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Ata número nove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
oito de maio do ano dois mil e dezanove;------------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(a) senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e 
Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta do senhor vereador João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se entre a última reunião e a presente foram contatadas 
as associações, no âmbito do PAMA, para ter a certeza se eventualmente houve ou não falha 
no envio da documentação necessária para terem acesso a este apoio financeiro.------------------
A outra questão teve a ver com a higiene e limpeza urbana e basta sair de casa para verificar o 
estado caótico em que a cidade se encontra e não está a falar apenas das ervas que vão 
crescendo mas da própria limpeza sobretudo na cidade, não tanto nas freguesias rurais. Assim, 
e sabendo que o procedimento concursal para recrutar assistentes operacionais com vista a 
colmatar esta situação é longo e seguramente levará alguns meses, perguntou o que é que o 
executivo em permanência pretende fazer no imediato para ultrapassar esta situação, que cria 
transtornos não só a quem cá vive e trabalha mas também aos turistas e outras pessoas que 
visitam a cidade e que naturalmente não encontram o melhor cartão-de-visita o que é de 
lamentar, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por informar relativamente à 
exposição que fez na anterior reunião acerca do resultado da reunião com o Senhor Ministro 
da Defesa, João Cravinho que, entretanto, o Senhor Ministro das Infraestruturas deu 
conhecimento que a Esquadra de Transportes constituída pelos aviões C-295 da Força Aérea 
Portuguesa estacionada no Montijo, dado que não estava adquirido, virá para Beja e portanto 
considerando também a vinda da Esquadra da Força Aérea 101 dos aviões de instrução básica e 
elementar os EPSILON TB30 estacionada em Sintra, significará um reforço de 250 militares na 
Base Aérea de Beja, deslocando-se de Beja para Sintra a Esquadra de Helicópteros KOALA 

