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Ata número três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
cinco de fevereiro do ano dois mil e vinte;------------------------------------------------------ 

 
Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 
Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 
Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João 
Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 2/2020;--------------------------------------------- 

 
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 2/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Rocha por não ter 
participado na mesma.(Deliberação nº 56)----------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes informações:----------------------
Reunião na Secretaria de Estado da Educação, em conjunto com o vereador Arlindo Morais e 
Engº João Margalha, para saberem quais as condições que a Câmara Municipal de Beja poderá 
ter, ou não, no sentido de programar a intervenção no Centro Escolar de Santiago Maior, 
estimada na ordem dos 2.200.000,00 €. As verbas disponíveis para o Município de Beja no 
pack da CIMBAL são na ordem de 1.000.000,00 € e ficou-se a saber, da parte da Secretaria de 
Estado, que nos anos 2020 e 2021 não há mais verbas disponíveis para Centros Escolares uma 
vez que todas as verbas do Ministério da Educação estão alocadas e que só a partir de 2022 
Beja poderá contar com uma participação até ao nível máximo de comparticipação de cada 
uma destas obras, que anda na ordem dos 300.000,00 €, ficando o Município com uma parte 
igual à sua responsabilidade.----------------------------------------------------------------------------------------
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Assim, foi decidido abrir já um concurso para projeto, colocando-se duas hipóteses:---------------
hipótese A, intervir numa primeira fase com o dinheiro que existe no pack da CIMBAL naquilo 
que venha a ser determinado como o mais urgente e numa segunda fase intervencionar o 
restante;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hipótese B, tentar encontrar a restante verba que falta, nomeadamente 500/600.000,00 € e 
intervir de uma só vez.------------------------------------------------------------------------------------------------
Reunião com o senhor Ministro Pedro Nuno Santos, no dia 30 de janeiro nas instalações do 
Ministério das Infraestruturas, na sequência de carta enviada em outubro de 2019, onde 
esteve presente também o vereador Luís Miranda, encontro que se centrou sobretudo na 
rodovia embora tenha sido abordada a questão da ferrovia e o aeroporto de forma lateral.------
Relativamente à rodovia há duas componentes distintas, uma é a manutenção/requalificação 
do que existe, entenda-se Estrada Nacional 121 e outra é o complemento da A26 entre a 
Malhada Velha e numa primeira fase até ao Concelho de Beja.-------------------------------------------
Em relação à requalificação da Estrada Nacional 121 entre Beja e Ferreira do Alentejo está 
previsto lançar de imediato o concurso do projeto para possibilitar que se iniciem os trabalhos 
no verão de 2021. Irá ainda ser vista a possibilidade de neste projeto de requalificação poder 
ser incluída desde logo uma circunvalação a Beringel.-------------------------------------------------------
Em relação à A26, o troço de 12km que fica no concelho de Ferreira do Alentejo será gratuito e 
o problema de engenharia que reside na portagem Grândola Sul está a ser reconfigurado para 
poder abrir em março, abril ou maio. A A26 está enquadrada no Plano Nacional de 
Investimentos como está a eletrificação da ferrovia e está programada uma tentativa de 
antecipação dos dois projetos para que quando o Quadro Comunitário comece a ser executado 
essas obras possam logo ser das primeiras em termos de infraestruturas para que os prazos 
finais não sejam o ano 2028 e 2025 e possam ser eventualmente anos anteriores. Porém para 
a conclusão da eletrificação da ferrovia até Casa Branca, foi referido publicamente por algumas 
pessoas que seria até 2023 mas o senhor Ministro e Secretário de Estado não assumiram esse 
compromisso, vão tentar sim antecipar as datas de conclusão das obras, e portanto confirma-
se as expetativas de que as mesmas só serão exequíveis no âmbito do Quadro Comunitário de 
Apoio que dá corpo ao PNI2030, sendo que o Governo está também atento à possibilidade de 
através de duas empreitadas poder ou não eletrificar a via até à Funcheira, disse.------------------ 
 
