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Ata número quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezanove 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 3/2020;--------------------------------------------- 

 
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 3/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada em cinco de fevereiro de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por todos 
os eleitos e aprovada por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

83)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram contra porque solicitaram a introdução de algumas declarações 
proferidas pelo vereador Luís Miranda no texto da ata, por considerarem que as mesmas 
foram em parte diferentes das que o senhor Presidente disse e, como tal, não refletindo a ata 
o que se passou, deixam agora a discordância sobre a não introdução dessas declarações.------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que leu o projeto de ata e considerou que o mesmo satisfaz e 
sintetiza o que foi dito na reunião pelo que não sugeriu que se acrescentasse ou retirasse 
alguma coisa. Chamou também a atenção que não se deve enveredar pelo caminho de 
transcrever palavra a palavra aquilo que é dito para não se dificultar mais um processo que já 
de si é difícil e moroso de fazer.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que não se trata de um processo de transcrever tudo aquilo 
que se passa na reunião, mas quando se falou num encontro onde esteve presente o senhor 
Presidente e o senhor vereador com o senhor Ministro e são ditas coisas diferentes no que 
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concerne à execução de projetos e de datas pensa que é da mais elementar justiça que 
possam pedir no âmbito das suas funções que as mesmas figurem em ata, disse.------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que espera até à próxima reunião de 
câmara apresentar os três relatórios solicitados pelos vereadores da CDU, nomeadamente 
“Patrimónios do Sul”, “É Natal em Beja” e “Passagem de Ano”.-------------------------------------------
Em seguida e na sequência de uma notícia avançada por uma estação de rádio da cidade sobre 
uma marcha lenta que está prevista para o próximo sábado no concelho de Beja entre as 
localidades de Quintos, Salvada e Cabeça Gorda, citou, para se fazer situar, dois parágrafos 
essenciais que a referida notícia contem: “… a Estrada Municipal 511 é um local de passagem 
de muitos camiões provenientes das explorações agrícolas e lagares das imediações e que 
nesse sentido a população reuniu-se no passado dia 11 e decidiu realizar no próximo sábado, 
dia 22, uma marcha de protesto que começa em Quintos às 09:30h para terminar em Beja às 
12:00h.” … ”nessa altura os participantes da marcha contam ser recebidos pelo Presidente da 
Câmara para serem ouvidos e para entregarem um documento com as suas reivindicações, 
contudo a Autarquia Bejense não garantiu disponibilidade para os receber. Luís Brissos fala em 
nome dos habitantes de Salvada, Cabeça Gorda e Quintos e explicou o que vai acontecer…”.----
Posto isto, referiu que há coisas que não batem certo, isto é, ou a notícia está errada, ou quem 
produziu a informação fê-lo mal, em primeiro porque houve efetivamente uma reunião 
marcada para dia 11 com a população de Cabeça Gorda, que não se chegou a realizar e, 
segundo, quando é dito que “contam ser recebidos pelo Presidente da Câmara para serem 
ouvidos…, contudo a Autarquia Bejense não garantiu disponibilidade para os receber…” isto 
não podia ter sido notícia porque a verdade é que um pedido de reunião só chegou à Câmara 
Municipal no dia de hoje às 12:00 horas e nem sequer diz que é para o dia da marcha, 
portanto o Presidente não pode garantir disponibilidade para ouvir ninguém que não tenha 
antes feito chegar a intenção de ser recebido.-----------------------------------------------------------------
Assim, considerou que há aqui algo que não está certo e estes promotores têm de trabalhar de 
outra forma com as pessoas que representam e não devem produzir afirmações para a 
comunicação social que à partida não estão corretas, pelo que recomendou que haja alguma 
seriedade nestes procedimentos porque assim a relação de confiança começa desde logo 
minada entre este “movimento” e a autarquia.----------------------------------------------------------------
Acrescentou que a Câmara Municipal de Beja não muda a sua posição consoante os 
interlocutores com os quais fala e já foi transmitido às Juntas de Freguesia, que são os 
parceiros privilegiados para a transmissão desta informação, o que se tenciona fazer na 
Estrada Municipal 511, como já foi aqui abordado em reunião anterior.--------------------------------
O executivo foi muito claro quando falou em sede de Assembleia Municipal sobre o orçamento 
para este ano, ou seja, com as obras que vão decorrer é um ano muito estreito de margem 
orçamental e não há disponibilidade de fazer intervenções não programadas, nomeadamente 
em vias de comunicação, sendo que nem fundos comunitários existem para o efeito.--------------
Há muitas necessidades no concelho, não as escondem, mas desde que entraram em funções 
nunca deixaram de trabalhar em estradas até determinado limite, fazendo aquilo que é 
possível e, relativamente à estrada em questão, a mesma será intervencionada numa primeira 
fase com os meios da Câmara Municipal e numa segunda fase, no próximo verão, está prevista 
uma intervenção substancial promovida pelo proprietário do lagar e nessa altura a Câmara 
Municipal de Beja fará algumas correções acessórias no sentido de deixar a estrada com 
condições de segurança reforçadas face à realidade atual.-------------------------------------------------
A população daquelas localidades com certeza que merecem uma estrada em condições como 
merecem as populações das outras localidades com menor índice populacional, mas tem que 
haver prioridade para as estradas de maior movimento evidentemente, não existe é 
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capacidade imediata, nem financeira nem de meios humanos, para intervencionar todas as 
estradas ao mesmo tempo, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que o ponto de vista dos vereadores da CDU é diferente do 
ponto de vista do executivo em permanência e foi apresentado na última reunião de câmara 
