
 
 

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 oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezassete de abril 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, Arlindo José 
Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-----
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se as faltas da senhora vereadora Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino e do 
senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, 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 da ata no 7/2019;--------------------------------------------- 

 
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 7/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em dois de abril de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 228)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento do resultado da reunião 
com o Senhor Ministro da Defesa Nacional, João Cravinho, ocorrida em Lisboa há uma semana 
para o futuro da Base Aérea de Beja.-----------------------------------------------------------------------------
É um dado adquirido que a Esquadra de Helicópteros KOALA AW119MKII que substituíram os 
ALOUETTE III será deslocada previsivelmente ainda durante o ano de 2019 de Beja para Sintra. 
De Sintra para Beja virá a Esquadra da Força Aérea 101 dos aviões de instrução básica e 
elementar os EPSILON TB30 previsivelmente e integralmente também durante o ano 2019. Isto 
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implicará a saída de 35 militares e a chegada à cidade de cerca de 120 militares.----------------------
Depois há a possibilidade de, no caso do aeroporto complementar de Lisboa vir a fixar-se no 
Montijo, vir também a Esquadra de Transportes constituída pelos aviões C-295 da Força Aérea 
Portuguesa do Montijo para Beja, opção que ao ser confirmada trará consigo mais uma centena 
de militares. Se isso acontecer, e em função da indemnização que o concessionário 
aeroportuário terá de pagar à Força Aérea Portuguesa, permitirá a reabilitação integral do 
Bairro Alemão, nomeadamente da tão famigerada Torre e dos 41 fogos que a mesma 
contempla.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi transmitido ainda pelo Senhor Ministro que neste momento se encontram vagas no Bairro 
Alemão, 127 habitações, 30/40 das quais em condições habitáveis outras não, mas de qualquer 
forma, com a saída dos 35 militares passarão a estar livres, segundo o Ministério da Defesa 
Nacional 162 habitações, que serão ocupadas pelos 120 militares que virão em primeira mão 
com a Esquadra 101 e, depois, se vier a Esquadra de Transportes o bairro ficará completamente 
lotado por população militar.-----------------------------------------------------------------------------------------
Uma segunda possibilidade, que neste momento a Força Aérea Portuguesa também coloca, 
mas que não é uma opção fechada, pode vir a concretizar-se ou não, tem a ver com uma escola 
avançada de pilotos de caças de vários países da Europa, que habitualmente fazem formação 
militar nos Estados Unidos da América e que eventualmente poderão passar a fazê-la em 
Portugal e mais concretamente em Beja, mas isto implica ainda um acordo entre a Força Aérea 
Portuguesa com as suas congéneres.-------------------------------------------------------------------------------
Uma pergunta que colocaram foi qual a conflitualidade deste eventual aumento do movimento 
na Base Aérea por via de um reforço da estrutura da Força Aérea com o aproveitamento de 
caráter civil da estrutura. A única conflitualidade que existe é com escolas de pilotagem de 
caráter civil porque a velocidade das aeronaves é de tal forma diferente que a Força Aérea não 
autoriza que voem aeronaves de instrução civil a menos de 15 quilómetros do espaço 
aeroportuário onde estas aeronaves irão aterrar e levantar e portanto desse ponto de vista 
nada fica prejudicado para o aeroporto em termos de investimentos de caráter civil.----------------
Em traços muito sumários foram estas as conclusões da reunião com o Senhor Ministro da 
Defesa Nacional, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou que estratégia existe para Pisões considerando o 
protocolo assinado e uma vez que a Presidente da Universidade de Évora veio a público dizer 
que ainda não tinham conseguido reunir e que nem sequer o Município tinha nomeado o seu 
representante para trabalhar com eles.--------------------------------------------------------------------------
Ainda dentro da questão cultural e patrimonial lamentou que não se tenha assinalado o Ano 
Europeu do Património em Beja que lhes parece importante, uma vez que o Município tem de 
facto um espólio e um património muito rico e que seria importante de alguma forma 
promover pelo que também questionou que estratégia existe para a promoção do mesmo, 
nomeadamente o arqueológico, concretamente o Centro de Arqueologia.----------------------------
Relativamente ao Outeiro do Circo perguntou se já houve alguns desenvolvimentos que 
potenciem aquele que foi um projeto muito importante nos últimos anos e que também 
contribui não só para promover o sítio mas algumas áreas que confluem nesta parte histórica e 
patrimonial do Concelho, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao protocolo de Pisões, 
assinado no final do mandato anterior, o executivo já o analisou há algum tempo atrás, não 
muito, foi um assunto que começaram a acompanhar mais recentemente, mas na opinião da 
Câmara Municipal de Beja é um protocolo demasiado vago. Tem nove cláusulas, três para a 
Direção Regional de Cultura, três para a Universidade de Évora e três para a Câmara Municipal 
de Beja em que curiosamente nenhuma das partes se obriga a nada, todos se monitorizam, 
todos vigiam mas ninguém executa, daí ser um protocolo que terá de ser revisto e melhorado, 
sentando as três partes à mesa o que ainda não aconteceu por culpa da Câmara Municipal, 
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aceita e assume, mas a verdade é que o protocolo como está não serve e é insuficiente o que 
naturalmente faz com que Pisões vá caindo progressivamente no abandono e vá sendo 
esquecido porque não há responsabilidades de executar previstas em nenhuma das cláusulas 