AW119MKII antigos ALOUETTE III.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao apoio financeiro no âmbito do PAMA crê que as associações ainda não foram 
contatadas mas irão fazê-lo, contudo e tanto quanto sabe, até ao momento nenhuma reclamou 
pelo facto de não ter até 31 de março de 2019 apresentado quer o relatório e contas de 2018 
quer o plano de atividades para 2019.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da higiene urbana referiu não partilhar da opinião da senhora 
vereadora quando diz que a cidade se encontra num estado caótico. É uma situação difícil que 
sempre reconheceram e por isso também contrataram, como se sabe, uma empresa que 
trabalhou com o município até 31 de dezembro de 2018 com dez pessoas exclusivamente na 
recolha de resíduos sólidos urbanos e que foram de uma utilidade enorme, contrato esse que 
cessou. Disse que o Presidente e os vereadores confiam nos serviços e tentam orientá-los da 
melhor forma com os meios mecanizados e humanos que têm disponíveis e por isso ainda neste 
mês de maio está prevista a chegada de mais uma viatura pesada de recolha de resíduos 
sólidos. Chamou a atenção para o período de alguma dificuldade que decorreu desde a sexta-
feira santa até ao dia 01 de maio porque houve férias, feriados, tolerância de ponto e OviBeja, 
que consome recursos muito avultados, ainda assim quando são alertados para situações 
complicadas junto a alguns pontos de recolha os funcionários deslocam-se ao local e está tudo 
impecavelmente limpo, o que significa que muitas vezes não há uma resposta na hora mas que 
os serviços estão suficientemente bem organizados com os seus percursos para procederem à 
recolha dos resíduos nesses espaços. Terá de se reforçar também a fiscalização e ser mais duro 
nas contraordenações porque muitas vezes junto de moloks nomeadamente entulham-se 
resíduos de obras domésticas que entopem por completo esses espaços e quando as equipas 
esvaziam esses pontos de recolha passadas menos de 24 horas eles estão outra vez 
completamente cheios não só no seu interior como também em redor.---------------------------------
Relativamente ao reforço de recursos humanos e até o concurso decorrer a Câmara Municipal 
não tem forma de o fazer e destas 12 pessoas que vão entrar em princípio 6 serão para a 
limpeza varredura e 6 serão para a limpeza de resíduos sólidos urbanos e mesmo assim são 
insuficientes porque o ideal seria colocar 20 pessoas, 10 em cada um destes serviços. Ainda 
assim, estão 97 candidatos inscritos para o concurso o que permitirá que se fique durante 18 
meses com uma bolsa de recrutamento e se houver disponibilidade financeira poderá 
complementar-se ainda pelo menos com mais 4 pessoas para cada um destes dois setores, 
disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda complementou esta informação referindo que tem havido alguns 
problemas que têm de resolver embora nalguns casos não se possa fazer muito. Por exemplo 
os dois veículos elétricos que foram concursados ainda no mandato anterior, as baterias não 
funcionam, a empresa que os forneceu faliu e a representação em Portugal não existe, a 
varredora elétrica também teve problemas com o carregador e portanto isto não é justificação 
mas é bom também que se conheçam estas dificuldades. Estes veículos são muito importantes 
mas têm muitos problemas que são conhecidos aqui e noutros concelhos limítrofes.--------------
Relativamente à questão das ervas referiu que a Câmara de Beja não irá utilizar produtos não 
homologados, evidentemente que o glifosato ajudava muito no passado a dar cabo das ervas 
mas também dava cabo de muitas outras coisas e portanto neste momento estão em fase de 
conclusão do processo de licenciamento do armazém dos produtos fitofarmacêuticos no 
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Parque de Materiais e irá haver a possibilidade de atuar a esse nível dentro da legalidade com 
um técnico responsável e com os aplicadores devidamente certificados sabendo contudo que 
este é um ano excecional. Ainda esta semana começou um reforço das brigadas que estão a 
roçar as ervas na cidade, competência que era das juntas de freguesia mas que estas, com os 
meios que têm, não conseguem satisfazer e por isso a Câmara Municipal está empenhada 
neste processo com pessoal da Divisão de Serviços Urbanos e da Proteção Civil.---------------------
Deu conhecimento de certas situações pelas quais os funcionários passam e que são 
indiscritíveis, nomeadamente estarem a recolher o lixo e virem pessoas atirar os sacos para o 
chão e dizerem: apanha que essa é a tua função, não, esta não é a função dos funcionários, 
portanto a Câmara Municipal fará sempre um esforço para melhorar as coisas e quando a 
questão do Fiscal do Ambiente estiver resolvida as contraordenações para quem tem estas 
atitudes tem de ser levada à prática porque dizer que os funcionários da autarquia são isto ou 
aquilo e não reconhecer o esforço dos mesmos não é aceitável, disse.---------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento do seguinte:--------------------
Relativamente ao Centro de Artes e Arqueologia e ao Fórum Romano quis esclarecer que 
aquilo que veio noticiado no Jornal “Público” sobre a Drª Conceição Lopes não conseguir falar 
com o Senhor Presidente da Câmara, não corresponde à verdade. Já falaram pessoalmente 
variadíssimas vezes, a última das quais há cerca de quatro meses no seu gabinete, onde ficou 
claramente definido o que é que o Centro de Estudos, Arqueologia, Arte e Ciência do 
Património da Universidade de Coimbra poderia ou não fazer. Em bom rigor está a decorrer 
ainda um contrato entre as partes e falta executar 50% desse tempo, ou seja, duas /três 
semanas de escavações no Fórum Romano e ainda foi permitido que fizessem limpeza e 
escavações de mais uma semana na Casa da Moeda. A Drª Conceição Lopes pediu funcionários 
da Câmara Municipal para ajudar, o que não é possível, e ficou então decidido que viria, 
durante o período de férias da Páscoa, com estudantes da Universidade de Coimbra, o que não 
se verificou. Portanto, a Câmara Municipal tenta proteger o património da melhor forma, 
como informou na reunião passada e para o executivo em permanência uma coisa é muito 
clara, o tempo para escavar no Fórum Romano terminou. Estes trabalhos começaram em 
2009, prolongaram-se até 2019, consumiram 427.000,00 € da Câmara Municipal de Beja para 
as coisas estarem como estão, sem incluir alojamentos e refeições. Assim, entendendo que as 
escavações em centro urbano não podem ser como noutros núcleos fora dos perímetros 
urbanos e dez anos e 427.000,00 € depois é altura de colocar um ponto final e tentar 
recuperar da forma possível o Fórum Romano. Obviamente não se pode comprometer com 
um timing exato para ter o projeto, financiamento, Visto do Tribunal de Contas e início da obra 
porque são coisas que levam o seu tempo mas estão decididos a fazê-lo, querem e irão fazê-
lo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART) 
informou que os descontos irão entrar em vigor dia 01 de junho, uma vez que terão de ser 
negociados com as operadoras para estas sistematizarem na bilhética respetiva essas 
aplicações. No dia 14 de maio será feita uma apresentação detalhada, em Albernoa, porque 
ainda irá haver uma reunião entre a CIMBAL e os vários técnicos dos municípios para afinar 
algumas pontas soltas que existem.-------------------------------------------------------------------------------
Referiu que neste momento estão em constituição as Autoridades de Transportes, através de 
concurso público internacional da CIMBAL e da Câmara Municipal de Beja que irá ficar como 
Autoridade de Transporte constituída nas carreiras urbanas e dos transportes a pedido 
passando as carreiras municipais e intermunicipais para a tutela da CIMBAL através de contrato 
interadministrativo à semelhança dos outros 12 municípios do Distrito.--------------------------------
O valor do PART para o Município de Beja aplicar e distribuir em descontos pelos utilizadores 
da rede de transportes públicos rodoviários é 50.871,00 € sendo a verba total para a CIMBAL de 
252.283,00 €. Nos próximos anos este valor crescerá um pouco e a comparticipação do 
Município de Beja será 10% em 2020 e 20% em 2021.-------------------------------------------------------
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Relativamente às áreas metropolitanas a situação é muito desvantajosa e por isso a CIMBAL 

tem insistido e bem para que haja no futuro por parte deste Governo ou de outro uma 
reanálise do que é distribuído pelo país, porque por exemplo a área metropolitana de Lisboa 
tem 75.000.000,00 €, a área metropolitana do Porto 15.000.000,00 €, o Tâmega e Vale de 
Sousa 2.000.000,00 €, etc. ao passo que a CIMBAL para os 13 municípios tem 252.283,00 €.------
Referiu também que tem de ser salvaguardado que os benefícios transferidos para os 
transportes municipais e intermunicipais quando for a CIMBAL a administrá-los não se percam. 
Acrescentou que o valor a receber do PART só pode ser aplicado em descontos que não 
tenham sido aplicados até ao momento.------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento de alguns dos descontos que serão aplicados, como por exemplo o tarifário 
das urbanas será o da coroa 1 nos bilhetes simples, isto é, 1,00 €, as cadernetas de bilhetes 
passarão a custar 0,75 €, um passe que neste momento custa 24,00 € na coroa 2 e 23,00 € na 
coroa 1, passará para 20,00 € nas duas coroas. Depois haverá reduções muito significativas de 
valores substancialmente maiores que serão apresentados dia 14 de maio de 2019, disse.------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que na última reunião solicitaram a calendarização das 
intervenções por administração direta no parque habitacional do Município, tendo o vereador 
Luís Miranda assumido que está em falta mas que irá tratar do assunto.-------------------------------
Relativamente às casas de banho públicas junto ao Castelo perguntou qual o ponto da 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda informou que o projeto de arquitetura está feito, o parecer da 
Direção Regional de Cultura foi favorável, os projetos de especialidade foram concluídos 
recentemente, as medições estão a ser ultimadas e, em função do orçamento, decidir-se-á se a 
execução da obra será através de ajuste direto ou se haverá possibilidade de fazê-la com 
pessoal interno o que deverá difícil. Contudo reforçou-se o volume de limpeza nas instalações 
sanitárias do interior do Castelo, precisamente porque existe a consciência da importância 
daquelas instalações mas entre estarem abertas sem condições e estarem fechadas, preferem 
mantê-las fechadas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte.-------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da coordenadora técnica do Programa 