O vereador João Rocha quis apenas referir que na sua opinião este Governo tem tratado muito 
mal a Região do Baixo Alentejo e que tem muita pena que não se queira efetivamente a 
coesão social e territorial do país.---------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda qual a barragem que faz o abastecimento de água a Beja, Roxo ou Magra?----- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a cidade de Beja, freguesias de 
Cabeça Gorda, Salvada, Quintos e Baleizão são abastecidas pela barragem da Magra e as 
restantes pela barragem do Roxo.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado levantou novamente a questão da assinatura do ACEP com o STAL e a 
proposta que foi aceite por todos do mesmo entrar imediatamente em vigor, assegurando os 
direitos dos trabalhadores assim que a DGAEP solicitasse o documento para publicar em Diário 
da República. Ora, tendo conhecimento que o STAL já contatou os serviços quer saber se esses 
direitos já estão em vigor, e se não, quando é que entram em vigor até porque sabe que já 
houve funcionários que meteram dias de férias para dar resposta a situações que estão 
previstas no acordo, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou ter contatado o Gabinete de 
Recursos Humanos precisamente depois da primeira reunião deste ano e a informação que 
obteve é que ainda não tinha chegado nenhuma comunicação do STAL, daí não se ter 
submetido ainda à reunião de câmara e se nesta altura isso já sucedeu crê que os direitos ou 
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estão em vigor ou trarão à reunião de câmara antes de 31 de março, data limite para 
preenchimento dos mapas de férias por parte dos funcionários, sendo que os 25 dias de férias 
são para aplicar objetivamente este ano, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de repartição de encargos do empréstimo 
ao Banco Europeu de Investimentos relativo à reabilitação do edifício do 
Mercado Municipal de Beja, no âmbito do previsto na Resolução 
14/2001 do Tribunal de Contas;------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 454, de 17 de janeiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, no 
qual dá conhecimento da repartição de encargos do empréstimo ao Banco Europeu de 
Investimentos do Projeto de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja, no 
âmbito do previsto na Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas.---------------------------------------- 
 

Despesa anos seguintes Montante previsível da despesa Código/Designação do Projeto 

Ano 2020 -----------------------------------------  
- 0103/03010302 

- 0103/100603  
Ano 2021 ------------------------------------- 

Ano 2022 21.918,56 € 

Ano 2023 43.837,12 € 

Anos seguintes 507.410,27 € 
 

Juntou-se a documentação de apoio à decisão, que constitui anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, nomeadamente: apuramento da capacidade de endividamento, 
contrato do empréstimo, minuta de garantia e plano de reembolso, aferição da dívida total 
DGAL, ficha do município DGAL, Fundos disponíveis Janeiro 2020 DGAL, mapa de empréstimos 
do município 4º Trimestre DGAL.-----------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido propõe-se:--------------------------------------------------------------------------------------------
a) Aprovação da repartição de encargos pela Assembleia Municipal nos termos do anexo II da 
Resolução 14/2011 do Tribunal de Contas;----------------------------------------------------------------------
b) Aprovação das cláusulas contratuais pela Câmara Municipal;------------------------------------------
c) Aprovação pela Assembleia Municipal dado o orçamento ser ultrapassado, em mais de 10% 
nas despesas de investimento nele previstas.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