atribuídas a nenhuma das partes. Desse ponto de vista haverá que sentar as partes para que 
ou se possa compreender melhor o protocolo e aquilo que as partes se obrigaram e que não 
escreveram ou então redigir um novo.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Outeiro do Circo é um projeto que vai ser retomado este ano, foi aceite a 
proposta apresentada e portanto será um projeto para três anos que decorrerá sempre no 
mês de agosto em cada um dos anos, 2019, 2020 e 2021, a empresa queria um prazo mais 
longo mas uma vez que o mandato termina em 2021 não quiseram condicionar o próximo 
executivo que lhes suceda porque poderão ter outras ideias para este projeto. O projeto prevê 
o pagamento de 7.790,00 € + IVA/ano, obrigando-se a Câmara Municipal de Beja no primeiro 
dia de trabalho de campo a fazer a desmatação do Outeiro do Circo, a ter um topógrafo e no 
último dia de trabalhos a fazer a selagem do terreno em agosto de 2021. A responsabilidade 
da alimentação, transportes, pagamento da arqueóloga ficarão a cargo da entidade que será 
contratada para o efeito e que será a que se propôs fazer. Os trabalhos irão começar dia 01 de 
agosto de 2019 e todas as conferências associadas e áquilo que as escavações futuras vierem a 
revelar serão executadas ou no Museu do Sembrano, no Museu Regional ou noutros espaços 
do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Centro de Artes e Arqueologia e separando duas questões, nomeadamente 
o Fórum Romano e o Centro de Artes propriamente dito, referiu que a questão da Casa da 
Moeda ainda não está totalmente encerrada, terá de ser tomada uma decisão que passa muito 
por aterrá-la em areia ou eventualmente conferir uma solução de características diferentes e 
para o Centro de Artes não existe ainda um projeto de musealização. Para o Fórum Romano já 
existe um projeto que irá avançar, a Câmara Municipal irá concorrer a financiamento com a 
ajuda da Direção Regional de Cultura para se poder proteger o mesmo num futuro próximo e 
existe uma estimativa por parte do arquiteto de obra na ordem dos 500.000,00 € mas não há 
ainda previsão de quando isto será feito porque não dispõe ainda desses dados, contudo com 
ou sem financiamento o projeto irá avançar porque há a consciência que a estrutura a 
descoberto corre muito perigo de se vir a perder e dai a cobertura da mesma com lonas de 
acordo com os serviços técnicos da Câmara, mas não há ainda previsão de quando isto será 
feito porque não dispõe ainda desses dados.-------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Dia Mundial do Património crê que houve alguma iniciativa mas admitiu que 
possa não ter havido, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente às informações que o Senhor Presidente trouxe do 
Ministério da Defesa, referiu que diz-lhe a experiência que a prática é melhor que a teoria. 
Efetivamente tendo em conta as notícias que têm vindo a público depois da não concretização 
de um conjunto de projetos, será melhor ver para crer e esperam que obviamente a Câmara 
Municipal desenvolva um conjunto de procedimentos tendentes a pressionar quem de direito 
para que as coisas se concretizem, porque o estado de abandono da nossa região é deveras 
preocupante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Outeiro do Circo perguntou novamente se a entidade já foi informada que o 
projeto foi aceite nos termos em que o mesmo foi apresentado. É que se não foi considera que 
é desconhecer a dinâmica que um processo desta natureza tem para a região, até a nível 
internacional, porque é necessário estabelecer contatos para captar a atenção para o estudo 
que tem vindo a ser feito.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Centro de Artes e Arqueologia perguntou se estão a ser monitorizadas um 
conjunto de estruturas bem como as tecnologias de ponta ao nível dos AVAC’s, que são 
equipamentos que carecem de um acompanhamento para garantir o seu bom funcionamento, 
porque um dia destes estava no café que fica por baixo e apercebeu-se que alguém ligou a 
água no piso superior e houve infiltrações no estabelecimento, portanto importa estar atento 
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a estas situações nesta fase de garantia de obra.--------------------------------------------------------------
Relativamente à integração da nova equipa do CLDS 4G, depois de terem solicitado acesso ao 
processo decorrente da atividade enquanto vereadores em regime de não permanência e na 
sequência da apresentação de um parecer jurídico, referiu que solicitaram esse mesmo 
parecer que ainda não lhes chegou, mas remetendo o mesmo para a hipótese de se agendar 
um ponto na ordem de trabalhos para que possam ter acesso à documentação, propôs esse 
agendamento para a próxima reunião de câmara. Disse também que os argumentos utilizados 
ao abrigo do Regime Geral da Proteção de Dados peca por ser ineficaz na prática porque 
sabem que o processo foi consultado no edifício dos Paços do Concelho e na própria 
Associação Alentejo XXI por pessoas externas ao mesmo, embora se compreenda que 
atendendo ao código deontológico não irão revelar dados, portanto não pode ser este um 
argumento que os impossibilite de ter acesso ao processo, disse.---------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, uma vez que os vereadores da CDU querem 
agendar este ponto na ordem de trabalhos, referiu que não iria dizer nada sobre o assunto.-----
Relativamente ao Centro de Artes e Arqueologia é verdade que o edifício fechado não é uma 
boa solução, os equipamentos estão testados, a obra ainda não foi entregue à Câmara 
Municipal de Beja embora já tenha a chave para acesso ao mesmo, mas os AVAC’s são ligados 
todos os dias para a boa manutenção do soalho e de outros equipamentos.--------------------------
Relativamente à questão do repasse que o vereador referiu, desconhece mas se existe de facto 
a entidade que construiu o edifício terá, dentro da garantia, de assumir a responsabilidade da 
reparação do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte.-------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de atribuição de Medalhas de Mérito Municipal 2019;------ 