pelo que não têm mais nada a acrescentar sobre esta matéria.------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário quis apenas referir que fica um pouco desconfortável e que lhe 
custa ouvir quando se afirma que a prioridade tem de ser onde há mais população, porque 
essa é a razão do Alentejo ser sempre esquecido e embora tenha percebido a lógica, uma vez 
que evidentemente o dinheiro não chega para fazer tudo o que o país precisa, naturalmente o 
Alentejo vai continuar a ficar para trás, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente à organização da Expo no Dubai, Portugal vai marcar presença com uma série 
de manifestações culturais mas o Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade, não 
está presente pelo que perguntou se a Câmara Municipal de Beja está a fazer algum pressing 
no sentido de acautelar que o Cante Alentejano possa fazer parte do programa.--------------------
Relativamente à área da saúde e depois de mais um Orçamento de Estado e de mais uma mão 
cheia de nada no que respeita ao Alentejo, os problemas irão persistir, as notícias vêm a 
público infelizmente, assim como vem a público também, mais uma vez com grande tónica, a 
construção do hospital privado e, como já tinham dito há algum tempo atrás, esperam que 
tanta virtuosidade e energia seja também colocada na construção da 2ª fase do hospital 
público, portanto, neste sentido, perguntou se houve algum desenvolvimento ou que 
démarches está a Câmara Municipal a desenvolver para que sejam cumpridos os requisitos 
mínimos e para que a saúde seja eficaz no Distrito de Beja.------------------------------------------------
Perguntou se chegou à Câmara Municipal de Beja algum relato relativamente a deficiências na 
cobertura da Escola de Salvada e se sim como é que foi tratado.-----------------------------------------
Relativamente ao Mercado Municipal e tendo em conta as notícias vindas a público 
recentemente dando conta que alguns operadores disseram claramente que nunca tinham 
sido ouvidos no âmbito do processo de negociação perguntou se isto corresponde à verdade. 
Sobre o Minipreço perguntou se um estaleiro da envergadura que será montado não colocará 
em causa a laboração daquele espaço bem como a observação das regras de higiene e 
segurança no trabalho e alimentar.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos processos de negociação de dívidas no âmbito da habitação social, que na 
última reunião os levou a absterem-se por falta de elementos, perguntou se já há resposta 
para as questões que colocaram, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão informou 
que tanto quanto sabe o programa da participação de Portugal na próxima Expo Mundial não 
está fechado mas no programa preliminar o Cante Alentejano não consta. Espera que haja essa 
correção por parte das autoridades portuguesas e esta vontade poderá ser manifestada na 
reunião que terá na próxima sexta-feira com a Diretora Regional da Cultura e também à 
Secretária de Estado que em breve estará em Beja, para que no programa definitivo ainda 
possa ser incluído o Cante Alentejano.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda questão, referiu que a Câmara Municipal não põe nem muita nem 
pouca virtuosidade na questão do hospital privado, houve uma manifestação de interesse, foi 
aberto um concurso público para a venda de um lote para o qual havia uma outra intenção, 
nomeadamente um campo de motocross e a opção foi vender por concurso o m2 a 13,50 €, 
agora, limita-se a verificar os prazos, isto é, um ano para o projeto, três anos para a construção 
e um ano para abrir, contudo acha, que a instalação do hospital privado pode ter 
consequências positivas até para o Serviço Nacional de Saúde atraindo e fixando no mesmo 
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especialistas que atualmente não vêm para Beja. O SNS está a passar por algumas dificuldades 
que se prendem sobretudo com recursos humanos e no caso também a ULSBA – Unidade Local 
de Saúde do Baixo Alentejo, mas não se pode esquecer que esta foi substancialmente 
apetrechada e modernizada com novos equipamentos nos anos 2018 e 2019, falta uma parte 
da 2ª fase do Hospital de Beja e naturalmente a Câmara Municipal continuará a reclamar a sua 
construção e conclusão mas não está ao seu alcance tratar do pessoal clínico. Das reuniões 
solicitadas a Ministros, falta precisamente a reunião com a Ministra Marta Temido e assim que 
haja essa oportunidade tentar-se-á obter calendarizações para a execução total ou progressiva 
da 2ª Fase do Hospital José Joaquim Fernandes.---------------------------------------------------------------
Relativamente ao Mercado Municipal sempre foi dito desde o início que não iria ser um 
processo fácil, neste momento existem acordos com mais de vinte operadores e não existem 
acordos com cinco, curiosamente os cinco maiores devedores. Destes cinco, quatro já 
deveriam estar fechados, porque ou a câmara já tem as posses administrativas ou os tribunais 
já decretaram as mesmas e eles ainda se mantém abertos. Na prática só há um operador que 
tem a legitimidade de estar aberto até 01 de junho. Naturalmente que gostariam de ter acordo 
com todos, crê que as condições dadas de reinstalação ou indemnização são as melhores 
possíveis, na reunião que houve com os operadores ficou muito claro e foi dito que o mercado 
ia fechar e que todos teriam de sair. A solução ideal era se houvesse um segundo mercado 
para o qual se pudesse transferir todos os operadores mas todos foram contatados, todos 
tiveram oportunidade de estabelecer acordo com a Câmara Municipal, contudo houve quem 
sistematicamente não aceitasse qualquer tipo de acordo e persista em manter-se no espaço o 
que não vai ser possível durante muito mais tempo, situação que se lamenta. Acrescentou que 
as indemnizações começaram a ser pagas em janeiro deste ano até ao dia 08 de cada mês e os 
operadores das hortaliças serão deslocados para o mercado de Santo Amaro onde lhes serão 
disponibilizadas instalações provisórias sem qualquer custo.----------------------------------------------
Relativamente ao Minipreço referiu que aquilo que lhes tem sido transmitido é que a obra não 
coloca o seu funcionamento em causa porque a intervenção vai ser toda no 1º andar e 
restante espaço e em princípio será mantida uma passagem para o estabelecimento, disse.-----  
 