57)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Pedido de elaboração de Plano de Intervenção em Espaço Rural no 
prédio rústico denominado “Navarra”;------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 433, de 16 de janeiro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que a empresa Cavaco Rodrigues e Camacho – Agricultura Ldª, na qualidade de proprietária 
do prédio rústico denominado “Navarra” vem solicitar a elaboração de um PIER para permitir a 
construção de estufas e de uma unidade agroindustrial para produção de canábis e de 
produção de produtos medicinais inerentes á referida atividade.-----------------------------------------
Esta solicitação tem como justificação o facto da pretensão exceder os parâmetros definidos 
no PDM, no que se refere à edificabilidade e o facto de existirem condicionantes à edificação 
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que poderiam apenas ser possíveis nesse contexto.----------------------------------------------------------
A propriedade possui 13,2ha que constitui um prédio rustico com uma área urbana de 114m2 
que é uma habitação em ruína.------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a planta de condicionantes, o prédio está abrangido pelas seguintes 
condicionantes: RAN; EFMA; IP2; Zona de proteção a furo; Linha elétrica e limite de segurança e 
azimutes do Heliporto.------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Beja a área em causa está identificada 
como área agrícola e a edificação existente como conjunto arquitetónico de grau 2.---------------
De acordo com o PDM de Beja nestas áreas a edificabilidade máxima para esta dimensão de 
propriedade será de: Habitação – 250m2 e Instalações agrícolas e tecnológicas – 500m2.----------
A pretensão do requerente será no sentido de edificar para além da habitação existente que 
por ser conjunto de grau 2 terá que ser reabilitada, uma unidade industrial com cerca de 
3.716m2 e estufas com cerca de 6.300m2 ou seja a inutilização de solo de cerca de 1ha com 
instalações agrícolas e tecnológicas.------------------------------------------------------------------------------
No que se refere às condicionantes mais restritivas à edificabilidade o requerente já fez um 
contacto prévio com a DGADR tendo em conta a necessidade de inutilização de solos do 
regadio. Do que foi transmitido aquela entidade sugeriu que fosse efetuada pelos promotores, 
uma consulta sobre esta viabilidade que seria analisada por aquela entidade em parceria com 
a Entidade Regional da Reserva Agrícola. Do mesmo modo poderão ser consultadas as 
restantes entidades com servidões administrativas na área.-----------------------------------------------
O PDM prevê que a Câmara Municipal possa admitir áreas superiores aos 500m2 desde que 
seja demonstrada a indispensabilidade para o exercício racional da atividade agrícola 
associada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para fundamentar este regime de exceção, caso a Câmara Municipal assim o entenda, é 
necessário que o promotor apresente com detalhe técnico o ajustamento das áreas de 
processamento e de produção forçada às áreas de produção ao ar livre, tendo em conta o 
volume de produção envolvida.------------------------------------------------------------------------------------
Assim coloca-se à consideração superior o procedimento a adotar, se aceita a proposta de 
elaboração de um PIER ou se a Câmara Municipal assume a autorização de um licenciamento 
baseado no regime de exceção já referido.---------------------------------------------------------------------
Neste último caso teria que ser apresentado um Masterplan para ser aprovado na sua 
globalidade após consulta às entidades envolvidas independentemente do projeto ser 
desenvolvido por fases.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A favor da elaboração do PIER apresenta-se o vínculo da viabilidade das ações nele contidas 
durante a vigência do plano. A aprovação do Masterplan que funciona como uma viabilidade 
terá a validade de 1 ano e terá que ser confirmada após este prazo.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a elaboração do PIER da Navarra.(Deliberação nº 58)---- 
 
 

2.3. – Proposta de extinção do procedimento de licenciamento de 
Loteamento no Penedo Gordo, devolução de taxa TRIU e aquisição pela 
Câmara Municipal de área ocupada pela Casa Mortuária e átrio 
envolvente;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda informou que em resultado do atendimento efetuado ao senhor José 
Rosa Cavaco e na sequência de informações já constantes no processo, tendo o requerente já 
efetuado o destaque da parcela referente à sua habitação e desistindo do loteamento deverá a 
Câmara Municipal deliberar:----------------------------------------------------------------------------------------
1. A extinção do procedimento de licenciamento de loteamento e a consequente devolução da 
taxa TRIU, no valor total de 5.214,83 € que foi liquidada em 24 prestações.----------------------------
2. A avaliação por um perito da lista do Tribunal da área de 399,97m2 correspondente à área 
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assinalada na planta anexa e que está ocupada com a Casa Mortuária e átrio envolvente, para 
que seja adquirido pela Câmara Municipal num procedimento expropriativo (que numa primeira 

fase passa por acordo entre as partes).-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 59)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da alteração ao Regulamento de 
fornecimento de refeições escolares às crianças do pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico e submissão à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5755, de 29 de janeiro de 2020, do Serviço de Educação, informando que não tendo 
resultado da consulta pública qualquer sugestão e/ou reclamação relativamente à alteração ao 
Regulamento de fornecimento de refeições escolares às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo 
do ensino básico, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata, está o mesmo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e ser 
submetido à Comissão de Regulamentos bem como à Assembleia Municipal.------------------------ 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 60)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua das Pedras, nº 18, em Beja, pelo valor de 17.000,00 
€, 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 61)---------- 
 
Requerido por Vítor Gonçalves, Manfredo & Ana Antunes – Sociedade de Agentes de 
Execução, SP, RL, que pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 64, 
em Beja, pelo valor de 213.409,38,00 €, 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 62)---------- 
 
Requerido por Francisco Alberto Dias Rosa Costa, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua José Cardoso Pires, nº 8, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, 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 63)---------- 
 
 