 
Nos termos do Regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas, propôs a Câmara Municipal de 
Beja a atribuição das seguintes medalhas:----------------------------------------------------------------------
Atribuir a Medalha de Honra do Município ao Regimento de Infantaria nº 1.------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Artístico e Cultural ao Senhor Florival Baiôa Monteiro.-------------
Atribuir a Medalha de Mérito Artístico e Cultural à Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de 
Baleizão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atribuir a Medalha de Mérito Económico ao Senhor António Manuel Pereira Chícharo.----------
Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aprovar e submeter a proposta à 
Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 229)------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais;--- 

 
Presente a relação de trabalhadores do Município, trabalhadores da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM, Juntas e Uniões de Freguesia e BVB, propostos 
para atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano de 2019, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 230)---------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de Organização Interna dos Serviços do Município de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificando-se que a atual estrutura orgânica dos serviços municipais de Beja, publicada no 
Diário da República em 19 de agosto de 2016, carece de adequação à nova realidade funcional 
dos serviços e por forma a permitir a sua adaptação às necessidades dos mesmos e possibilitar 
a otimização dos recursos disponíveis, apresenta-se a proposta de organização interna dos 
serviços municipais com vista à prossecução das atribuições e competências do município, que 
constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, para efeitos 
de aprovação pela Câmara Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal, em 
consonância com as disposições legais constantes do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 
outubro, e da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.----------------------------------------------------------------
1. A estrutura interna apresentada e proposta caracteriza-se como estrutura flexível e é 
composta por unidades orgânicas flexíveis, fixando-se em 24 o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis. São unidades orgânicas flexíveis as “divisões” (8) e um “gabinete”, 
equiparado a divisão, dirigidos por titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau; são 
unidades orgânicas flexíveis de nível inferior a “divisão” os “gabinetes” (4) que são dirigidos 
por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau; são unidades orgânicas flexíveis de 
nível inferior a “divisão” os “serviços” (11) que são dirigidos por titulares de cargos de direção 
intermédia de 3º ou 4º graus.---------------------------------------------------------------------------------------
1.1. São as seguintes as unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “divisão” e 
“gabinete” dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau:-----------------------
Divisão Administrativa e Financeira (DAF);-----------------------------------------------------------------------
Divisão de Administração Urbanística (DAU);-------------------------------------------------------------------
Divisão de Serviços Operacionais (DSO);--------------------------------------------------------------------------
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade (DAS);-----------------------------------------------------------------
Divisão de Educação, Desporto e Juventude (DEDJ);----------------------------------------------------------
Divisão de Cultura (DC);-----------------------------------------------------------------------------------------------
Divisão de Turismo e Património (DTP);--------------------------------------------------------------------------
Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS);-------------------------------------------------------
Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI).-----------------------------------------------------------------------
1.1.1. São cargos dirigentes, na estrutura flexível dos serviços municipais, os cargos de direção 
intermédia de 2º grau, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de 
agosto, e as suas competências encontram-se previstas no artigo 15º da citada lei.-----------------
1.2. São as seguintes as unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “gabinete”, de 
nível inferior a “divisão”, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau, 
cujas áreas também se indicam:-----------------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Recursos Humanos (GRH) – Gestão/Ciências Sociais e Humanas;-------------------------
Gabinete de Gestão da Mobilidade (GGM) – Engenharia Civil;---------------------------------------------
Gabinete Jurídico (GJ) – Direito;------------------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Modernização Administrativa (GMA) – Ciências Sociais.------------------------------------
1.3. São as seguintes unidades orgânicas flexíveis propostas e denominadas “serviço”, de nível 
inferior a “divisão”, dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3º grau, cujas 
áreas também se indicam:-------------------------------------------------------------------------------------------
Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento – Gestão/Contabilidade/Economia;-------------------
Serviço de Compras e Aprovisionamento – Gestão/Contabilidade/Economia;-------------------------
Serviço de Transportes e Mecânica – Gestão/Engenharia;--------------------------------------------------
Serviço de Obras Municipais – Engenharia Civil;---------------------------------------------------------------
Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico – Engenharia Civil;-------------------------------
Serviço de Zonas Verdes – Engenharia;---------------------------------------------------------------------------
Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos – Engenharia do Ambiente;--------
Serviço de Mercados e Feiras – Gestão/Economia;------------------------------------------------------------
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Serviço de Educação – Ciências Sociais e Humanas;-----------------------------------------------------------
Serviço de Desporto – Ciências Sociais e Humanas/Desporto.----------------------------------------------
1.4. É a seguinte a unidade orgânica flexível proposta e denominada “serviço”, de nível inferior 
a “divisão” dirigida por titular de cargo de direção intermédia de 4º grau:-----------------------------
Serviço de Oficinas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. São ainda considerados cargos dirigentes, os cargos de direção intermédia de 3º e 4º 
graus, nos termos do nº 2 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.---------------------------
1.5.1. Sem prejuízo do disposto nos números 3, 4 e 5 do artigo 20º da Lei nº 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atualizada, adaptada à Administração Local pela Lei nº 49/2012, de 29 
de agosto, os titulares dos cargos de direção intermédia de 3º grau, de acordo com o artigo 4º, 
nº 3, da citada da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, são recrutados, por procedimento 
concursal, de entre elementos da administração pública, dotados de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam três anos 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias, para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura.----------------------------------------------------------------------
1.5.2. Considerando o previsto no artigo 4º, nº 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, o titular 
de cargo de direção intermédia de 4º grau é recrutado, por procedimento concursal, de entre 
trabalhadores em funções públicas com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, com capacidade de liderança e responsabilização, não se afigurando 
necessário habilitação académica superior, pelo que não é exigida licenciatura, dadas as 
características do respetivo serviço, possuidores da escolaridade obrigatória, dotados de 
competência e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que 
reúnam experiência profissional mínima de três anos no âmbito do tipo de atividade a 
desenvolver no respetivo serviço.---------------------------------------------------------------------------------
1.5.3. A remuneração proposta, a auferir pelos titulares de cargo de direção intermédia de 3º e 
4º graus, corresponde à 5ª e à 3ª posições remuneratórias da carreira geral de técnico 
superior, respetivamente, nos termos do artigo 4º, nº 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto.----
1.5.4. Considerando o disposto no acima referido artigo 4º, nº 3, as competências propostas 
para os titulares de cargo de direção intermédia de 3º e 4º graus, no âmbito da direção das 
atividades do respetivo “gabinete” ou “serviço” e no âmbito dos objetivos a estabelecer em 
matéria de atuação de acordo com as orientações superiormente definidas, são, 
designadamente, as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------
Garantir a coordenação das atividades e a qualidade da prestação dos serviços da respetiva 
unidade orgânica;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantir o cumprimento dos prazos adequados ao desenvolvimento das respetivas atividades, 
de forma a permitir a resposta atempada às solicitações;---------------------------------------------------
Gerir os recursos humanos afetos à respetiva unidade orgânica de acordo com as políticas 
definidas e numa perspetiva de motivação e valorização permanente com vista a promover a 
qualidade do serviço a prestar;-------------------------------------------------------------------------------------
Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores afetos à respetiva unidade 
orgânica, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma como cada um se 
empenhou na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa;----------------------------------------
Providenciar a existência de condições de higiene, segurança e saúde no trabalho e aplicação 
das respetivas normas e regulamentos;--------------------------------------------------------------------------
Promover a participação dos respetivos trabalhadores em ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional, identificando, de forma integrada, as respetivas necessidades de 
formação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Presidente da Câmara e os Vereadores são apoiados pelo Gabinete de Apoio aos Eleitos 
(GAE), constituído nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------
3. Integram, também, a proposta de estrutura orgânica os gabinetes e serviços seguidamente 
indicados, dependentes do Presidente da Câmara:----------------------------------------------------------
Gabinete de Comunicação (GC);------------------------------------------------------------------------------------
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Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC);---------------------------------------------------------------------
Partido Médico Veterinário (PMV).--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

231)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
no âmbito da sua adequação à nova Organização dos Serviços 
Municipais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja no âmbito da sua 
adequação à nova Organização dos Serviços Municipais, que constitui documento anexo 
número três e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou ainda que foram criados mais cinco 
novos lugares, nomeadamente 1 Técnico Superior para a área do Gabinete de Gestão da 
Mobilidade, 1 Técnico Superior na área do Direito, 1 Técnico Superior na área do Design 
Gráfico, 1 Técnico Superior na área da Arqueologia e 1 Assistente Técnico na área do Design 
Gráfico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

232)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 
Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, destina-se a uma apreciação intercalar, 
apresentando-se, enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a 
informação decorrente da Atividade Municipal, durante o ano de 2018.-------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2018, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro e constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente 
ata. Para uma melhor apreciação são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas 
mais significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2018, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
O montante de realização das receitas é de 25.105.544,69 €, o que corresponde a 73,23 %. As 
receitas correntes executadas são de 22.508.985,00 €, o que corresponde a uma execução de 
90,90 %. O valor executado das receitas de capital é de 2.155.129,36 €, que corresponde a 
uma execução de 23,79 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 24.612.407,62 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 71,79 %. As despesas correntes registam uma execução de 
19.355.686,30 €, que corresponde a 85,56%. As despesas de capital registam um valor de 
5.256.721,32 €, que corresponde a uma execução de 45,08 %.--------------------------------------------
Execução da receita: As receitas arrecadadas no ano de 2018, totalizaram 25.105.544,69 €, 
sendo 440.255,50 € de saldo do ano anterior, 22.508.985,00 € de receitas correntes, 
2.155.129,36 € de receitas de capital e 1.174,83 € de reposições não abatidas.----------------------
Execução da Despesa: O montante global da despesa executada foi de 24.612.407,62 €, 
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correspondentes a um grau de execução orçamental de 71,79 %.----------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 19.355.686,30 €, que representam 85,56% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 5.256.721,32 €, que representa 45,08% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018, a despesa sofreu um decréscimo de 3.511.999,41 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de 12,49 %, dos quais 3.279.310,27 € referem-se a 
despesas de capital.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, propõe-
se que o Resultado Líquido do Exercício de 2018, no montante de 10.417,41 €, seja transferido 
para a conta 59 «Resultados Transitados» em 2019.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