CLDS-4G, para submissão da candidatura a efetuar no âmbito do 
respetivo projeto;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A vereadora Marisa Saturnino deu conhecimento da fundamentação apresentada pela 
Associação Alentejo XXI na qual propõe a aprovação da Coordenadora Técnica do Programa 
CLDS-4G, para submissão da candidatura até ao dia 20 de maio de 2019, bem como do portfólio 
da candidata e uma declaração assinada pela própria, ao abrigo da Lei de Proteção de Dados a 
autorizar que o documento fosse do conhecimento de todos os elementos da Câmara.----------
“Tendo por base num primeiro momento, o processo avaliativo da candidatura para 
contratação de Técnicos Superiores a integrar a Equipa de trabalho multidisciplinar, a 
constituir no âmbito do Programa CLDS-4G, distinguiu-se de entre os candidatos de todas as 
áreas, que apresentaram candidatura às ofertas de emprego, a Psicóloga Maria João Palma 
Lanita. Este facto é fundamentado pela candidata ter apresentado um grau académico 
superior com melhor média final de curso, bem como, maior número de horas de formação 
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profissional, entendida como relevante e abrangente para o exercício das funções a 
desempenhar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleado à experiência e conhecimento do território onde se irá intervir, a técnica apresenta 
ainda uma relação privilegiada com o segmento da população objeto do projeto e antecedente 
relação interinstitucional, base para a dinamização de parcerias locais, que poderão revelar-se 
estratégicas, no âmbito do desenvolvimento do CLDS- 4G.--------------------------------------------------
Nesta lógica, e tendo como referencial os requisitos definidos no artigo 12º, nomeou-se a 
técnica para assumir funções ao nível da coordenação do referido projeto.---------------------------
Não obstante, da avaliação curricular da mesma, importa salientar que esta já apresentava 
uma vasta experiência profissional, sobretudo ao nível da coordenação. Desempenhou funções 
na área da coordenação e formação de cursos de educação para adultos; criação e 
implementação de programas e projetos ajustados às necessidades específicas de jovens e 
adultos com deficiência mental ou multideficiência e respetivas famílias. Concomitantemente 
coordenou o Boletim Eletrónico da Instituição, e aquando da ausência da Diretora Técnica 
assumiu as suas funções, tendo como responsabilidade a gestão dos processos 
administrativos; definição dos princípios, orientações e critérios gerais da organização, através 
do planeamento diário, dinamização do funcionamento da equipa técnica e pessoal auxiliar e; 
apoio e avaliação dos serviços pedagógicos, através do acompanhamento e monitorização da 
execução das atividades. Enquanto elemento da equipa da Rede Local de Intervenção Social, 
desenvolveu ações no âmbito da promoção da autonomia pessoal, social e profissional de 
cidadãos que revelaram maiores níveis de fragilidade social, trabalhando em prol do reforço 
das redes de suporte familiar e social, favorecendo a responsabilidade e o desenvolvimento 
social dos seus contextos de vida, através de dinâmicas proactivas e preventivas de combate à 
exclusão social, privilegiando o trabalho de proximidade e em parceria, mote para a 
intervenção contemplada no novo Projeto CLDS-4G, conforme consta nos requisito do artigo 2º 
e 12º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, considera-se que a psicóloga apresenta as bases essenciais para assumir o cargo 
de coordenação técnica na área designada, devido à abrangência de áreas em que interveio ao 
longo do seu percurso profissional e formativo, ao conhecimento do território, da realidade e 
da experiência anterior associada, ao Projeto RLIS, onde já trabalhou os eixos de intervenção 
definidos como prioritários para a implementação de ações, no âmbito do novo CLDS-4G.--------
Por outro lado, reforça-se a competência técnica, profissionalismo e conduta irrepreensível da 
Drª Maria João em todas as instituições por onde passou, assente nos princípios éticos e 
deontológicos da profissão, bem como, noutras características consideradas imprescindíveis 
ao desempenho das funções que agora lhe são confiadas, de onde se destacam: a capacidade 
de adaptação às mais diversificadas situações, facilidade em estabelecer relações 
interpessoais, o dinamismo, a capacidade de comunicação, criatividade, sentido crítico, 
organizativo e espirito de liderança, nomeadamente na gestão do trabalho em equipa, na 
experiência de coordenação e dinamização de parcerias.---------------------------------------------------
Face ao exposto, e com vista a alcançar os objetivos propostos, considera-se que, enquanto 
coordenadora, a Drª Maria João Palma Lanita, poderá contribuir positivamente para a eficácia 
do Projeto CLDS-4G a implementar, constituindo-se uma mais-valia na prossecução dos 
objetivos que este se propõe alcançar, pelo que se recomenda a sua aprovação para o 
desempenho destas funções, pelo executivo da Câmara Municipal de Beja.”------------------------- 