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

 
Solicitado por João Pedro Bidarra Guerreiro Cortes Nobre, um destaque de parcela do prédio 
sito na Rua Dr. Horácio Flores, nos 17 e 21, em Beja, dentro do aglomerado urbano da cidade, 
União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Batista.--------------------------------------
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1. O prédio sito na Rua Dr. Horácio Flores, nos 17 e 21, antiga Rua do Canal, União de 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Batista, concelho de Beja, inscrito na matriz 
com o artigo 63º e 59º, respetivamente e descrito na Conservatória do Registo Predial deste 
Concelho, pela ficha nº 1821/20091104, com a área total de 116,00m2 e a seguinte composição: 
Área coberta: 111,00m2 e Área descoberta: 5,00m2.---------------------------------------------------------
2. Prédio a destacar sito na Rua Dr. Horácio Flores, nº 21, União de Freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Batista, concelho de Beja, inscrito na matriz com o artigo 59º, com a 
área total de 47,00m2 e a seguinte composição: Área coberta: 42,00m2 e Área descoberta: 
5,00m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado urbano da cidade de Beja, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
nº 136/2014, de 09 de setembro. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamento público.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 (dez) anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do 
mencionado diploma.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 64)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de orçamentação e gestão das despesas com o pessoal 
para o ano 2020;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), e os artigos 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando 
da elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:---------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos com a atribuição de 
prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos (artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).----------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Determinar o montante máximo a afetar para efeitos de alteração do posicionamento 
remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e n

os
 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 

de setembro):-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------
2.2. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 

03 de setembro).---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).------------------------------------------------------- 
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Nestes termos e considerando o Orçamento da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2020, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra mencionados, 
o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho: Não houve lugar a dotação orçamental.-----------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório: A dotação orçamental corresponde a 
9.900,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho: A dotação 
orçamental corresponde a 405.214,66 €.------------------------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio explicou que esta proposta tem a ver 
sobretudo com a alteração do recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos 
de trabalho em que a dotação orçamental era de 176.900,00 € e que necessita agora de passar 
para 405.214,66 € em função de 43 novas admissões previstas para este ano. Isto aconteceu 
porque foi transcrita para o orçamento uma dotação igual à do ano de 2019 e verificou-se que 
com estas entradas esse valor seria manifestamente insuficiente. Em resposta à questão do 
vereador Vítor Picado, disse que esta proposta diz apenas respeito aos novos recrutamentos e 
que a nova estrutura orgânica e os novos chefes de divisão não estão comtemplados nesta 
rubrica, tal como não estão os funcionários que estão em mobilidade intercarreiras.---------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

65)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Considerando que não houve qualquer transparência no processo de recrutamento e que 
estes procedimentos não ajudam em nada a Câmara Municipal que não se pode constituir 
numa ressonância do PS, embora não façam naturalmente juízos de valor relativamente às 
pessoas;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que votaram contra o mapa de pessoal precisamente por terem elencado um 
conjunto de necessidades ao nível do pessoal operacional que não era vinculada no 
documento, afirmando inclusivamente que a Câmara Municipal deveria e poderia munir-se 
com alguns técnicos superiores através até da reclassificação, mas que de facto era 
insuficiente o número de assistentes operacionais previstos no quadro, abstiveram-se na 
presente deliberação.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio referiu que os nove concursos abertos para as 
chefias de divisão tiveram nove júris com três pessoas cada. Dos vinte e sete membros que 
compunham os júris apenas quatro eram da Câmara Municipal de Beja e três entraram para 
substituir membros efetivos que não puderam continuar. Desconfiar que os processos possam 
não ser transparentes é antes de mais desconfiar das vinte e sete pessoas que integraram os 
procedimentos concursais e que eram jurados nos mesmos. Concorreram oitenta e seis 
pessoas aos nove concursos e se recordar o executivo anterior, abriram quatro procedimentos 
concursais, concorreram cinco pessoas, em três dos procedimentos apenas concorreram duas 
e os júris foram sobretudo internos. As pessoas que formaram estes nove júris são externas à 
Câmara Municipal de Beja, muitos nem sequer têm a mais pequena conotação com o PS, dos 
oitenta e seis concorrentes, algumas sabe-se de que partidos são e outros não e os resultados 
foram apurados com base na avaliação e ponderação curricular e entrevista. Acrescentou 
ainda que claramente as pessoas por serem militantes do PS não podem ser impedidas de 
concorrer, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.8. – Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas;--------------- 

 
Registo 770, de 29 de janeiro de 2020, do Serviço de Educação Gestão Escolar, propondo no 
âmbito das competências do Município na área da Educação, a transferência para os 
Agrupamentos das verbas relativas ao apoio à Atividade Regular dos Estabelecimentos de 
Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2019/2020:------------------------- 
 