233)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Balanço Anual de Tesouraria – 2018;----------------------------------------------------- 

 
Aos trinta e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezoito, no Município de Beja, 
procedeu Sandra Margarida ao balanço dos valores desta Entidade, verificando-se as seguintes 
existências:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EM CAIXA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total – 10.872,49 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cofre – 10.422,49 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundo de maneio – 450,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------
EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO (saldo de tesouraria):--------------------------------------------------------------
Total: 1.102.304,71 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------
EM DOCUMENTOS DE RECEITA:---------------------------------------------------------------------------------------
Total: 0,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINAL:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caixa ………………………………………………………………………………………………………………… 10.872,49 € 
Em instituições de crédito ………………………………………………………………………………… 1.102.304,71 € 
Em documentos ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 € 
TOTAL ……………………………………………………………...................................................... 1.113.177,20 € 
Todos os valores em existência totalizam um milhão, cento e treze mil, cento e setenta e sete 
euros e vinte cêntimos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Os saldos certificados pelas instituições de crédito conferem com os extratos das respetivas 
contas, conforme se comprova com as reconciliações bancárias.-----------------------------------------
Foram efetuados controlos de tesouraria mensais, que constituem documento anexo número 
cinco e fazem parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 234)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o auto de análise de propostas para a contratação de empréstimo a médio ou longo 
prazo – IFRRU 2020 – edifício da Praça da República, nº 29, em Beja, propôs a Comissão de 
Análise a adjudicação ao Banco Santander Totta, pelo prazo de 15 anos e 2 anos de carência 
de capital, a uma taxa de juro indexada à Euribor a três meses, acrescida de um spread de 
1,49%, dado tratar-se da proposta mais favorável para o Município.------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

235)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presente o relatório de análise de propostas para alienação do lote 8 (anterior lote 2) da Rua 
Pablo Neruda, propôs o júri a adjudicação ao Hospital Veterinário do Baixo Alentejo, pelo 
valor global de 30.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

236)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o relatório de análise de propostas para alienação de 5 viaturas e 1 máquina 
varredora Moro de 5 m3, sem matrícula, abatidas à frota do Município de Beja, e verificando-
se que apenas foi apresenta proposta para o jipe Land Rover Defender, matrícula 72-57-GJ, 
propôs o júri a adjudicação ao senhor Joaquim Luís de Araújo Vilhena Freire de Andrade, pelo 
valor de 2.800,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 237)-------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação da 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja;--------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Beja, que define as regras a que obedece a prestação do serviço de gestão de 
resíduos urbanos e a limpeza urbana no Município de Beja, bem como a gestão de resíduos de 
construção e demolição sob sua responsabilidade e que constitui documento anexo número 
seis e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

238)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Presente a minuta de protocolo de parceria a celebrar entre a Associação de 
Desenvolvimento Regional Portas do Território, a Direção Regional de Cultura do Alentejo e 
o Município de Beja, por forma a permitir a candidatura da Associação de Desenvolvimento 
Regional Portas do Território ao Aviso de Concurso para Apresentação de Candidaturas nº 
ALT20-14-2019-01, do PO ALENTEJO, Património Cultural e Natural, Domínio Temático – 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (SEUR), visando o desenvolvimento e a 
concretização da Operação Valorização e Conservação do Convento de Nossa Senhora da 
Conceição – Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, e cujo objetivo principal é garantir 
um melhor funcionamento do Museu Regional Rainha Dona Leonor, através da reabilitação em 
seis dos aspetos mais carenciados do edifício, nomeadamente, coberturas, instalações 
sanitárias, caixilharias, gabinetes de trabalho, acessibilidades e instalações elétricas e que 
constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 239)---------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre a Direção Geral do Território 
e o Município de Beja, para definição de procedimentos para produção e disponibilização de 
cartografia topográfica vetorial e de imagem nas escalas 1:10 000 e superiores, oficial ou 
homologada para a área abrangida pelo Município de Beja, que constitui documento anexo 
número oito e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 240)---------------------------------------------- 
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2.10. – Segunda alteração ao Loteamento Municipal de Equipamentos de 
Saúde e Assistência;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6497, de 10 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que de acordo com as indicações dadas foi efetuada a alteração ao loteamento municipal 
contemplando o aumento da área do lote 3 anexando-lhe uma área de 71,70m2 que estava 
originariamente destinada a estacionamento e ainda a alteração do uso dos lotes 2 e 3 de 
equipamento para serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------
Verificando-se um aumento da área de implantação de construção deverá ser consultado a 
EMAS e a EDP se há algum custo adicional relativamente esta viabilidade e se há algum 
inconveniente na concretização desta alteração.--------------------------------------------------------------
Também deverá ser analisado o modo de concretizar esta alteração no que se refere ao registo 
na conservatória da alteração do lote 3.-------------------------------------------------------------------------
Desde já poderá desde já ser publicada no Diário da República a intenção da Câmara Municipal 
em realizar esta alteração ao loteamento, dando para o efeito o prazo de 8 dias para 
apresentação de propostas ou sugestões, de acordo com o definido no artigo 7 º do RJUE.-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 241)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação do Memorando de Entendimento a 
celebrar entre a empresa L.M. Vending, Ldª e o Município de Beja;------------ 