 
A vereadora Sónia Calvário considerou que este documento é quase um parecer da senhora 
vereadora que assume as funções de Presidente da Associação Alentejo XXI. Depois, de facto 
têm acesso ao documento mas não faz qualquer sentido deliberar-se sobre uma coisa quando 
o ponto seguinte tem a ver com várias situações aqui referidas, uma delas o parecer jurídico 
que a vereadora ficou de enviar há um mês e que telefonou a voltar a pedir e ainda não lhe 
chegou, portanto, percebendo que este é um daqueles assuntos que tem de ser decidido hoje, 
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como tem acontecido ultimamente, sugeriu que o mesmo fosse retirado e votado na próxima 
reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que se não enviou o parecer jurídico em causa foi porque 
a informaram que aquele é um parecer interno da Associação Alentejo XXI e que portanto 
também não pode ser fornecido.----------------------------------------------------------------------------------
Se este assunto só hoje vem à reunião de câmara é porque o processo teve de seguir os 
trâmites legais, nomeadamente a realização, em primeiro lugar, de uma reunião do CLAS para 
conhecimento dos parceiros.---------------------------------------------------------------------------------------
Esta fundamentação apresenta sucintamente a coordenadora com base na análise feita ao seu 
currículo, formação profissional, formação académica, e é isto que será enviado com a 
candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que de facto este é um processo que desde o início tem 
causado alguns constrangimentos, surgem agora mais informações que continuam sem os 
deixar à vontade para votar em consciência conforme têm vindo a dizer.------------------------------
Voltou a reiterar, para que não haja mal entendidos, que não duvidam da idoneidade e das 
competências técnicas das pessoas que entretanto foram escolhidas e também que o 
executivo em permanência, ao não nomear a equipa porque tinha toda a legitimidade para o 
fazer, acaba por criar um conjunto de critérios com os quais podem ou não estar de acordo, 
daí a solicitação, há umas reuniões atrás, de terem acesso a todo processo no âmbito das suas 
competências e atendendo às questões deontológicas que isso acarreta. Depois surge o tal 
parecer que seria logo enviado depois da reunião de câmara, não foi, e afinal agora também já 
não poder ser porque é um documento interno da Associação Alentejo XXI. Assim e havendo 
cada vez mais dificuldades em terem acesso a toda esta documentação, sugeriu que se 
retirasse este ponto, agendando-se uma reunião extraordinária para o efeito, tendo eles já 
acesso aos dados para poderem votar em consciência, caso contrário não têm condições para 
o fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo disse que tem sido penosa a forma como este processo tem sido conduzido porque 
poderia ter sido resolvido de outra maneira. Desde logo a primeira incongruência é se foi 
validada com base na análise curricular, perguntou onde é que está a análise curricular 
comparativa. Depois, sabem que há várias solicitações de informação e que no âmbito do CPA 

já deveriam ter sido respondidas e não foram, que há avaliações que estão incorretas e que 
ainda não foram corrigidas, se bem que não alterava nada em termos de posição, que a Drª 
Maria João Lanita desistiu a meio do processo para integrar o júri que inicialmente era 
constituído por uma pessoa independente do Instituto Politécnico de Beja, portanto, embora 
possa estar a dizer algumas incorreções, fá-lo precisamente porque não tem acesso ao 
processo, aliás até a própria questão da proteção de dados que no limite apenas a senhora 
vereadora e os elementos do júri poderiam ter acesso aos processos, não faz sentido quando 
se sabe que quem os consultou, fê-lo aqui neste edifício com pessoas externas ao júri.------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino quis deixar bem claro o seguinte. O anterior executivo nomeou 
as pessoas diretamente com toda a legitimidade e nunca os vereadores do PS na altura em 
regime de não permanência os questionaram relativamente a essa questão nem armaram 
todo este alarido, portanto no anterior mandato as pessoas foram nomeadas, neste foi feito 
um concurso, logo aqui há uma diferença.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à integração da Drª Maria João Lanita no júri, esclareceu que os elementos 
suplentes só entravam no caso dos elementos efetivos não poderem estar presentes e no 
seguimento da normativa que saiu sobre o programa, referindo que a pessoa nomeada ou 
selecionada para integrar a coordenação técnica teria de juntamente com os outros elementos 
do júri escolher a equipa com quem se propunha trabalhar, a pessoa do Instituto Politécnico 
que também a nomeou saiu. Ao ser contatada a Drª Maria João manifestou o interesse em 
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assumir as funções de coordenação técnica, fez uma declaração a dizer que aceitava a 
proposta e que a partir daquele momento desistia do concurso e passou automaticamente a 
integrar o júri para poder fazer as entrevistas de trabalho e a seleção de candidatos, a partir 
daqui não tem mais nada para dizer sobre este assunto, para além do que já disse noutras 
reuniões, nomeadamente que este não é um assunto da Câmara Municipal de Beja mas sim da 
Alentejo XXI que é a entidade executora do projeto, ou seja, o que é da Câmara Municipal os 
senhores vereadores têm todo o direito de ter acesso, o que não é, não lhe parece que seja 
legítimo terem acesso quando envolve dados pessoais dos outros candidatos, disse.--------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário esclareceu que as coisas devem ser assumidas e neste caso há 
claramente uma nomeação que vai ser votada, não é uma seleção de várias pessoas mas sim 
uma nomeação, daí irem abster-se.-------------------------------------------------------------------------------
Lembrou que até foi ela que numa reunião de câmara alertou para o facto das entrevistas de 
seleção da equipa terem de ser feitas pela coordenadora técnica e foi nessa altura que 
perguntaram se a mesma já estava nomeada e portanto não é uma questão de fazer alarido ou 
não e embora esteja aqui na qualidade de vereadora não pode despir a sua qualidade de 
jurista voltando a frisar que a senhora vereadora Marisa Saturnino é Presidente da Associação 
Alentejo XXI porque foi nomeada pela Câmara Municipal da qual os vereadores em regime de 
não permanência fazem parte. Solicitou que lhe dissesse quem é o advogado/a ou jurista que 
elaborou este parecer, ficando a vereadora Marisa Saturnino de lhe dizer em particular no fim 
da reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar informou que irá fazer uma exposição por escrito à Associação Alentejo XXI a 
requerer o parecer jurídico em causa e depois aguardará que lhe respondam juridicamente a 
dizer que não tem legitimidade para ter acesso a essa informação, disse.------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