 
PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 

ESTABELECIMENTO Nº ALUNOS VALOR Nº ALUNOS VALOR 

NEVES 11 165,00 € 43 645,00 € 

BALEIZÃO 10 150,00 € 21 315,00 € 

PENEDO GORDO 14 210,00 € 42 630,00 € 

SANTA VITÓRIA 10 150,00 € 18 270,00 € 

BERINGEL 20 300,00 € 49 735,00 € 

TRIGACHES 9 135,00 € 11 165,00 € 

S. MATIAS 10 150,00 € 14 210,00 € 

EB SANTA MARIA 72 1.080,00 € 272 4.080,00 € 

EB SANTIAGO MAIOR 90 1.350,00 € 309 4.635,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº1 246 3.690,00 € 779 11.685,00 € 

ESTABELECIMENTO Nº ALUNOS VALOR Nº ALUNOS VALOR 

SALVADA 21 315,00 € 48 720,00 € 

CABEÇA GORDA 23 345,00 € 37 555,00 € 

ALBERNÔA 10 150,00 € 25 375,00 € 

BOAVISTA 22 330,00 € 22 330,00 € 

EB S. JOÃO BAPTISTA 90 1.350,00 € 472 7.080,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº2 166 2.490,00 € 604 9.060,00 € 

TOTAL AGR1+AGR2 412 6.180,00 € 1383 20.745,00 € 
 

Os valores em causa foram apurados tendo em consideração a verba de 15,00 €/aluno 
atribuída em anos anteriores para o mesmo efeito.----------------------------------------------------------
Em síntese, de acordo com os dados mais recentes remetidos a estes serviços pelos 
Agrupamentos deverá ser transferida a seguinte verba:----------------------------------------------------- 
 

Agrupamento Valor 

Nº 1 de Beja 15.375,00 € 

Nº 2 de Beja 11.550,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 66)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de atribuição de subsídio;------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 26, de 02 de janeiro de 2020, do Serviço de Ação Cultural, propondo a atribuição de 
um subsídio de 3.000,00 € à Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, 
para fazer face às despesas com o serviço prestado de assistência às salas de espetáculos do 
Pax-Júlia Teatro Municipal no âmbito da programação deste e no seguimento da colaboração 
existente entre a Câmara Municipal e a referida associação.-----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de três mil euros.(Deliberação nº 

67)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.10. – Pedidos de apoios financeiros:------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
da realização do evento “Sabores no Barro 2020”, dias 27, 28 e 29 de março de 2020, nos 
casões da Junta, Largo do Poço Velho e ruas envolventes.--------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 68)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da realização de um Festival Taurino, dia 14 de março de 2020, cujas receitas revertem 
para o próprio Centro e para a Associação Acreditar.--------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de mil euros.(Deliberação 

nº 69)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, a atribuição de um 
apoio financeiro, no âmbito da realização do evento “Baja TT Vindimas do Alentejo”, prova do 
Campeonato de Portugal, dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2020, que conta já com 150 
concorrentes inscritos nas várias categorias, alguns deles pilotos de relevância mundial, 
referindo também que toda a hotelaria num raio de 60km se encontra já praticamente 
esgotada visto que diretamente e apenas com as equipas participantes ficam alojadas e se 
alimentam em Beja cerca de 2.000 pessoas.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de quinze mil 
euros.(Deliberação nº 70)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Prestação de serviços jurídicos – dívidas de rendas de 
habitação/processos encaminhados e respetivas declarações de 
confissão de dívida e acordo de pagamento;-------------------------------------------------- 

 
Registo nº 10102, de 27 de dezembro de 2019, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que na sequência da prestação de serviços jurídicos relativa à divida de rendas de 
habitação, foi negociado com os arrendatários a dívida existente e assinadas as respetivas 
declarações de confissão de dívida e acordo de pagamento.-----------------------------------------------
Face ao exposto, reencaminha-se a presente informação para submissão a reunião de câmara, 
no que respeita ao valor em dívida por cada contribuinte por rendas vencidas e não pagas, 
agravamentos e condomínio (quando aplicável), bem como as declarações de confissão de 
dívida e acordos de pagamento, entretanto já assinadas/os e que constituem documento 
anexo número três que faz parte da presente ata.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

71)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 411, de 15 de janeiro de 2020, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que na sequência da prestação de serviços jurídicos relativa à divida de rendas de 
habitação, foi negociado com os arrendatários/usufrutuários/contribuintes a dívida existente e 
assinadas as respetivas declarações de confissão de dívida e acordo de pagamento.----------------
Informa-se ainda da denúncia de dois contratos de arrendamento, com entrega voluntária da 
habitação e assinatura da declaração de reconhecimento de dívida e acordo de pagamento.----
Relativamente a uma arrendatária, regista-se a retificação do número de identificação fiscal, 
pelo que anexa a devida declaração de confissão de dívida e acordo de pagamento.---------------
Face ao exposto, na sequência da prestação de serviços jurídicos, reencaminha-se a presente 
informação para submissão a reunião de câmara, bem como as respetivas declarações de 