 
Presente o Memorando de Entendimento a celebrar entre o Município de Beja e a empresa 
L.M. Vending, Ldª, que constitui documento anexo número nove e faz parte integrante da 
presente ata, em que o segundo outorgante pretende construir na Área de Acolhimento 
Empresarial Norte do Município de Beja, uma estrutura sólida para dinamização de Franchising 
Spot24h, através da promoção e distribuição de produtos alimentares de marca própria com a 
aquisição do lote 27 com a área de 1.706,21 m2, pelo valor total de 8.392,72 €.----------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que os custos com as infraestruturas deveriam ser assegurados pela Câmara 
Municipal.(Deliberação nº 242)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Reversão do lote 6, sito na Colina do Carmo, Bairro da Esperança 
doado em direito de superfície à Cruz Vermelha Portuguesa para 
construção de lar de idosos;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Parecer de 09 de abril de 2019, do Gabinete Jurídico, informando que é necessário 
desenvolver os procedimentos administrativos indispensáveis ao exercício do direito de 
reversão do lote 6, sito na Colina do Carmo, Bairro da Esperança, doado em direito de 
superfície, à Cruz Vermelha Portuguesa para construção de um lar de idosos, por escritura 
pública de 20 de abril de 2009.-------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o procedimento deve iniciar-se com uma deliberação da Câmara Municipal a decidir 
exercer o direito de reversão por ter sido manifestada, pelo Presidente Nacional da Cruz 
Vermelha Portuguesa, Dr. Francisco George, intenção de não construir o lar de idosos, no 
referido lote, a que o mesmo se destina.------------------------------------------------------------------------
Com efeito, considera-se uma das causas de extinção do direito de superfície, nos termos do 
artigo 1536º nº 1, alínea a) do Código Civil, “se o superficiário não concluir a obra ou não fizer 
a plantação dentro do prazo fixado ou, na falta de fixação, dentro do prazo de dez anos;”--------
Por outro lado, a extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo fixado importa a 
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extinção dos direitos reais de gozo ou de garantia constituídos pelo superficiário em benefício 
de terceiro, como por exemplo, hipotecas e outros institutos jurídicos congéneres, nos termos 
do artigo 1539º do Código Civil.------------------------------------------------------------------------------------
Assim, se o superficiário aceitar pacificamente a reversão do direito de superfície, 
correspondente ao lote em causa, há que marcar uma escritura de reversão no notário, a 
outorgar pelas duas instituições, para que se concentre no Município de Beja a propriedade 
plena do lote respetivo, isto é, a nua propriedade e o respetivo direito de superfície, sendo a 
respetiva despesa da conta e risco da Cruz Vermelha, dado ser esta entidade que deu causa à 
reversão, a não ser que o Município de Beja queira apoiar esta instituição, suportando a 
referida despesa, dada a natureza estatutária do seu objeto social, marcadamente de apoio 
social, em vários domínios da atividade humana.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder à reversão do lote em causa.(Deliberação nº 243)------ 
 
 

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

 
Requerido por Deodato António Eufrázio, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Esperança, nº 12, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja 
se esta pretende ou não exercer o direito de preferência da nua propriedade, isto é, do solo. 
Analisada a pretensão não se vê interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 244)-------- 
 
Requerido por Caixa Leasing e Factoring, S.A., que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito no Gaveto da Rua Infante D. Henrique com a Rua Rebelo da Silva e Rua Padre António, nº 
10, em Beja, pelo valor de 44.700,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta 
pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 245)-------- 
 
Requerido por Caixa Económica Montepio Geral, que pretendendo vender a fração A do 
prédio sito na Rua dos Infantes, nos 17, 17-A e 19, em Beja, pelo valor de 10.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 246)-------- 
 
Requerido por Caixa Económica Montepio Geral, que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua dos Infantes, nos 17, 17-A e 19, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 247)-------- 
 
Requerido por Maria Margarida Calado da Palma Borges Passanha, que pretendendo vender 
a fração B do prédio sito na Rua da Liberdade, nos 5 e 5-A e fração A do prédio sito na Rua das 
Barreiras, nos 25 e 27, em Beja, pelo valor de 150.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 248)-------- 
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Requerido por Maria Margarida Gutierrez Menezes, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Gomes Palma, nº 3-B, 1º, em Beja, pelo valor de 140.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 249)-------- 
 
Requerido por Teresa de Jesus Botelho Graça Lima de Carvalho, que pretendendo vender o 
prédio sito na Praça da República, nº 32, em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 250)-------- 
 
Requerido por Teresa de Jesus Botelho Graça Lima de Carvalho, que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua Dr. Brito Camacho, nº 22-A, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 251)-------- 
 
 

2.14. – Propostas de atribuição de subsídios/apoios financeiros;---------------- 
 
Solicitado pela Associação Sementes de Vida, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a documentação apresentada e tendo em conta o trabalho meritório que 
desenvolve bem como a participação na Rede Social, propõe-se a atribuição de um subsídio de 
850,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 252)-- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a documentação apresentada e tendo em conta o trabalho meritório que 
desenvolve, propõe-se a atribuição de um subsídio de 850,00 €.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 253)-- 
 
Solicitado pelo ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 
da Base Aérea 11, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Analisada a documentação apresentada e tendo em conta a dinâmica e o trabalho que 
desenvolve ao nível do funcionamento enquanto parceiro da Rede Social, propõe-se a 
atribuição de um subsídio de 850,00 €.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 254)-- 
 
Solicitado pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, no âmbito da 
comemoração do seu 50º Aniversário, dia 15 de abril de 2019.-------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.500,00 €.(Deliberação nº 

255)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Solicitado pela Diocese de Beja, no âmbito da comemoração dos 250 anos da sua restauração, 
que decorrerão oficialmente entre os dias 01 de dezembro de 2019 e o dia 22 de novembro de 
2020, com o seu ponto mais alto no dia do aniversário, dia 10 de julho de 2020.---------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 €.(Deliberação nº 

256)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 3130, de 12 de abril de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição dos subsídios à atividade regular das associações culturais do concelho, 
identificadas no mapa que se junta e que constitui documento anexo número dez que faz 
parte integrante da presente ata, no valor total de 68.350,00 €, no âmbito do PAMA – 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2019.--------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder ao pagamento da 1ª tranche, no valor 
total de 34.175,00 €.(Deliberação nº 257)------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que entraram novas associações no 
programa por se considerar que têm enquadramento no mesmo, outras foram 
reencaminhadas para a área da saúde e social por não serem entidades de caráter cultural e 
houve também um conjunto significativo de entidades que, até ao dia 31 de março, não 
apresentaram o plano de atividades e orçamento para 2019 e estas naturalmente estavam no 
PAMA do ano passado não estão no deste.---------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu ter reparado que não constavam no PAMA algumas 
associações que chamam desde logo a atenção pelo que propôs que fosse confirmado se as 
mesmas não responderam e foram devidamente informadas dos prazos a cumprir.---------------- 
 
 

2.15. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 1º trimestre de 2019;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
onze que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.045,67 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 258)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de criação do Atelier de Sevilhanas;------------------------------------ 