O vereador Luís Miranda relativamente à notícia desta segunda-feira que se refere a um 
acontecimento de 31 de janeiro, portanto praticamente quase 15 dias depois, informou que 
está a decorrer um inquérito que foi logo aberto e não é líquido que o sucedido tenha sido 
motivado por insuficiência de meios. Acrescentou ainda que o orçamento da ULSBA – Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo o ano passado foi de 80.000.000,00 € e este ano será de 
89.000.000.00 €, ou seja, um acréscimo de cerca 11% relativamente ao ano transato, pelo que 
tendo em conta a economia portuguesa e os condicionalismos orçamentais considerou que 
este aumento deveria ser também valorizado e não só referir-se os aspetos negativos, disse.--- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que lhe chegou efetivamente a informação que havia 
alguns problemas com a cobertura da Escola de Salvada mas os serviços já se deslocaram ao 
local e já identificaram o que tem de ser feito para resolver o problema.-------------------------------  
 
O vereador Vítor Picado referiu ter ficado atónito com esta resposta do senhor vereador 
Arlindo Morais, porque a mesma revela um desconhecimento profundo relativamente a um 
passado recente, isto é, há efetivamente deficiências na estrutura da cobertura da Escola de 
Salvada só que há aqui uma questão que difere de todas as outras uma vez que a escola foi 
alvo de intervenção em 2017 para remoção da cobertura de amianto e colocação de uma 
cobertura normal, portanto cabe à Câmara Municipal acionar as garantias bancárias e caução 
que tem em seu poder para proceder à melhoria da cobertura.-------------------------------------------  
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A vereadora Marisa Saturnino relativamente à informação solicitada sobre os acordos de 
dívida da habitação social deu conhecimento que essa matéria está a ser analisada pelo 
Gabinete Jurídico e logo que tenha uma resposta disponibilizará a documentação possível.------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

 
 

2.1. – Criação de taxa no contexto da concretização da transferência de 
competências do Estado para o Município Beja;-------------------------------------------- 

 
Parecer de 30 de dezembro de 2019, do Jurista Municipal, informando que a transferência de 
competências do Estado para o Município Beja, no domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, nomeadamente rifas, 
tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos, nos 
termos do Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro, ex vi artigo 28º da Lei 50/2018, de 16 
de agosto, operou-se ope-legis, nos termos indicados.------------------------------------------------------
Assim, compete aos órgãos municipais, Assembleia Municipal sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovar a taxa e respetivas condições, sugerindo-se o seguinte, que passará a 
integrar a tabela de taxas existente neste município:--------------------------------------------------------
Autorização para a exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 
formas de jogo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1 – Autorização para a exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras 
formas de jogo nomeadamente rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de 
conhecimentos e passatempos, no nº 1 do artigo 160º do Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de 
dezembro, na sua atual redação, quando organizada por entidades com fins lucrativos: 500,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acresce ao valor da taxa referida:---------------------------------------------------------------------------------
a) Despesas de deslocação, quando necessária, do funcionário ao local da diligência e regresso 
ao local de trabalho, calculadas pelo valor de subsídio de transporte em automóvel próprio, 
em vigor na Administração Pública e ajudas de custo, quando devidas;---------------------------------
b) Custos com remuneração por trabalho extraordinário ou em dia de descanso, que sejam 
devidos, se a deslocação se realizar fora do horário de trabalho ou se estender para além do 
mesmo.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta norma, de cariz regulamentar, que integrará a tabela de taxas, por aditamento, deve ser 
submetida, pela Câmara Municipal, a discussão pública, durante 30 dias, por edital, e, findo 
este período, deve ser submetida a aprovação definitiva da Assembleia Municipal.-----------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter a 
discussão pública.(Deliberação nº 84)------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação por terem dúvidas do âmbito da 
aplicação desta taxa, nomeadamente se é por jogo, por conjunto de jogos, pela atividade em si 
ou se é anual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda sugerido pela vereadora Sónia Calvário que a Câmara Municipal divulgasse estas 
questões que são submetidas a discussão pública noutras plataformas, nomeadamente nas 
redes sociais, para além das exigidas por lei para que haja maior participação dos cidadãos 
tendo em conta que muitos deles, por vezes até interessados nos assuntos, acabam por dizer 
que não se aperceberam que os mesmos estiveram em discussão.-------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de aprovação da revisão de preços;-------------------------------------- 

 
Registo nº 514, de 20 de janeiro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da revisão de preços 01 relativa à empreitada de requalificação 
do Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, cujo valor é 2.789,60 €, 
correspondente a 2.781,99 € dos trabalhos contratuais e 7,61 € dos trabalhos complementares 
a preços contratuais. A revisão é definitiva para os meses de maio e junho e provisória para os 
restantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 85)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de ratificação da aprovação do Loteamento Municipal de 
Equipamentos de Saúde e Assistência – correção de certidão;--------------------- 

 
Presente a informação do Serviço de Património, de 28 de janeiro de 2020, dando 
conhecimento que a data da aprovação do Loteamento em questão deverá ser posterior à 
escritura, que neste caso se realizou em 09 de dezembro de 2019 sendo registado na 
Conservatória do Registo Predial a favor do Município de Beja em 15 de janeiro de 2020, deve 
a proposta de aprovação ser agora ratificada e corrigida a certidão.-------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 86)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – 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 de Lisboa, nº 52, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 
100.000,00 €, 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 87)---------- 
 
Requerido pelo Banco Comercial Português, S.A., que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, pelo valor de 74.000,00 €, 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 88)---------- 
 
 

2.5. – Pedido de certidão para constituição de comproprietários;--------------- 

 
Solicitado por António Francisco Casaca – Cabeça de Casal de Herança, certidão em como não 
há inconveniente na constituição de comproprietários dos prédios denominados Herdade 
Grande, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob os nos 429/20100316, 
430/20100316 e 431/20100316 e inscrito na matriz predial sob os artigos nos 238-B, 239-B e 237-B 

e Herdade da Canada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o no 

280/20081212, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 406-B, da União de Freguesias de 
Trigaches e São Brissos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 89)----------------------------------------------- 
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2.6. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 

 
Solicitado por Manuel António Ribeiro – Cabeça de Casal de Herança, certidão em como não 
há inconveniente no aumento de comproprietários do prédio denominado Herdade Grande, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o no 330/19870930 e inscrito na matriz 
predial urbana sobre os artigos nos 217-1B e 381-1B, da União de Freguesias de Trigaches e São 
Brissos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 90)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Projetos para submeter à Assembleia Municipal depois de 
apreciados pela Comissão de Regulamentos;------------------------------------------------- 

