 

a visibilidade e da reclamação efetuada pela munícipe Maria Assunção Marques que solicitou a 

rápida resolução do problema causado pelo andar de cima, propriedade da Câmara Municipal 

de Beja, na sua habitação sita na Rua Pedro Soares, nº 2-A, 1º esqº.------------------------------------

Relativamente à questão levantada pelo munícipe António Barão, residente na Rua da Lavoura 

voltou a dar a mesma informação que deu na reunião passada.------------------------------------------

Relativamente à questão levantada pelo munícipe Francisco Carocinho sobre para quando está 

previsto o início das obras na zona do Beco da Rua Alves Redol, no sentido de levantar a cota 

da rua para evitar infiltrações foi tomado nota.---------------------------------------------------------------- 

 

O vereador Luís Miranda, quis deixar bem claro que relativamente a este caso trata-se de um 

edifício privado em que a Câmara Municipal de Beja não tem responsabilidade, contudo na 

altura em que for efetuada a vistoria que o munícipe tem vindo a solicitar e que já está pedida 

poderá tentar ver-se esta situação, disse.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 

Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 

reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 

sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 

 

 

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

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 

da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 

deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 

órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 04 

de setembro de 2019 
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O Presidente da Câmara 

 

 

 

___________________ 

Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 

 

 

 

__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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