 
Registo nº 3087, de 11 de abril de 2019, do Gabinete de Assuntos Sociais, informando que no 
Centro Social do Lidador desenvolvem-se várias atividades e ateliers com vista à promoção de 
um envelhecimento ativo dos nossos seniores, com mais qualidade de vida, estimulando as 
suas capacidades físicas, cognitivas e de socialização.--------------------------------------------------------
Dando voz aos pedidos que nos têm sido feitos por várias utentes, no sentido de se criar um 
atelier na área da dança e com uma grande preferência por Sevilhanas, solicitou-se à 
Professora Teresa Godinho, tendo ela disponibilidade para o efeito, que nos apresentasse uma 
proposta com as condições e custos com vista à formação deste atelier.-------------------------------
Com vista ao acerto dos valores da proposta apresentada, e depois de reunir com a Professora 
Teresa Godinho, a proposta final é de uma aula por semana, à quinta-feira das 14:30h às 
15:30h, e o valor são 150,00 € mensais, com IVA incluído. Caso haja aprovação superior o 
atelier terá início no próximo dia 02 de maio de 2019.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 259)---------------------------------------------- 
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2.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidões comprovativas de dispensa de licenças/autorização de 
utilização;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela Casa do Povo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de certidões comprovativas de dispensa de licenças/autorização de utilização 
referente ao prédio sito na Rua Gago Coutinho, nº 4, em Cabeça Gorda.-------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 260)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Joaquim Honório Raposo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de certidões comprovativas de dispensa de licenças/autorização de utilização 
referente ao prédio sito na Rua Joaquim Honório Raposo, nº 7, em Salvada.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 261)----------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Proposta de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
ocupação de espaço público com esplanadas na área do centro Histórico 
de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Registo nº 3070, de 11 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, propondo, 
como tem vindo a ser hábito, a isenção do pagamento das taxas devidas pela ocupação de 
espaço publico com esplanadas na área do Centro Histórico durante o ano de 2019 tendo 
como objetivo o incentivo á utilização do espaço publico como dinamizador da atividade nesta 
área da cidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 262)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela United Criative Eventos, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público de 30m2 com uma carrinha, no dia 09 de 
abril de 2019, entra as 10:00h e as 18:00h, na Praça Diogo Fernandes, em Beja, para efeitos de 
realização de ação de sensibilização designada “A psoríase e a Urticária Crónica Espontânea” 
junto da população.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 263)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – 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 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, 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, com vista à realização da 
“Procissão dos Ramos”, dia 14 de abril de 2019.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 264)----------------------------------------------- 
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2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias D’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de espetáculos de música ao 
vivo integrados na programação paralela do FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo, 
no Restaurante Pé de Gesso, dia 22 de março de 2019.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 265)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Bandas à Quinta 
e concerto com Blowfuse e Artigo 21, na Casa da Cultura, dias 28 e 29 de março de 2019.--Foi 
deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 266)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de concertos de música ao 
vivo, no espaço público contíguo à fachada do estabelecimento “A Pracinha”, na Praça da 
República, dias 21, 24 e 25 de abril de 2019.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 267)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de concertos de música ao 
vivo, no espaço público contíguo à fachada do estabelecimento “A Pracinha”, na Praça da 
República, dias 21, 24 e 25 de abril de 2019.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 268)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de 
desfile académico por várias ruas da cidade de Beja, dia 10 de abril de 2019.-------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 269)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantares de Albernoa, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização 
de um baile no pavilhão multiusos, sito no Largo Catarina Eufémia, em Albernoa, dia 06 de 
abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 270)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Festa dos 
Anos 80”, na sede do clube, sita na Avenida Alonso Gomes, nº 74, em Cabeça Gorda, dia 06 de 
abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 271)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Trigaches, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização 
de uma Noite de Fados, no pavilhão multiusos de Trigaches, sito na Rua do Pisão, dia 05 de 
abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 272)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização 
dos tradicionais eventos da Páscoa (largada e baile da pinha), dia 20 de abril de 2019.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 273)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária D. Manuel I, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto 
improvisado, para realização do evento “Can I Have This Dance”, no pavilhão institucional do 
Parque de Feiras e Exposições, dia 16 de março de 2019.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 274)----------------------------------------------- 
 
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, para realização de 
Baile Solidário, no pavilhão gimnodesportivo do Bairro da Conceição, dia 22 de março de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 275)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e São João Baptista, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto 
improvisado, para realização da 2ª Edição da Feira das Cavadas – Cante & Sabor, na Rua José 
Joaquim Fernandes, em Penedo Gordo, dias 05, 06 e 07 de abril de 2019.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 276)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e de licença de recinto improvisado, para realização de 
bailes e anumação musical no âmbito das comemorações do 45º Aniversário do 25 de Abril, na 
Casa do Povo, dias 24 e 25 de abril de 2019.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 277)----------------------------------------------- 
 
 

2.22. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 
transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Santarém, dia 17 de abril de 2019.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 278)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Mil Fontes, dia 
05 de maio de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 279)----------------------------------------------- 
 
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 Alcáçovas, dia 
01de junho de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 280)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à vila do Redondo, dia 07 de julho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 281)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Alentejo Cantando, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao aeroporto de Lisboa para representar o Cante 
na Polónia, dia 08 de abril e regresso dia 10 de abril de 2019.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 282)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Ericeira, dia 03 de julho de 2019 e 
regresso dia 30 de julho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 283)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Jardim Zoológico, em 
Lisboa, dia 11 de maio de 2019.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 284)----------------------------------------------- 
 
 

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria nº 73, relativo ao dia dezasseis de 
abril de dois mil e dezanove;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e cinco 
cêntimos, sendo um milhão, trezentos e oitenta e um mil, cento e cinquenta e nove euros e 
setenta e seis cêntimos de operações orçamentais e trezentos e cinquenta e três mil, 
quatrocentos e vinte e quatro euros e sessenta e nove cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Vítor Almeida referiu que esteve aqui numa reunião em fevereiro para ver se a 
Câmara Municipal resolvia o problema da chaminé em estado de ruína situada em espaço 
vizinho. Já em junho do ano passado tinha feito o mesmo pedido e como demorou quase seis 
meses a obter uma resposta e se achou prejudicado fez queixa dos serviços de urbanismo, 
nomeadamente da Engª Ana Maria Ramôa. Continua sem saber de nada pelo que perguntou 
se a chaminé cair de quem é a responsabilidade? Gostaria de ter uma resposta, disse.------------ 
 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou quais são os dias que as Juntas de Freguesia fazem o 
serviço de recolha de monstros domésticos uma vez que dirigiu-se à Junta e lhe disseram que o 
mesmo só era efetuado à quarta-feira.---------------------------------------------------------------------------
Chamou a atenção para a marcação de passadeiras e lugares de cargas e descargas na cidade 
que na sua opinião estão mal colocadas. Deu também conhecimento de um caso concreto na 
Rua Coronel Henriques Menezes Soares, de um vizinho que mandou pintar dois espaços 
marcados à porta da sua casa e garagem.-----------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto da situação relativamente à ampliação do Hospital José Joaquim 
Fernandes e da construção do novo edifício do Palácio da Justiça e se existe alguma 
possibilidade de abrir uma loja do cidadão na cidade, disse.----------------------------------------------- 
 