 
Presente o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 
Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas, que constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------
O vereador Arlindo Morais informou que esta alteração foi objeto de discussão na Comissão 
de Regulamentos onde o próprio esteve presente para explicar alguns pontos e analisar outros 
conforme sugestão da vereadora Sónia Calvário e chegou-se a este entendimento com o 
compromisso de se trabalhar numa proposta de regulamento melhor e progressiva e que 
consiga ir um pouco de encontro ao objetivo que o Engº Miguel Quaresma manifestou e com o 
qual concorda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que notou que o trabalho desenvolvido acolheu algumas 
das sugestões efetuadas e naturalmente que nem sempre têm razão nas propostas que fazem, 
contudo, neste caso, os vereadores da CDU mantém a posição e continuam a não concordar 
com as questões referentes a dois pontos específicos do regulamento, nomeadamente o artigo 
11º e o artigo 13º, por não perceberem a lógica dos mesmos, isto é: No artigo 11º, nº 3 
relativamente às famílias numerosas: se o rendimento per capita for igual ou superior a 750,00 
€, considera-se para efeitos de cálculo que são 750,00 €, o que significa que, se o rendimento 
mensal per capita for por exemplo 2.000,00 €, para efeitos de cálculo considera-se 750,00 €, 
ou seja, acaba por se favorecer quem possa até ter um rendimento bastante elevado e isto 
articulado com o artigo 13º que diz: é considerada família carenciada quem tem um 
rendimento per capita inferior ao valor do IAS assim que seja superior ao IAS é excluído da 
candidatura o que não acontece com as famílias numerosas uma vez que estas só são 
excluídas se não sobrarem bolsas porque se sobrarem, seja qual for o valor que tenham per 

capita podem concorrer.---------------------------------------------------------------------------------------------
Voltou a alertar para a questão da epígrafe do artigo 13º que considera não ser correta porque 
a candidatura não pode ser rejeitada antes de serem efetuados os cálculos do artigo 11º e 
portanto a mesma deve ser aceite, depois como tem um valor superior não é valorada para 
efeitos de atribuição de bolsa. Face ao exposto irão votar contra.---------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 91)------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o Regulamento de fornecimento de refeições escolares às crianças do pré-escolar e 
do 1º ciclo do ensino básico, que constitui documento anexo número dois que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

92)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário voltou a sugerir que fosse incluído no Regulamento outra forma de 
comunicação a não ser obrigatoriamente apenas o correio eletrónico para o encarregado de 
educação poder informar que o educando não vai tomar a refeição porque lhe parece 
penalizador que a comunicação só possa ser feita através do email, disse.----------------------------- 
 
Presente o Regulamento Municipal de Acesso às Portas de Mértola (Baixa de Beja) e das 
Intervenções no Espaço Público, que constitui documento anexo número três que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

93)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Aplicação do Acordo Coletivo de Entidade Pública celebrado entre 
o Município de Beja e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 1194, de 13 de fevereiro de 2020, do Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, 
propondo, tendo em consideração a informação prestada pelo STAL, a qual refere que o 
Acordo supra indicado foi depositado e foi aceite pela DGAEP, aguardando-se a publicação do 
mesmo, que a Câmara Municipal de Beja aprove, com efeitos imediatos, a antecipação da 
entrada em vigor de todo o seu conteúdo.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 94)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de acordo no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal;------------------------------------------------------------- 
 
Presente o acordo no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal celebrado 
entre o Município de Beja e António Manuel Gonçalves Pimentão, que constitui documento 
anexo número quatro que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 95)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de Editais;------------------------------------------------------- 

 
Informação de 12 de fevereiro de 2020, do Gabinete Jurídico, propondo a aprovação do 
seguinte edital, em minuta, para notificar Zoocarnes, Ldª, concessionária do estabelecimento 
comercial, designado por loja nº 1 (talho nº 1), sito no Mercado Municipal, com vista a ser 
tomada posse administrativa do estabelecimento:-----------------------------------------------------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 19 de fevereiro de 
2020, que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, 
nº 1, alínea d), do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é 
notificada a sociedade comercial por quotas “ZOOCARNES, Ldª”, NIPC nº 501869883, com sede 
no Mercado Municipal de Beja, Talhos nos 1 e 2, 7800-144 Beja, representada na pessoa do seu 
sócio gerente João Manuel Rebelo dos Santos, de que a Câmara Municipal de Beja tomará 
posse administrativa do estabelecimento comercial, designado por loja nº 1 (Talho nº 1), sito no 
Mercado Municipal, propriedade do Município de Beja, explorado pela notificada supra 
identificada, em regime de concessão, desde 18 de fevereiro de 1998, cujo contrato cessou, 
por denuncia do Município de Beja, por notificação registada e com aviso de receção remetida 
por este, a 29 de maio de 2019, recebida a 3 de junho de 2019 e por Notificação Judicial 



 

Página 9 de 18 
 

Avulsa, efetuada a 7 de junho de 2019.--------------------------------------------------------------------------
Por, até à presente data, a notificada ainda não ter desocupado o espaço, nem ter feito 
entrega das chaves das referidas instalações, ignorando o conteúdo das notificações que lhe 
foram remetidas e que recebeu, por carta registada com aviso de receção e Notificação 
Judicial Avulsa, para proceder à entrega a esta autarquia do estabelecimento comercial em 
causa, sob pena de ser tomada posse administrativa do estabelecimento, já identificado, nos 
termos do artigo 180º do CPA, atentos os fundamentos referidos e por falta de pagamento de 
rendas respetivas, cuja dívida, em 20 de fevereiro de 2019, já tinha atingido X €, com grave 
prejuízo para o interesse público, pelo que a referida posse administrativa ocorrerá em … /… / 
…, pelas … horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja, na 
porta do respetivo estabelecimento comercial e publicitado no sítio da internet deste 
município nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 113º, nº 8 do 
CPA.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a tomada de posse administrativa, no local indicado, deve ser pedida a colaboração da 
PSP, devendo o vereador ser acompanhado de um assistente administrativo para elaborar o 
respetivo auto, um carpinteiro e um serralheiro para procederem ao encerramento do 
estabelecimento ou abertura das instalações.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