 

Página 10 de 14 
 

reconhecimento de dívida e acordo de pagamento já assinadas/os e que constituem 
documento anexo número quatro que faz parte da presente ata.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

72)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 860, de 03 de fevereiro de 2020, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que no âmbito da prestação de serviços jurídicos em curso, foi negociado com 
uma arrendatária/usufrutuária/contribuinte a dívida existente e assinadas as respetivas 
declarações de dívida e acordo de pagamento.----------------------------------------------------------------
Informa-se ainda da denúncia de licença precária de utilização privativa para uma fração com 
entrega voluntária da habitação, assinatura da declaração de reconhecimento de dívida e 
acordo de pagamento.------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, na sequência da prestação de serviços jurídicos, reencaminha-se a presente 
informação para submissão a reunião de câmara, bem como as respetivas declarações de 
reconhecimento de dívida e acordo de pagamento, já assinadas/os e que constituem 
documento anexo número cinco que faz parte da presente ata.------------------------------------------ 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

73)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Considerando a insuficiência de resposta a algumas questões levantadas e à insuficiência da 
informação recebida que, dentro do seu dever de sigilo, desde logo solicitaram, 
nomeadamente cópias de todos estes processos e as grelhas com a regulação das dívidas em 
termos temporais, isto é, como é que esta cresceu ao longo dos anos, abstiveram-se nas 
presentes deliberações.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Situação de dívida de rendas de habitação;---------------------------------------- 

 
Registo nº 9645 de 11 de dezembro de 2019 do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
propondo, relativamente à fração municipal sita na Rua Mariana Janeiro nº 6, r/c esqº, em 
Beja, a anulação de valores em dívida de rendas de habitação, respetivos agravamentos de 
50%, prestações de acordo subscrito em 2009 e transferir a dívida remanescente, desde 
setembro de 2015, por coabitação na habitação com a progenitora desde esse ano, 
subsequente transferência de titularidade do arrendamento por óbito do primitivo 
arrendatário e assunção de dívida de rendas e respetivos agravamentos, cujo procedimento só 
deverá ocorrer mediante a assinatura do contrato de arrendamento, em caso de despacho 
favorável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Junta-se relação com os valores em dívida de rendas de habitação, respetivos agravamentos 
de 50%, prestações de acordo subscrito em 2009, que constitui documento anexo número seis 
e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 74)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Atlético Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação à Figueira da Foz, no dia 14 de fevereiro de 2020, para 
participação no Campeonato Nacional de Corta Mato.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 75)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Montemor-o-Novo, no dia 02 de 
fevereiro e outra a Lisboa, dia 08 de fevereiro de 2020. De acordo com a informação dos 
serviços só é possível realizar o transporte dia 08 de fevereiro.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 76)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odemira, no dia 08 de 
fevereiro de 2020, para participação no Campeonato Distrital de Infantis.-----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 77)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Beja, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Setúbal, no dia 12 de 
fevereiro de 2020, para participação de formandos no Campeonato Nacional de Profissões.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 78)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Moços da Aldeia, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Estremoz, no dia 01 de fevereiro de 2020.--------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 79)----------------------------------------------- 
 