O munícipe José Rosa Cavaco quis saber em que ponto da situação está o problema relativo ao 
terreno que cedeu para a construção da Casa Mortuária do Penedo Gordo ainda no tempo do 
Presidente Carreira Marques, com a promessa de urbanização do seu terreno, bem como a 
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retirada do poste de iluminação no seu terreno e a correção do muro no loteamento do 
Penedo Gordo que não pode estar ali, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou o senhor Vítor Almeida que a 
questão da chaminé está no Serviço de Obras e Empreitadas e é uma demolição que a Câmara 
Municipal de Beja não tem condições nem meios próprios para a fazer. Neste sentido foi feita 
uma avaliação dos custos que serão depois imputados ao proprietário do espaço, contatada 
uma empresa para o efeito mas quando vai ser removida a chaminé não lhe consegue dizer.----
Relativamente à recolha dos monstros domésticos existiu na cidade um serviço desta natureza 
que esteve suspenso mas que irá recomeçar aos sábados com uma brigada da Câmara 
Municipal e em que as duas juntas de freguesia se alternam com a colaboração dos seus 
funcionários, além das quartas-feiras.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente às passadeiras, referiu que terão de ser feitos vários ajustamentos no meio 
urbano porque algumas estão em zonas particularmente perigosas, outras já foram ajustadas 
até pelo executivo anterior e este trabalho tem de continuar uma vez que muitas vezes a 
solução que se visualiza e que se pensa ser a melhor acaba por não ser, o mesmo se passa com 
os lugares de cargas e descargas que muitos não estão nos sítios mais adequados.-----------------
Relativamente ao Hospital José Joaquim Fernandes, informou que a próxima audiência que a 
Câmara Municipal tentará marcar será com a Ministra da Saúde precisamente para saber qual 
o ponto da situação da 2ª fase de ampliação do equipamento que é fundamental e que a 
Câmara Municipal apoia e que está inscrita em orçamento não se sabendo no entanto se o 
Ministério tem ou não capacidade de efetivá-la.--------------------------------------------------------------
Relativamente ao Palácio da Justiça, informou que o concurso de construção do mesmo ficou 
deserto, a palavra que tem é a da Senhora Secretária de Estado da Justiça, que esteve em Beja 
e que transmitiu que será lançado novo concurso internacional por 1.300,00 € o m2 e um valor 
global de cerca de 5.200.000,00 €, no sentido de ver se aparece alguma entidade que se 
proponha construir o Tribunal.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Loja do Cidadão, envolve a Agência de Modernização Administrativa e a 
existência de um espaço com uma dimensão suficiente para a sua implementação, isto é, a 
Loja do Cidadão tem de ter pelo menos dois dos seguintes três serviços, Finanças, Segurança 
Social e Conservatória do Registo. Existe a parte superior do Mercado Municipal que será 
englobada na obra de remodelação mas que tem uma área de pouco mais de 200m2 e que é 
manifestamente insuficiente e portanto é uma questão de se encontrar na cidade um espaço 
amplo e adequado que possa servir para o efeito porque é do interesse da Câmara Municipal 
que a mesma exista. Contudo não tem havido grande abertura da parte das Finanças, as 
Conservatórias pagam uma renda muito significativa e quem faz estes contatos é a Agência de 
Modernização Administrativa e não a Câmara Municipal que já manifestou esse interesse junto 
da entidade, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao assunto do Senhor Rosa Cavaco, referiu não ir 
discutir em profundidade o mesmo por considerar que sendo particular este não é o local 
apropriado para o fazer. Contudo está disponível para ajudar e para se definir aquilo que o 
senhor efetivamente quer, daí estar agendada para o efeito uma reunião com a Engª Ana 
Maria Ramôa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Maria Palmira Dias, residente na freguesia da Trindade solicitou ajuda à Câmara 
Municipal de Beja para resolver o problema que tem na sua habitação sita no Largo António 
Marques Dias, nº 3, nomeadamente infiltrações quando chove uma vez que a mesma se 
encontra numa cota mais baixa que o arruamento desde que o mesma foi arranjado.------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, tomou nota do problema e 
informou que iria averiguar o que é que se poderá fazer.--------------------------------------------------- 
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O munícipe Carlos Dias referiu que uma das questões que ia colocar era precisamente sobre o 
Centro de Artes e Arqueologia e do Fórum Romano porque há ali situações que são 
irreversíveis, estão deterioradas, destruídas e já não há possibilidade de recuperar aquilo que 
era inicialmente o mesmo se passa relativamente à Villa Romana de Pisões, que é outro 
pesadelo, porque ainda há pouco tempo soube que os indivíduos que andavam a plantar 
amendoal foram à estação arqueológica buscar pedras para tapar a ribeira, portanto urge 
resolver estes problemas.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à explanação que o Senhor Presidente fez relativamente ao futuro que está 
previsto para a Base Aérea, referiu que é constrangedor ver ao fim deste tempo todo de tantas 
esperanças e expetativas que afinal vai ser retomada a sua componente militar enquanto a 
componente civil continua à espera. Perguntou se as obras do novo hangar da MESA do Grupo 
Hi Fly já iniciaram e se a Aeroneo é caso encerrado.----------------------------------------------------------
Relativamente à proliferação do olival intensivo e superintensivo, o problema já vai no Alto 
Alentejo e os autarcas em todo o lado lhe dizem a mesma coisa, não há capacidade para 
intervir, mas há um aspeto em que as Câmaras Municipais assumiram a responsabilidade 
nomeadamente a instalação do olival nas imediações e dentro dos perímetros urbanos. Aqui 
em Beja isso verifica-se na chamada zona peri urbana, como em Serpa, Aljustrel, Avís, Sousel, 
etc. e neste aspeto as autarquias não estão a fazer respeitar os seus PDM’s porque ainda 
ontem assistiu a um debate e o argumento utilizado foi “fomos ultrapassados pela velocidade 
do processo”. Acrescentou que algumas autarquias irão até promover alterações aos 
respetivos PDM’s para tentar atenuar os efeitos, outras continuam à espera que venha uma 
decisão superior. Para além deste aspeto há uma questão que é pertinente, tem a ver com a 
saúde pública pelo que perguntou se aquela reunião que ficou de acontecer entre a Câmara 
Municipal a Autoridade de Saúde Distrital e a Direção Regional de Agricultura já ocorreu, se 
está programada ou o que é que se pensa fazer, disse.------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Paulo Arsénio, relativamente ao reforço da 
componente militar da Força Aérea dar-se-á se eventualmente vier para Beja a tal escola 
avançada de formações de pilotos porque se não mantém-se as mesmas três esquadras que 
existem atualmente, ou seja, mantem-se uma e as outras duas são substituídas. Têm também 
a convicção que a componente militar e a componente civil não são incompatíveis à exceção 
das escolas de aviação de instrução civil, todas as outras atividades civis, inclusivamente a 
Aeroneo, podem instalar-se em Beja.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao hangar da MESA está em fase de execução, a cerimónia de lançamento da 
primeira pedra deverá ser no fim de maio e o tempo previsto para construção é de 18 meses 
com a previsão de criação de 150 postos de trabalho especializados.-----------------------------------
Sobre o projeto da Aeroneo, a Câmara Municipal de Beja gostaria muito que se pudesse 
concretizar mas as coisas estão difíceis como explicou em reunião anterior e o mesmo não 
deverá ter uma sustentabilidade que inicialmente se previa que pudesse ter, mas existem 
outros projetos em carteira para o aeroporto de Beja de componente civil, quase todos na 
área da manutenção e engenharia de aeronaves que é uma forma de dinamizar a 