285)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de consulta pelos vereadores em regime de não 

permanência dos processos relativos às candidaturas das ofertas de 
emprego, criadas pela Associação Alentejo XXI, no âmbito do Programa 
CLDS 4G;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uma vez que este assunto foi abordado e debatido no ponto anterior o Senhor Presidente da 
Câmara, Paulo Arsénio, colocou de imediato esta proposta à votação.----------------------------------
Foi deliberado rejeitar por maioria com quatro votos contra e dois votos a favor.(Deliberação nº 

286)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre a Autoridade Tributária Aduaneira e o 
Município de Beja, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata, com o objetivo de definir os termos e condições em que a administração 
tributária é competente para a cobrança coerciva das taxas e outras receitas administradas 
pelo Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 287)---------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de ratificação do Acordo de Colaboração;---------------------------- 

 
Presente o Acordo de Colaboração a celebrar entre a Universidade de Évora, o Município de 
Beja e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, que constitui documento anexo número 
dois e faz parte integrante da presente ata, com o objetivo da construção de um Centro de 
Interpretação e Acolhimento na Villa Romana de Pisões, em que a contrapartida nacional é 
assegurada pela Universidade de Évora, no âmbito da candidatura ao programa Operacional 
Regional do Alentejo 2014/2020.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 288)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural;--------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6173, de 30 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que vem a De Prado Portugal, S.A. solicitar à Câmara Municipal a celebração de um contrato 
de planeamento para elaboração de um Plano de Intervenção em espaço rustico abrangendo 
dois prédios rústicos e dois prédios mistos de sua propriedade num total de 628,644ha.----------
Com este PIER pretende-se criar as condições necessárias para a ampliação do projeto que está 
a ser levado a cabo por este grupo empresarial de desenvolvimento de um conjunto 
diversificado de atividades no âmbito do setor primário, que envolve essencialmente a 
produção de azeite, de azeitona de mesa a produção de amêndoa, compatibilizando-o com os 
princípios de ordenamento do território consagrados no PDM.--------------------------------------------
Neste sentido considera-se de acolher a proposta apresentada e a aprovação da minuta de 
contrato e respetivos termos de referência elaborados pela Câmara Municipal para a abertura 
do procedimento de celebração deste contrato, que constituem documento anexo número 
três e fazem parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------
A proposta de contrato e a deliberação referida serão objeto de discussão pública pelo prazo 
de 10 dias, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
Comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítios na 
Internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 289)---------------------------------------------- 
 

 

2.6. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal de Vila Azedo 
para submeter a consulta pública;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5842, de 02 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que de acordo com as orientações dadas e na sequência do interesse manifestado por um 
requerente na aquisição de um lote de terreno para construir uma habitação em Vila Azedo foi 
elaborado o presente projeto de loteamento onde se propõe a constituição de 2 lotes para 
construção de habitação unifamiliar com as características constantes nas peças do 
loteamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para que esta operação se possa concretizar será necessário promover o desvio da conduta de 
abastecimento de água a Vila Azedo que atravessa este terreno e outros privados, sendo 
necessário desviá-la para terrenos públicos o que implica a execução de um novo traçado em 
cerca de 260m.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Será também necessário fazer a extensão da rede pública de esgotos em cerca de 90m para 
servir a área a lotear.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Torna-se necessário recolher o parecer da EDP.----------------------------------------------------------------
Caso a Câmara Municipal entenda de acolher esta proposta a mesma deverá ser submetida a 
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consulta pública nos termos legais em vigor.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 290)----- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação da 3ª Alteração ao Plano de Pormenor da 
Zona de Expansão Poente;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3364, de 23 de abril de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que não tendo havido qualquer sugestão ou reclamação no âmbito da discussão pública está o 
processo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e posteriormente pela 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

291)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Proposta de alienação com recurso a ajuste direto do lote 7 da Rua 
Pablo Neruda;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o parecer datado de 29 de abril, emitido pelo Gabinete Jurídico relativo à alienação, 
por venda, de lote de terreno do Município de Beja, sito na Rua Pablo Neruda, em Beja, com 
recurso ao ajuste direto, dada a deserção, em concurso público, relativamente a um dos lotes, 
isto é, o lote 7, infra identificado, constante do respetivo processo de concurso.--------------------
O presente parecer surge na sequência de solicitação do despacho superior, do Senhor 
Presidente da Câmara, de 11 de abril de 2019, ao responsável do serviço municipal GDEI, Engº 
João Margalha, que, por sua vez, pede apoio jurídico, perante o requerimento/proposta do 
Hospital Veterinário do Baixo Alentejo, Animália.-------------------------------------------------------------
Coloca-se a questão de saber se, num concurso público para venda de dois lotes de terreno 
municipal, sitos na Rua Pablo Neruda, União de Freguesias de Beja, de Santiago Maior e São 
João Batista, (o lote 7, identificado pela inscrição matricial provisória, nº P3665 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2802/20190121, e lote 8, identificado pela inscrição 
matricial provisória, nº P3666 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 