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 Carnaxide, no 
dia 22 de fevereiro de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 80)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação do grupo coral a Feijó, Almada, no dia 
07 de março de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 81)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte de Trigo, no dia 23 de 
fevereiro de 2020, com a finalidade de participar no Desfile de Carnaval.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 82)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 23, relativo ao dia quatro de 
fevereiro de dois mil e vinte;----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O vereador Luís Miranda relativamente à situação apresentada novamente pelo munícipe 
Carlos Agatão sobre a sua habitação sita no Terreirinho das Peças, nº 8, em Beja, informou que 
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no dia 21 de novembro de 2019 foi enviado um ofício ao senhor Luís Carlos Fragoso Graça, 
proprietário do prédio que está a causar os problemas na habitação referida, com o seguinte 
teor: ”Não tendo executado as obras conforme intimação efetuada pela Câmara Municipal, 
esta irá efetuá-las recorrendo a um processo de execução coerciva sendo-lhe depois cobrado o 
valor das mesmas. Mais se informa que será oportunamente notificado do ato de tomada de 
posse administraria necessária para o efeito.”-----------------------------------------------------------------
Em função de não se conseguir notificar a pessoa, nem através dos correios nem através do 
fiscal, será solicitado à Polícia de Segurança Pública para o fazer, se mesmo assim não se 
conseguir, será publicado um Edital com os termos da mesma e a partir desse momento a 
Câmara Municipal está em condições de tomar posse administrativa e executar as obras 
constantes do auto de vistoria.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à informação que o munícipe Carlos Agatão agora deu, de que o indivíduo se 
encontra no local a fazer obras, referiu que ia dar essa informação aos serviços para 
averiguarem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidentemente que para quem está na situação do senhor Carlos Agatão todo este tempo é 
exagerado mas é o procedimento legal que tem de ser seguido pela autarquia para poder 
resolver a situação, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, relativamente aos processos de liquidação de dívidas de rendas em 
atraso perguntou qual é o custo total da dívida e se as pessoas não puderem pagar se a 
Câmara Municipal as coloca na rua.-------------------------------------------------------------------------------
Quis também esclarecer uma situação, para não ficarem dúvidas, que diz respeito ao vereador 
Luís Miranda e que está a criar forte celeuma na cidade porque várias pessoas o questionaram 
dando-lhe certezas de determinadas coisas. Assistiu parcialmente ao problema por 
casualidade uma vez que o senhor Primeiro-Ministro estava a ser interpelado por uma cidadã 
de Beja e por pouco não se confrontou com o conflito que na altura opôs o senhor vereador a 
umas senhoras que queriam colocar um pano preto numa armação situada na Meia Laranja 
numa ação de protesto e a pergunta que colocou é se efetivamente o senhor vereador deu 
como resposta a esta manifestação que “Beja tem o que merece”, disse.------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão do senhor 
Carlos Dias, referiu que estes processos surgem na sequência de se ter chegado a uma situação 
em que cerca de 15% dos arrendatários não cumpriam as suas obrigações. As rendas sociais 
têm um valor mais baixo que as outras, daí serem sociais, e enquanto cidadãos há direitos mas 
também há deveres e de facto existem alguns moradores com valores de rendas muito baixas 
por mês que não pagavam há anos. A verdade é que nunca se conseguiu internamente fazer 
com que essas pessoas pudessem cumprir as suas obrigações para que, o conjunto de pessoas 
que usufruem de habitação social, estejam em igualdade de circunstâncias.--------------------------
Se estas dívidas forem todas cobradas e alguns moradores que tinham valores mais pequenos 
até já pagaram por inteiro, isto representa um encaixe na ordem dos 85 a 90.000,00 €.-----------
Naturalmente que a autarquia não quer fazer ações de despejo, não é essa a intenção e nem 
sequer se perspetiva neste momento, esse será um recurso extremo se os serviços detetarem 
que a pessoa tem meios e que não cumpre a sua obrigação.-----------------------------------------------
A habitação social é um meio escasso em Beja, são 294 casas desta natureza e a solução 
passará em primeiro lugar pelo projeto de Estratégia Local de Habitação que está a ser 
desenvolvido e quando estiver concretizado, conseguir-se financiamento no âmbito do 
primeiro direito para depois voltar a haver habitação social em maior número com 
aproveitamento de casas devolutas e eventualmente numa segunda fase haver construção 
nova.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que quando o senhor Carlos Dias abordou a questão pela primeira vez falou no 
Bairro das Pedreiras mas por muito que se queira que esta situação seja igual à dos outros, não 
é, é uma situação muito específica no contexto regional e nacional, de resolução difícil mas 
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que será trabalhada em conjunto com aquela comunidade para que esta possa cumprir com os 
mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos e ordenar o espaço de outra forma, disse.------- 
 