infraestrutura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à reunião entre a Câmara Municipal a Direção Regional de Saúde e a Direção 
Regional de Agricultura e Veterinária, foram dadas instruções à Chefia de Divisão para agendar 
a mesma com a brevidade possível, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha referiu que a primeira vez que assistiu a estas reuniões foi em 23 de 
janeiro de 2019 e só veio ouvir e em 06 de fevereiro fez uma intervenção e colocou uma série 
de questões entre as quais algumas que o senhor Carlos Dias colocou, principalmente a que 
tinha a ver com a tal reunião conjunta que foi proposta em 14 de maio do ano passado e que 
ainda não foi realizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoje, o que o trouxe aqui é um desabafo sobre toda esta temática, como tem sido percetível 
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tem falado com muita gente, com muitas entidades, deputados da Assembleia da República, 
Presidentes de Câmara, CIMBAL e portanto quando os cidadãos estão preocupados é 
responsabilidade do executivo e neste caso do Poder Local ouvi-los.------------------------------------
Em seguida fez a seguinte intervenção com uma série de questões que não pretende ver 
respondidas hoje e que servem acima de tudo para reflexão para os próximos tempos difíceis 
que se avizinham:------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nenhum cidadão é contra a agricultura, é ela que alimenta os nossos filhos, o Alentejo e o 
nosso país precisa dela. O que muitos cidadãos não aceitam é o exagero, o abuso, a falta de 
fiscalização, a impunidade e a falta de respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas que esta 
agricultura tem demonstrado. Felizmente, hoje há internet, conferências, palestras, reuniões 
públicas abertas aos cidadãos onde se aprende a pôr em causa, que é o caso em concreto 
onde os cidadãos têm a oportunidade de exercer a sua cidadania.---------------------------------------
A ignorância e a falta de iniciativa ou até o medo, foram convenientes durante décadas e isso 
permitiu situações como tantas as que temos visto na comunicação social durante os últimos 
tempos (em particular a questão da Caixa Geral de Depósitos).-------------------------------------------------
O lucro de alguns não pode interferir com os direitos fundamentais de tantos. Salientou que as 
suas preocupações aumentaram significativamente quando verificou a falta de legislação, 
monitorização e fiscalização de todo o processo de implementação destes brutais projetos 
agrícolas, sim porque agricultores são cada vez menos mas as empresas agrícolas de grande 
dimensão florescem como papoilas. Recentemente cidadãos preocupados com a situação 
foram apelidados (e não foi o executivo) de irresponsáveis e de desinformados. Os autores de tal 
informação têm com certeza dados concretos, isentos e atualizados sobre esta complexa 
problemática.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deixou as seguintes questões, para resposta célere de todas as entidades envolvidas, ou 
apenas para nossa reflexão tal como já o fizemos no passado:--------------------------------------------
Do âmbito Económico e Social: Que empresas são estas? Como são financiadas? Que 
verdadeira riqueza atraem para a região? Parte dos seus elevadíssimos lucros tem sido 
empregue na restituição de um certo grau de qualidade ambiental e qualidade de vida das 
pessoas? O Hospital de Beja tem ganho valências com toda esta riqueza? As estradas onde 
circulam inúmeros camiões de 20/30 toneladas têm melhorado, ou verifica-se uma degradação 
acentuada? Quantos parques infantis foram patrocinados por estas empresas? E pavilhões 
desportivos? Apoio em coletividades e associações? Este megaprojeto tem fixado as 
populações na região? Ou será que há casas à venda porque quem veio para cá quer ir 
embora? E os estrangeiros que vêm procurar descanso e qualidade de vida? Será que desistem 
de passar férias quando confrontados com esta realidade? E os milhares de imigrantes 
trabalhadores, legais ou ilegais, homens e mulheres com menores estão satisfeitos, a viver em 
contentores, amontoados, às dezenas em casas com três quartos? Acima de tudo os nossos 
filhos terão de crescer neste ambiente de degradação social?---------------------------------------------
No âmbito da Agricultura: O que está a ser produzido no Alentejo? É uma agricultura que 
reforça a soberania nacional e diminui a dependência dos mercados externos? Alimenta o 
país? Ou os produtos são exportados a granel para Espanha, Itália e Estados Unidos entre 
outros? As embalagens têm rótulo português ou somos apenas barrigas de aluguer? Se estas 
monoculturas intensivas adoecerem ou faltar a água o que resta para esta região? Subsídios 
para os proprietários e miséria para os alentejanos? A história não nos ensinou nada! E os 
resultados catastróficos em algumas regiões da vizinha Espanha também não?----------------------
No âmbito da Saúde e Ambiente: Que pesticidas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e 
fertilizantes são aplicados? Quais as verdadeiras quantidades? Afetam ou não a 
biodiversidade, os lençóis freáticos e a saúde das pessoas? São todos legais? As forças de 
segurança fiscalizaram e apreenderam enormes quantidades de produtos ilegais. As 
pulverizações, que não têm em conta a direção do vento e que levaram várias populações a 
chamarem as forças de segurança diminuíram ou foram travadas? As entidades estatais ou as 
próprias empresas têm realizado análises ao ar nas povoações localizadas junto das fábricas de 
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transformação de bagaço de azeitona? Quais os resultados? Que parte dos lucros tem sido 
investido em investigação e instalação de filtros state of the art para que o provável impacto 
negativo na saúde e na qualidade de vida das pessoas seja menor? Se não acreditam vendam a 
casa, mudem-se para Fortes, concelho de Ferreira do Alentejo, Portugal do Século XXI. Proibiu-
se a plantação junto das populações? Utilizou-se o princípio da precaução dado que temos de 
aguardar pela avaliação da ciência e da tecnologia? Durante quantos anos? Onde estão os 
estudos de impacte ambiental e saúde pública? Porque não tomar a iniciativa de os realizar há 
anos atrás? Porquê? Poderão estes resultados trazer alguma clarificação a esta problemática? 
Teriam implicado uma desaceleração deste projeto? Teriam obrigado o Estado e as empresas a 
fazer melhor e de forma mais diversificada mesmo que isso acarretasse lucros ligeiramente 
mais baixos?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito do Património Natural, Arquitetónico e Arqueológico: Que Decreto-Lei permite 
destruir pontes romanas e sítios arqueológicos com milhares de anos para se plantarem mais 
dois ou três hectares? E nas Ruinas de Pisões o que aconteceu? Que coimas foram aplicadas? 
Que lei permite a destruição de ribeiras, charcas e margens dos lagos? Que legislação permite 
o abate de milhares de sobreiros, azinheiras e oliveiras centenárias e muitas delas milenares, 
património natural de tantas gerações passadas e destruídas para as gerações futuras? A 
legislação existe, sabe, mas será adequada? Está a ser aplicada na íntegra?---------------------------
No âmbito do turismo: Tem beneficiado significativamente com esta atividade económica? E 
no futuro como será?-------------------------------------------------------------------------------------------------
Numa morte lenta mas anunciada desta fantástica região, não é de cá mas sabe que se chama 
Alentejo, para ele o futuro e se não se fizer nada, se não se tiver legislação adequada áquilo 
que está a acontecer, restará o Cante e naturalmente o ditado “nã te rales que este sol toma 
conta da gente”, mas considera que temos de nos ralar, ele ralou-se e ficou com estas dúvidas 
todas e portanto aquilo que solicita das entidades dos Estado é que lhe deem resposta a todas 
estas questões, 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.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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