2803/20190121) que tivesse ficado, parcialmente, deserto, por falta de concorrentes 
interessados a um dos lotes, o lote 7, será juridicamente possível recorrer ao ajuste direto para 
se proceder à venda do lote em causa, ainda que no referido programa de concurso conste 
que os concorrentes só terão direito a ser-lhes adjudicado um dos lotes em licitação, no 
âmbito do mesmo concurso.----------------------------------------------------------------------------------------
No caso em apreço, tendo, o adjudicatário de um dos lotes, conhecimento de que o outro lote 
não teve procura no âmbito do referido concurso, vem agora requerer ao Município de Beja 
que lhe seja vendido o lote que ficou deserto, pelo preço base, constante do referido 
concurso, apesar de, ao requerente, já ter sido adjudicado um dos lotes, que também não teve 
outros concorrentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ora, tendo sido assegurada toda a publicitação, no contexto do referido concurso público, e 
não tendo havido mais opositores ao concurso, poder-se-á aplicar por analogia, com as 
necessárias adaptações, o recurso ao ajuste direto, seguindo os princípios assumidos pelo 
Código da Contratação Pública, (CCP), no artigo 1º-A, nº 1, quando dispõe “Na formação e na 
execução dos contratos públicos devem ser respeitados os princípios gerais decorrentes da 
Constituição, dos Tratados da União Europeia e do Código do Procedimento Administrativo, 
em especial os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da 
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e 
da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da 
transparência, da igualdade de tratamento e da não-discriminação.”-----------------------------------
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Assim, partindo do pressuposto que aqueles princípios não serão postos em crise pelo facto de 
ser deferido o requerimento, incluindo ainda o princípio da razoabilidade, como tal definido no 
artigo 8º do Código do Procedimento Administrativo, e sendo certo que, em todas as demais 
condições materiais de alienação, a aplicar ao caso, com as necessárias adaptações, previstas 
no caderno de encargos do mencionado concurso, que fazem parte integrante do presente 
parecer e que se dão, aqui, como inteiramente reproduzidas, deverão ser acatadas pelo 
requerente, é, neste sentido, de parecer favorável ao deferimento do pedido do requerente.---
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que estes lotes deveriam ser utilizados como área comum ou espaço 
verde.(Deliberação nº 292)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Ricardo Jorge Galamba, que pretendendo vender a fração F do prédio sito na 
Rua Manuel da Fonseca, nº 2, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 68.000,00 €, 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 293)-------- 
 
Requerido por Maria José Mota Caetano Dias Candeias, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua do Esquível, nº 30, em Beja, pelo valor de 33.000,00 €, 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 294)-------- 
 
 

2.10. – Propostas de atribuição de subsídios/apoios:------------------------------------ 

 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, 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 que desenvolve com 
duas respostas sociais, creche e pré-escolar com abrangência concelhia, propõe-se a atribuição 
de um subsídio de 850,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 295)-- 
 
Solicitado pela Associação para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja, para fazer 
face às despesas com a realização e organização da Festa das Maias que se realizou dia 04 de 
maio de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 1.350,00 €.(Deliberação nº 

296)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, o 
fornecimento dos materiais necessários para requalificação do parque infantil da antiga escola 
do Bairro do Pelame, nomeadamente: 9 m3 de areia nº 2, 8m3 de gravilha nº 2, 160 sacos de 
cimento, 4 rolos de malha sol, 40m de lancil guia, ficando a mão-de-obra a cargo da Junta.------
Foi deliberado por unanimidade ceder os materiais solicitados no valor total de 1.445,62 
€.(Deliberação nº 297)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.11. – Proposta de isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação de espaço público por motivos de 
obras;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Condomínio da Rua Ferreira de Castro, nº 10, em Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público por 
motivos de obras na Rua Ferreira de Castro, nº 10, em Beja.-----------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

298)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube BTT Sempre A’brir, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 

denominado “11º Passeio BTT Pelos Trilhos de Pisão”, que se realizou dia 05 de maio de 2019.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 299)----------------------------------------------- 

 
 

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, licenças de recinto improvisado e licença 
de interrupção de trânsito;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Ana Raquel Graça Piçarra, na qualidade de promotora do evento, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e pela licença de 
interrupção de trânsito, para realização de um Festival de Tunas (à capela), na Igreja da 
Misericórdia, Praça da República, em Beja, dia 03 de maio de 2019.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 300)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Instituto Politécnico de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização do 
evento “Dreamland Festival”, destinado à captação de estudantes do ensino superior para o 
IPBeja (oferta formativa), no Campus do Instituto Politécnico de Beja, dias 03, 04 e 05 de maio 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 301)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Partido Comunista Português, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de um concerto de bandas no 
estabelecimento “A Casa – Oficina dos Infantes”, em Beja, dia 03 de maio de 2019.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 302)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de baile da pinha, no Cine-
Monumental de Salvada, dia 20 de abril de 2019.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 303)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ACOS – Associação de Agricultores do Sul, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
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realização da 36ª OviBeja, no Parque de Feiras e Expoisções Manuel Castro e Brito, entre os 
dias 24 e 28 de abril de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 304)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de baile da pinha, no Centro 
de Convívio de Santa Clara de Louredo, dia 13 de abril de 2019.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 305)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Benfica em Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização de um jantar com música ao vivo, na sua 
sede, dia 03 de maio de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 306)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Centro Social Nossa Senhora da Graça, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte dos seniores para uma deslocação a Baleizão a fim de 
participarem num mini torneio de Boccia, dia 16 de abril de 2019.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 307)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Masculino de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação a Alverca do Ribatejo, dia 01 de junho de 2019.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 308)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Salvador, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação da Banda Filarmónica de Serpa, 
dessa localidade para Beja e vice-versa, dia 05 de maio de 2019.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 309)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para três deslocações, nomeadamente, Campo Maior (Centro de Ciência 