Relativamente ao episódio que o munícipe Carlos Dias descreveu o vereador Luís Miranda 
disse que não foi nada disso que respondeu. Referiu que foi, como vai todos os sábados, 
comprar pão e quando saiu da padaria estavam umas senhoras pendurando panos negros 
numa estrutura publicitária da câmara municipal onde estavam ainda colocados os cartazes 
das iniciativas levadas a cabo no Natal, e aquilo que disse foi que aquela estrutura é mobiliário 
público e portanto que retirassem dali o pano preto, o que as senhoras fizeram. Entretanto e 
questionando as senhoras se não tinham gostado da ação “É Natal em Beja” para estarem a 
tapar os cartazes acabou por dizer que os comerciantes não mereciam o investimento que a 
Câmara Municipal fez no âmbito da mesma, tendo as senhoras depois respondido que 
efetivamente gostaram da atividade desenvolvida que beneficia aquela zona comercial.----------
Interveio e se calhar não o deveria ter feito, mas como tem o coração ao pé da boca, 
considerou que o deveria fazer até porque tem uma interpretação diferente sobre o 
acontecimento que se realizou em Beja, nomeadamente a Cimeira dos Países da Coesão, por 
achar que em qualquer sítio do país seria motivo de orgulho a realização de um evento desta 
natureza, aliás é conhecida alguma dor de cotovelo de algumas cidades da Região pelo facto 
da Cimeira se ter realizado em Beja, e em vez de o valorizarem aquilo que foi dito foi que era 
uma vergonha a vinda do senhor Primeiro-Ministro e que era uma desfaçatez de ter sido 
proposto um evento deste género para Beja, o que discorda completamente porque na sua 
opinião a maioria dos cidadãos tiveram muito orgulho em que esta Cimeira aqui se tivesse 
realizado e espera que traga resultados para o país e para Beja, disse.---------------------------------- 
 
O munícipe Hélder Parrinha perguntou como é que vai funcionar a Câmara Municipal na altura 
da realização da OviBeja.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos vendedores do Mercado de Santo Amaro viu no Boletim Municipal que os 
mesmos foram “escorraçados” do Largo para a Rua Conselheiro Menezes. Há algum tempo 
sugeriu que os vendedores deveriam ser deslocados da Rua D. Diniz para o Largo de Santo 
Amaro para evitar acidentes naquela via e o senhor Presidente da Câmara respondeu que 
iriam ser colocadas umas bancas para albergar os vendedores que pensou serem os do 
Mercado Municipal e os do Santo Amaro, mas ao que lhe parece não é assim, disse.--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a OviBeja se realiza este ano entre 
os dias 29 de abril e 03 de maio e a questão coloca-se apenas nos dias 29 e 30 de abril, quarta 
e quinta-feira, uma vez que sexta-feira é feriado nacional, portanto, quem queira ou tenha 
reuniões agendadas com o executivo haverá instalações preparadas no Departamento Técnico 
sito na Escola nº 5 para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado de Santo Amaro e iniciando-se as obras dos percursos acessíveis na 
Rua D. Diniz simultaneamente com o encerramento do Mercado Municipal faz com que haja 
uma sobrecarga, quer no próprio Largo de Santo Amaro, quer na Rua Conselheiro Menezes e a 
Câmara Municipal de Beja não escorraçou ninguém. Foram montadas catorze tendas de venda 
no Largo de Santo Amaro e serão montados dois contentores para a peixaria e apoio. O 
Mercado Municipal vai ficar a funcionar a partir da próxima segunda-feira apenas com uma 
entrada de abertura para permitir o acesso a um dos talhos, que ainda tem contrato, e à 
peixaria porque os contentores só chegarão no fim do mês de fevereiro.------------------------------
O mercado de sábado, mesmo com os cortes das Ruas D. Manuel, de Alcobaça e Abel Viana, 
assim que a Rua D. Diniz estiver completa em termos de percursos acessíveis e reaberta, será 
recolocado no seu percurso tradicional, portanto ao contrário que alguns comerciantes e 
moradores pensaram inicialmente não é uma mudança definitiva mas sim provisória e a Rua 
Conselheiro Menezes foi escolhida por ser a mais plana mantendo o mercado naquela zona.----
Relativamente aos mercadores que vão agora para o Largo de Santo Amaro não pagarão pelo 



 

Página 14 de 14 
 

espaço das tendas que recebem e as estruturas também não são definitivas, isto é, quando o 
Mercado Municipal reabrir as mesmas terão de ser desmontadas porque a Direção Regional de 
Cultura apenas as autoriza enquanto decorrerem as obras. Pessoalmente discorda e fica com 
pena de não poderem ficar ali três/quatro estruturas daquelas mas até lá poderá ser pensada 
noutra solução.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que nos folhetos distribuídos o anúncio é que a obra será de seis meses, 
contudo este período temporal é para a autarquia se precaver porque estando a obra da Rua 
D. Diniz estimada em dois meses podendo ir até três, não nos podemos esquecer que naquela 
zona podem haver achados arqueológicos de algum valor e portanto tenha que se fazer 
paragens inesperadas, 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 dezoito horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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