96)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Informação de 12 de fevereiro de 2020, do Gabinete Jurídico, propondo a aprovação do 
seguinte edital, em minuta, para notificar Margarida Maria Leitão Dores Caixinha, 
concessionária do estabelecimento comercial, designado por 1/2 – Exterior, sito no Mercado 
Municipal, com vista a ser tomada posse administrativa do estabelecimento:-----------------------
“O Município de Beja, por deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 19 de fevereiro de 
2020, que aprovou o presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, 
nº 1, alinea d), do Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, é 
notificada MARGARIDA MARIA LEITÃO DORES CAIXINHA, NIF nº 102450269, com domicilio 
profissional no Mercado Municipal de Beja, Loja nº 1/2 – Exterior, 7800-144 Beja e com 
residência a Casa de Repouso Quinta do Charro – Quinta do Charro, Estrada das Apolinárias, 
7801-903 Beja, de que a Câmara Municipal de Beja tomará posse administrativa do 
estabelecimento comercial, designado por loja nº 1/2 – Exterior, sito no Mercado Municipal, 
propriedade do Município de Beja, explorado pela notificada supra identificada, em regime de 
concessão, desde 11 de janeiro de 2011, cujo contrato cessou, por denuncia do Município de 
Beja, por carta registada e com aviso de receção remetida por este e recebida a 27 de 
setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Por, até à presente data, a notificada ainda não ter desocupado o espaço, nem ter feito 
entrega das chaves das referidas instalações, ignorando o conteúdo da notificação que lhe foi 
remetida e que recebeu, por carta registada com aviso de receção para proceder à entrega a 
esta autarquia do estabelecimento comercial em causa, sob pena de ser tomada posse 
administrativa do estabelecimento, já identificado, nos termos do artigo 180º do CPA, atentos 
os fundamentos referidos e por falta de pagamento de rendas respetivas, cuja dívida, em 20 
de fevereiro de 2019, já tinha atingido X €, com grave prejuízo para o interesse público, pelo 
que a referida posse administrativa ocorrerá em … /… / …, pelas … horas.-----------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja, na 
porta do respetivo estabelecimento comercial e publicitado no sítio da internet deste 
município nos termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 113º, nº 8 do 
CPA.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para a tomada de posse administrativa, no local indicado, deve ser pedida a colaboração da 
PSP, devendo o vereador ser acompanhado de um assistente administrativo para elaborar o 
respetivo auto, um carpinteiro e um serralheiro para procederem ao encerramento do 



 

Página 10 de 18 
 

estabelecimento ou abertura das instalações.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

97)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Procedimentos administrativos inerentes à organização e 
estrutura da Loja Social em parceria com a Associação ESTAR;-------------------- 

 
Presente o parecer de 03 de fevereiro de 2020, do Gabinete Jurídico e análise sobre a 
organização e estrutura da Loja Social em parceria com Associação ESTAR e procedimentos 
administrativos inerentes, incluindo a questão dos donativos àquela estrutura social e o seu 
enquadramento no contexto no património municipal, estritamente ligado ao respetivo 
sistema contabilístico que serve as autarquias locais.--------------------------------------------------------
Primeiro figurino:------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O presente parecer visa alertar para certos procedimentos jurídico-contabilísticos e 
patrimoniais das autarquias locais na execução do respetivo regulamento e protocolo de 
parceria que integram todo este processo, de onde ressaltaram dúvidas no decorrer da 
reunião de câmara, partindo da ideia de que a Loja Social é uma estrutura municipal.-------------
2 – Antes de mais esclarece-se de que se trata de uma competência municipal, a exercer pela 
Câmara Municipal, nos termos do artigo 33º, nº 1 alínea v), da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 
municipal;”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Começando pelo regulamento da Loja Social, há a referir que, tendo o mesmo eficácia 
externa, foi por isso que obteve aprovação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 25º, nº 1 alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
“Aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do município;”------------------------
4 – Prosseguindo, surge o protocolo de parceria que terá de respeitar as referidas normas 
regulamentares, que servem de fundamento ao documento protocolar referido.-------------------
5 – Está previsto no regulamento, artigo 3º, que “A Loja Social tem como objetivo prestar 
apoio a famílias carenciadas, através da receção de donativos em espécie, doados por 
entidades públicas, particulares ou cidadãos….”---------------------------------------------------------------
6 – Ora, pressupondo que a Loja Social é uma estrutura municipal, embora a ser gerida e 
administrada por uma associação sem fins lucrativos, ESTAR, como decorre do regulamento da 
Loja Social e do referido protocolo de parceria, os bens doados a esta estrutura social 
municipal terão de seguir as normas públicas contabilísticas e patrimoniais, sobretudo os 
donativos em dinheiro e os bens patrimoniais de expressão financeira significativa, o que terá 
de haver uma articulação estreita regular com os serviços municipais, Património e 
Contabilidade, que tomará os respetivos procedimentos, sendo uma das competências da 
Câmara Municipal, “Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário;” nos 
termos do que dispõe o artigo 33º, nº 1, alínea j) da Lei 75/2013, de 12 de setembro.--------------
7 – Posto isto, nestas circunstâncias, a Câmara Municipal decidirá aceitar, se o entender, 
afetando tais donativos à Loja Social, respeitando sempre a vontade do doador.--------------------
8 – Neste pressuposto, não vejo necessidade destes procedimentos legais, que acabei de 
referir, passem a constar do regulamento e do protocolo referidos, precisamente por já 
constarem da lei.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo figurino:------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 – Neste figurino, em que a Loja Social não é uma estrutura municipal, mas um projeto de 
uma associação sem fins lucrativos, embora com a envolvência e orientação decisiva desta 
autarquia, como por exemplo, a associação ESTAR, na qual o Município participa na prestação 
de serviços e presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as 
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entidades competentes da administração central e com instituições particulares de 
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal, onde deverá estar 
definido a forma de participação e de prestação do apoio municipal referido.------------------------
10 – Nesta perspetiva, já nada se aplica do que é referido, quanto aos procedimentos 
patrimoniais e contabilísticos referidos nos itens 1, 6 e 7 da presente informação, sendo estas 
situações da exclusiva responsabilidade da Associação, neste caso, ESTAR, ficando esta 
obrigada a prestar contas dos apoios públicos, comprovadamente, que vai recebendo do 
Município de Beja e de outras entidades públicas que venham a participar, no quadro de uma 
escrita organizada, nos termos da lei, pelo que se propõe o aditamento de mais uma alínea, 
por exemplo alínea l) na cláusula III, responsabilidades do segundo outorgante: “alínea l) 
Aceitar doações e donativos de terceiros beneficentes, que se integrem no objeto do projeto 
da Loja Social, e proceder ao respetivo registo patrimonial e contabilístico.”--------------------------
Conclusão:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 – Perante estes dois figurinos, é de parecer que a opção mais conveniente seria o segundo, 
porque a máquina administrativa das autarquias locais é extremamente burocrática, tornando-
se pesada e pouco flexível, embotando, de algum modo, os propósitos sociais do projeto em 
causa, sendo certo que será possível extrair dos documentos, que servem de fundamento ao 
presente processo, isto é, regulamento e protocolo, que nos elucidam de que se trata de um 
projeto social que está refletido no objeto social da Associação ESTAR, ao qual o Município terá 
de ponderar aderir e conceder os apoios possíveis, nos termos das competências legais, isto é, 
nos termos do artigo 33º, nº 1 alínea v), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro “Participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria 
com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de 
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;”.--------------------------
Assim, fica claro que, nesta segunda opção, os donativos ou doações, que vierem a ser feitos 
por terceiros ao projeto social, serão feitos na pessoa da Associação ESTAR, e não ao Município 
Beja, enquanto tal, pelas razões já aduzidas, evitando-se, assim, o registo dos bens recebidos 
por doação, incluindo valores monetários, no património municipal, com toda a sobrecarga 
administrativa que tal representaria, como decorre do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais), aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, nas notas com as 
referências nos 441 e 51.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade conforme o segundo figurino apresentado no 
parecer.(Deliberação nº 98)------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Manifestação de interesse da empresa Prooptica, S.A. em fazer 
parte do protocolo de cooperação no âmbito do projeto Ótica Solidária;-- 