do Café), Aljezur (Museu do Arroz) e Lisboa (Jardim Botânico), dias 10 de maio, 02 de agosto e 27 
de setembro de 2019, respetivamente.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 310)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para cerca de 85 crianças e 13 adultos, de Beringel, 
Trigaches, Santa Clara de Louredo, Penedo Gordo e Nossa Senhora das Neves, bem como o seu 
regresso às respetivas localidades, para o Jardim Público de Beja a fim de participarem no 
Projeto Des(cobre) o teu corpo, dias 22 de maio de 2019, respetivamente.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 311)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria nº 84, relativo ao dia sete de maio 
de dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de oitocentos e trinta e 
seis mil, duzentos e noventa e seis euros e trinta e um cêntimos, sendo trezentos e sessenta 
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e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e dezoito cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois euros e treze 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Vítor Gonçalves, residente no centro histórico, referiu que se deslocou a esta 
reunião pelo facto de ter sido surpreendido ontem pela seguinte situação que passou a 
descrever. Alugou uma habitação, que faz parte da dele mas que tem uma zona de utilização 
independente, a um jovem que lhe pediu um comprovativo em que a mesma se encontra em 
centro histórico para concorrer à majoração de subsídio de renda. Dirigiu-se aos serviços 
técnicos para fazer esta solicitação e foi confrontado com isto: um comprovativo em como a 
sua habitação se situa no centro histórico precisa de um pedido de apreciação que custa 58,27 
€ aos quais acrescem mais 23.31 € se for uma Declaração e mais 46,62 € se for uma Certidão. A 
primeira coisa que o funcionário fez foi tirar uma planta de localização com a morada 
assinalada que custa 2,80 €. Ora este print mostra claramente que a habitação se encontra no 
centro histórico e portanto seria lógico que isto tivesse no próprio sistema a identificar as 
zonas e que o funcionário pudesse imprimir, carimbar e entregar por um preço razoável, 
portanto quer o procedimento administrativo quer os preços parecem-lhe uma coisa 
absolutamente sem o mínimo sentido e os senhores lhe dirão se pagar 107,00 € por uma 
simples Declaração, para utilizar seja para que efeito for, faz sentido.----------------------------------
Ainda relativamente ao centro histórico e às ARU’s (Áreas de Reabilitação Urbana) referiu que, no 
seu caso pessoal, sente-se prejudicado uma vez que como a sua casa está praticamente 
reabilitada já não consegue subir os 2 pontos necessários para ter os benefícios que dai 
advém, e a verdade é que quem já lá vive há mais tempo e iniciou este processo está excluído, 
portanto seria bom pensar-se nas pessoas que já antes estavam a fazer o que é correto.---------
Relativamente à Rua Dr. Aresta Branco, onde reside, referiu que sendo esta uma das artérias 
com mais trânsito da cidade é também uma das mais estreitas e das mais perigosas porque 
não tem passeios, as pessoas saem diretamente para a rua, os condutores infelizmente não 
têm consciência de que 40 km/h naquela rua é uma loucura e, como disse nesta câmara há 
cerca de um ano, alguma coisa terá de ser feita para reduzir a velocidade obrigatoriamente 
naquela rua, porque se até hoje não houve ali nenhum acidente grave foi por pura sorte, mas 
está à espera que qualquer dia aconteça.-----------------------------------------------------------------------
Por último fez a seguinte exposição relativamente à habitação situada na mesma Rua Dr. 
Aresta Branco, nos 15 e 17 que está a cair ao bocados e que tem um quintal contíguo ao pátio 
da sua casa cheio de ervas e lenha seca referindo que quando faz um grelhado tem de regar o 
dito quintal para não correr o risco daquilo arder tudo. Já fez dois requerimentos à Câmara 
Municipal, o fiscal já foi ao local, o proprietário já foi notificado mas o quintal continua sem ser 
limpo portanto se a autarquia tem poderes para notificar as pessoas a executarem obras 
coercivamente também os terá para as notificar a mandar limpar um quintal, disse.--------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao tráfego na Rua Dr. Aresta Branco, referiu que é 
uma questão de difícil resolução, e embora não esteja incluída na primeira intervenção que 
será feita nas ruas do centro histórico, é uma matéria que está a ser estudada.----------------------
Relativamente à exposição que o munícipe fez irá ver com os serviços qual o ponto da situação 
e ser-lhe-á dada uma resposta brevemente.--------------------------------------------------------------------
Relativamente às taxas referidas com certeza que as mesmas não são pensadas para um 
arrendamento jovem mas sim para uma intervenção num edifício e portanto poderá revisitar 
esta situação mas não é fácil alterar regulamentos, disse.-------------------------------------------------- 
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O munícipe Vítor Gonçalves, solicitou o uso da palavra para dizer que hoje em dia vai-se ao 
Google Maps introduz-se a morada e obtem-se a localização, ou seja, para comprovar uma 
situação que já de si é óbvia cobra-se uma taxa com um valor exorbitante, aliás quando o 
jovem contatou os serviços onde tem de apresentar os documentos e disse o preço, disseram-
lhe que provavelmente será a declaração mais cara do país e acabaram por aceitar o mapa 
com a casa assinalada, portanto se os regulamentos foram aprovados também faz parte do 
órgão que os aprovou modificá-los e é nesse sentido que como cidadão aqui se deslocou.------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que o anterior executivo por uma estratégia de valorização e 
intervenção no centro histórico as pessoas estavam isentas de taxas municipais e não havendo 
nenhuma alteração a este aspeto não poderão ser declarações deste género inseridas nessa 
estratégia, perguntou.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sendo estas dúvidas pertinentes ficou o executivo de ver a situação.------------------------------------ 
 