 
Presente a manifestação de interesse da empresa Prooptica, S.A. em fazer parte do protocolo 
de cooperação estabelecido entre o Município de beja, Mário Oculista, Ldª e Shamir Optical, 
Ldª, no âmbito do projeto Ótica Solidária.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aceitar por unanimidade a integração da empresa no referido 
protocolo.(Deliberação nº 99)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de aprovação da Carta de Princípios da Rede de Museus 
do Baixo Alentejo;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1242, de 14 de fevereiro de 2020, do Serviço de Museus e Património, informando 
que desde 2008 que um conjunto de técnicos ligados aos museus municipais do Distrito de 
Beja se reúne com o objetivo de debater questões que se colocam a estas estruturas, conjugar 
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esforços no sentido de criar parcerias e colaborações de forma a otimizar os recursos técnicos 
dos diversos museus e desenvolver projetos conjuntos nas mais diversas áreas, 
nomeadamente serviços educativos, conservação e restauro, exposições temporárias e 
itinerantes, folhetos informativos, ações de formação, etc..-----------------------------------------------
Deste trabalho resultou, logo em 2010, a criação de uma Rede de Museus do Distrito de Beja, 
estrutura que evoluiu e que, em 2016, mudou a sua designação para Rede de Museus do Baixo 
Alentejo, iniciou uma colaboração mais estreita com a CIMBAL, passou a existir um grupo 
coordenador com mandato bianual, composto por elementos eleitos entre os membros, 
adotou uma nova Carta de Princípios, de acordo com a legislação em vigor.--------------------------
Desde o início que o Município de Beja participou neste projeto, sendo um elemento ativo no 
contexto do mesmo, tendo o seu representante sido eleito para dois grupos coordenadores. A 
dinâmica da Rede é, neste momento, reconhecida a nível nacional e as atividades 
desenvolvidas ao longo destes anos têm-se revelado muito importantes no cumprimento dos 
objetivos iniciais do projeto.----------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, propõe-se a formalização da adesão do Município de Beja à Rede de Museus 
do Baixo Alentejo, mediante a análise e eventual aprovação da Carta de Princípios que se junta 
e que constitui documento anexo número cinco que faz parte integrante da presente ata.-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

100)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.14. – Proposta de constituição de fundo de maneio;---------------------------------- 

 
Registo nº 1278, de 17 de fevereiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo, a constituição do seguinte fundo de maneio, para pagamento de despesas 
urgentes, inadiáveis e imprevistas, para o ano 2020:---------------------------------------------------------
No montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Rita Paiva, da 
Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, distribuído pelas seguintes rubricas orçamentais:-------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 250,00 €  
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 101)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de aprovação do novo valor da comparticipação do 
Município de Beja para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, no ano 2020;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1117, de 11 de fevereiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo, a alteração da comparticipação do Município de Beja para a CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo, no ano 2020.---------------------------------------------------------------
A Comunidade Intermunicipal enviou, através de email, a aprovação da comparticipação para 
o ano 2020, decidida em Conselho Intermunicipal de 10 de fevereiro, no montante de 3.838,24 
€/mês.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo Anual 

Novo valor a aprovar 46.058,88 € 

Valor aprovado 40.942,44 € 

Diferença  5.116,44 € 
 

Neste sentido propõe-se a aprovação do novo valor da comparticipação.------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aprovar a nova comparticipação do Município de Beja para a 
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CIMBAL, no valor de quarenta e seis mil, cinquenta e oito euros e oitenta e oito 
cêntimos.(Deliberação nº 102)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de aprovação da comparticipação do Município de Beja 
para a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M, no 
âmbito da ampliação do Canil/Gatil Intermunicipal;-------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior referente ao 4º 
trimestre de 2019;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1207, de 13 de fevereiro de 2020, do Serviço de Gestão de equipamentos Sociais, 
dando conhecimento que de acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão 
Municipal Sénior e após efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser 
comparticipados os beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento 
anexo número seis que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 3.821,63 €.------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar a comparticipação do Município de Beja, no valor de 
três mil, oitocentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos.(Deliberação nº 103)------------- 
 
 

2.18. – Pedidos de apoios financeiros;------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, um apoio 
financeiro, no âmbito da realização da 3ª Edição da “Feira das Cavadas”, nos dias 03, 04 e 05 
de abril, no Penedo Gordo.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 104)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, um apoio financeiro no âmbito da 
realização do “Silarca – Festival do Cogumelo 2020”, nos dias 06, 07 e 08 de março de 2020, 
naquela freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 105)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, um apoio financeiro no âmbito da 
realização do “IV Bejábombar – Festival de Bombos e Instrumentos Tradicionais”, no dia 06 de 
junho de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de dois mil e quinhentos 
euros.(Deliberação nº 106)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licença de recinto improvisado;----------------- 

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de música ao vivo e DJ 

(banda de música "Ho-Chi-Minh" e "Hang the DJ"), no estabelecimento de bebidas "A Casa – 
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Oficina Os Infantes", sito na Rua dos Infantes, nº 14, em Beja, no dia 08 de fevereiro de 2020.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 107)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do "I 
Festival Gastronómico do Tordo de Porto Peles", nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2020.----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 108)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, a 
isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a 
realização de um baile de Carnaval com o conjunto "Duo Novo Som Band", no Pavilhão 
Multiusos, sito no Largo Raul de Carvalho, em Beja, no dia 22 de fevereiro de 2020.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 109)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundário Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e pela licença de 
recinto improvisado para a realização de uma festa temática, "Love is a Trop", no Pavilhão 
Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, em Beja, no dia 14 de fevereiro de 2020.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 110)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um Baile de 
Carnaval na Antiga Junta de Freguesia de Trindade, no dia 21 de fevereiro de 2020.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 111)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Ana Ademar Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para realização de um concerto intitulado "Super Nova – 
Super Rock", no estabelecimento de bebidas "A Casa – Oficina Os Infantes", sito na Rua dos 
Infantes, nº 14, em Beja, no dia 21 de fevereiro de 2020.---------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU por 
considerarem que mesmo sendo uma entidade privada desenvolve um trabalho meritório e de 
elevado interesse municipal que não existe na cidade com uma relevância importante na área 
da dinamização cultural.(Deliberação nº 112)-------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – 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 a Évora, no dia 07 de março de 2020, com vista à participação 
no Campeonato do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 113)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Estremoz, no dia 15 de fevereiro de 
2020, com vista à participação num torneio de natação.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 114)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Jardim-de-infância “O Avião”, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Cuba, em data a decidir pela Câmara Municipal 
de Beja, uma vez que o regresso será feito através de comboio, no âmbito do desenvolvimento 



 

Página 15 de 18 
 

de um projeto sobre este meio de transporte.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 115)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cercibeja – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, C.R.I., a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma 
deslocação a Santa Cruz, concelho de Torres Vedras, dia 15 de junho de 2020 e regresso dia 19 
de junho de 2020, no âmbito da colónia de férias para os seus clientes.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 116)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral Moços da Aldeia, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Alcácer do Sal, no dia 03 de abril de 2020, e 
outra a Estempora, Málaga em Espanha, dia 14 de março de 2020. De acordo com a 
informação dos serviços não há disponibilidade de transporte para o dia 14 de março.------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 117)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Feijó, no dia 21 de março de 2020, 
com vista à participação no aniversário do Grupo Coral Amigos do Alentejo.--------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 118)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no dia 
20 de março de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 119)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Kidzania, no dia 05 de junho de 2020.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 120)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para a Caminhada “Entre Amendoeiras 
e Oliveiras”, no dia 01 de março de 2020.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 121)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Mafra, no dia 22 de maio de 
2020, e outra a Montemor, dia 25 de setembro de 2020. --------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 122)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Nobre Freire, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Elvas, no dia 03 de abril de 2020.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 123)----------------------------------------------- 
 
 

2.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 33, relativo ao dia dezoito de 
fevereiro de dois mil e vinte;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, oitenta 
e seis mil, quinhentos e oitenta euros e quarenta e sete cêntimos, sendo um milhão, 
seiscentos e setenta e um mil, novecentos e seis euros e oitenta e oito cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e catorze mil, seiscentos e setenta e três euros e 
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cinquenta e nove cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha manifestou o seu contentamento com a notícia que viu, 
nomeadamente que o aeroporto do Montijo não vai avançar uma vez que as Câmaras 
Municipais da Moita e Seixal se opuseram à construção do mesmo, portanto, só alterando a lei 
atual ele pode avançar. Assim, julga ser uma boa oportunidade para a Câmara Municipal 
reforçar novamente junto de quem de direito a utilização civil do aeroporto de Beja, disse.------ 
 
O munícipe Pedro Horta membro do Movimento Alentejo Vivo referiu que no seguimento das 
questões colocadas ainda estão a aguardar uma resposta da Câmara Municipal e perguntou 
ainda que diligências estão a ser tomadas nas possíveis infrações ao PDM.---------------------------- 
 
O munícipe Hugo Vazeira, perguntou se o olival que foi plantado há cerca de três anos 
pertencente à empresa Vale de Rocins, Sociedade Agrícola, tem projeto de aprovação, bem 
como o plantado no final de 2019, que se encontra em área agro-silvo-pastoril, uma vez que os 
mesmos têm no seu interior duas captações de água que não cumprem qualquer medida de 
segurança, nem os 250 metros do PDM nem as zonas de proteção imediata, e que durante três 
anos abasteceram a população de Quintos antes de recentemente esta ter começado a ser 
abastecida pela ETA da Magra, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Francisco Rodrigues, residente na freguesia de Trindade, perguntou para quando 
está prevista a reparação dos caminhos que foram completamente destruídos pela empresa 
Vistosas Planícies, Sociedade Agrícola, S.A., ao qual lhes foi dado um prazo de quinze dias para 
o fazer, bem como repor à volta do cemitério uma cortina para evitar as poeiras, tendo em 
conta aquilo que lhe foi transmitido pelo senhor vereador Luís Miranda na última reunião de 
câmara em que esteve presente, nomeadamente que o processo estava a decorrer e que havia 
esse compromisso por parte da empresa. Acrescentou que a situação dura há cerca de catorze 
meses e a infelicidade de não chover tem sido a sua sorte e de outras pessoas porque se não já 
não se conseguiam deslocar às parcelas das quais são proprietários uma vez que os caminhos 
que utilizam são os mesmos que foram destruídos, disse.-------------------------------------------------- 
 