Em seguida o munícipe Joaquim Figueiredo fez a seguinte intervenção:-------------------------------- 
Apesar de ter 36 anos de serviço público ainda nunca tinha presenciado um órgão 
eminentemente político em ação de decisão. Não o move nenhum propósito político e 
também não veio fazer queixas de ninguém, só aqui veio porque ninguém lhe resolveu um 
problema que o está a afetar a si e ao seu agregado familiar e não consentirá que aquilo que 
vai dizer sirva para qualquer tipo de chicana.-------------------------------------------------------------------
Uma vez que foi colocado em Beja a trabalhar em 2013 e passado algum tempo a sua família, 
constituída pela sua esposa que também veio para cá trabalhar, e por duas filhas em que uma 
já cá trabalha e a outra em breve também quer vir para cá trabalhar, começaram a pensar em 
comprar uma casa e decidiram ficar no centro histórico adquirindo em agosto do ano passado 
um imóvel na Rua Alferes Malheiro, nº 32 situada em Área de Reabilitação Urbana.----------------
No dia 12 de setembro de 2018 entregou o projeto de arquitetura nos serviços técnicos da 
Câmara Municipal de Beja, faz esta semana 8 meses.--------------------------------------------------------
Como o imóvel está dentro da ARU é necessário o parecer da Direção Regional de Cultura do 
Alentejo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De 12 setembro até 16 de outubro de 2018 foi quando o seu pedido de parecer foi recebido 
nos serviços da Direção Regional de Cultura do Alentejo.---------------------------------------------------
Entretanto surgem problemas que desconhecia porque no ano anterior sobre o mesmo imóvel 
tinha entrado um processo de licenciamento que mereceu parecer desfavorável da DRCA o que 
levou a pessoa a desistir, porque estes processos são muito complicados, portanto não é por 
acaso que acontece aquilo que acontece no centro histórico. Recorda-se que em 2017 na 
campanha eleitoral qualquer uma das forças políticas tomou como palavra-chave a valorização 
e recuperação mas para além disso existem os serviços técnicos e se estes não dão resposta às 
necessidades das pessoas há que recorrer ao patamar político para que possam fazer alguma 
coisa. Mais, entregando o projeto em setembro de 2018 a sua projeção era obras de 
sensivelmente um ano até porque lhe disseram que aqui era relativamente rápido portanto foi 
logo encontrar um empreiteiro que lhe deu uma calendarização de início e finalização de obra 
e que chegou a uma altura em que teve de dizer ao senhor que o licenciamento não estava 
despachado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento ainda que ele próprio e o seu arquiteto tiveram de se deslocar a Évora para 
reunir na Direção Regional de Cultura do Alentejo para saber melhor os fundamentos do 
parecer desfavorável porque aqui ninguém lhe disse rigorosamente nada. Após essa reunião, 
apresentou um aditamento, que deu entrada na Câmara Municipal dia 05 de fevereiro de 
2019, com parecer de 20 de março da DRCA favorável condicionado. Quando foi notificado 
deste parecer, falou com o seu arquiteto e como ele não percebia quais seriam as indicações, 
dirigiu-se aos serviços técnicos e solicitou uma reunião com um dos técnicos para o 
esclarecerem. Dessa reunião, ocorrida dia 11 de abril de 2019, ficou escrito que como a pessoa 
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que o atendeu também não percebia muito bem o que estava no parecer, iria ser solicitado à 
DRCA uma aclaração sobre os fundamentos. Posteriormente ausentou-se e fez nove chamadas 
telefónicas para os serviços até falar com a pessoa responsável que lhe transmitiu não ter 
resposta rigorosamente nenhuma, isto no dia 03 de maio em que na véspera tinha ido o seu 
processo para Évora pelo que se questionou para quê. Estava à espera que esta aclaração 
fosse por email ou por um telefonema porque não acredita que a Câmara Municipal de Beja 
não tenha um canal privilegiado com a DRCA, se não tem devia, uma vez que com certeza estas 
questões da zona histórica são recorrentes.--------------------------------------------------------------------
Referiu que se deslocou aqui quase em desespero porque precisa de ter o licenciamento em 
meados de junho uma vez que já tem um compromisso com o empreiteiro para que as obras 
se possam iniciar nesse mês e terminem em novembro tendo em conta que só tem contrato 
de arrendamento até dezembro, ou seja, não pode esperar mais e pediu encarecidamente os 
bons ofícios do executivo, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu não ter conseguido obter a informação necessária para 
responder à solicitação de audiência e por isso esse contato não foi feito.-----------------------------
Confirmou as datas que o munícipe aqui indicou, nomeadamente a data do projeto de 
arquitetura em 12 de setembro de 2018, o pedido seguiu para a DRCA em 03 de outubro e foi 
recebido em 20 de novembro um parecer desfavorável desta entidade “não aceitando a 
solução de cobertura plana e pelo facto de haver insuficiência na caraterização dos 
acabamentos exteriores”. Posteriormente, em 03 de dezembro, seguiu um ofício e foi 
apresentado o aditamento em 22 de janeiro de 2019. Foi emitido o parecer técnico favorável 
da Câmara Municipal de Beja referindo a necessidade do parecer da DRCA.---------------------------
Nesta sequência, foi emitido pela DRCA um parecer favorável condicionado, em 12 de fevereiro 
de 2019, “considerando que o presente aditamento dá resposta positiva às questões relatadas 
no nosso anterior parecer propondo a generalidade de soluções acordadas na reunião técnica, 
deverá no entanto ser mantida na fachada a demarcação do soco e moldura e a zona da porta 
principal que deverá ser executada em madeira com acabamento tradicional…”, referindo 
também que se concorda com a aprovação desde que cumprindo a condicionante 
arqueológica de 23 de março de 2017 e a condicionante na atual informação técnica: “rever-se 
a localização da cumeeira do telhado de forma a reduzir-se a volumetria desta cobertura e a 
equilibrar-se a inclinação das duas águas. Recomenda-se ainda a simplificação do desenho da 
guarda das escadas exteriores com acesso ao terraço.”----------------------------------------------------- 
Procurou inteirar-se da situação e com base na informação que recebeu hoje o projeto pode 
ser aprovado sem aprovação de aditamento mas condicionado ao cumprimento das 
condicionantes devendo a obra ser fiscalizada e acompanhada neste sentido, portanto em 
princípio haverá condições para o senhor Joaquim Figueiredo poder ter a obra licenciada 
amanhã, 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 quarenta e cinco 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 
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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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