O munícipe António Vaz, residente na freguesia de Nossa Senhora das Neves perguntou o que 
é que a Câmara Municipal pretende fazer relativamente às culturas intensivas e super-
intensivas que não cumprem o perímetro de segurança de 250 metros em volta da freguesia e 
situadas em área peri urbana.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção do senhor Pedro 
Horta, referiu que o Movimento Alentejo Vivo inicialmente fez chegar um conjunto de 
questões à Câmara Municipal de Beja que foram respondidas e crê que as dúvidas sejam sobre 
essas respostas, portanto irá ver em conjunto com a Divisão respetiva uma forma de poderem 
responder melhor às mesmas ou se entretanto alguma coisa mudou daí para cá.-------------------
Relativamente às infrações do PDM, a Câmara Municipal quando for possível reunir com a 
CCDRA, quer ser esclarecida sobre um conjunto de pormenores relacionados com o 
ordenamento de território e que os levam a ter dúvidas sobre algumas interpretações de casos 
muito específicos sobretudo no que concerne às faixas peri urbanas. Contudo e quando há 
denúncias a fiscalização desloca-se aos locais para apurar se existem ou não irregularidades de 
algumas destas empresas responsáveis por estas culturas.---------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor Hugo Vazeira sobre a empresa Vale de Rocins não conhece 
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o caso em concreto.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor Francisco Rodrigues, aquilo que pode dizer é que ficou 
determinado na reunião que envolveu a Câmara Municipal de Beja e o proprietário da 
empresa em causa, a assunção do compromisso por parte deste em efetuar a reposição dos 
caminhos e a cortina de arborização anti poeira na freguesia de Trindade, agora, infelizmente, 
não lhe consegue dar um prazo temporal e portanto irão contatar novamente a empresa no 
sentido de saber quando é que vão executar as mesmas.---------------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor António Vaz tomou nota mas sabem que há ali situações 
que merecem atenção particular por existir um encosto claro destas culturas à localidade.------- 
 
O munícipe Carlos Dias deixou uma observação relativamente à fiscalização da câmara que no 
seu entender atua sem qualquer apelo nem agravo em relação aos mais frágeis e depois em 
relação a estas entidades, que têm um estatuto quase de predadores, agem com uma 
relutância ou são incapazes de superar estas contradições e barbaridades cometidas quase 
todos os dias. Depois, quando a Câmara Municipal diz que se sente incapacitada para poder 
atuar, a nível superior também não há resposta, porque no que lhe diz respeito, está há três 
meses esperando uma resposta do Ministério do Ambiente e da CCDR relativamente ao 
problema que o senhor Francisco colocou. Acredita que a Câmara Municipal tenha consciência 
do problema, mas estando o mesmo a assumir uma gravidade tal, quando estiver 
insustentável e incontrolável quer ver como se vai atuar porque é gravíssimo o que se está a 
passar, o desrespeito é enorme destas entidades que vêm investir no Alentejo em relação às 
populações, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis referir muito claramente ao senhor Carlos 
Dias que a Câmara Municipal de Beja não está ao serviço de grandes interesses de nenhum 
operador, portanto, ao afirmar da forma que o fez poder-se-á pensar que isso acontece, mas 
não está, e também, que fique bem ciente para que não fique qualquer suspeita que o 
executivo não dá instruções aos fiscais para atuarem sobre uns e não atuarem sobre outros. A 
Câmara Municipal de Beja procura tratar as pessoas e as entidades com igualdade e 
imparcialidade, é isso que norteia a ação deste executivo e é também por isso que alguns dos 
grupos de maior dimensão que querem fazer ampliações significativas das suas instalações são 
obrigados a elaborar necessariamente um PIER que tenha discussão pública para que todos 
possam intervir e travar alguns anseios que contrariem as boas práticas de ordenamento do 
território.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que efetivamente a Câmara Municipal está limitada sobretudo nesta questão das 
culturas intensivas e super-intensivas uma vez que gostariam de ter a capacidade de licenciar e 
intervir nesta matéria e portanto só por via da fiscalização se consegue impedir alguns dos 
atropelos que são aqui referidos, ou aplicar contraordenações depois de serem cometidos.-----
Fez esta intervenção apenas para cortar logo pela raiz a suspeita que a Câmara Municipal de 
Beja possa querer agir sobre os pequenos e poupar os grandes coisa que enquanto aqui 
estiverem ou quem esteve anteriormente ou vier a seguir, certamente nunca fez ou fará, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha questionou o executivo se tem ido a Santa Clara de Louredo ou à 
Trindade nos últimos seis meses porque a verdade é que a freguesia de Trindade desde junho 
até ao final do ano ficou completamente rodeada de olival superintensivo. A EDIA foi 
questionada e foi até promovido um encontro entre esta e os habitantes que decorreu na 
freguesia de Quintos onde estas questões foram debatidas. Quintos já tem o problema há 
alguns anos mas a Trindade ficou com o problema desta agricultura, que se tem vindo a 
discutir nas reuniões de câmara, em seis meses sem ainda o bloco estar sequer aprovado, ou 
ter declaração de impacto ambiental, nem estar construído e, portanto, na sua perspetiva 
como cidadão é ilegal. Aquilo que está a acontecer e tendo em conta o que está previsto no 
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PDM no artigo 91º ponto 3-A, que é da responsabilidade da Câmara Municipal e de uma 
multiplicidade de entidades, “a intensificação agrícola dentro dos 250 metros das povoações 
estão sujeitas a um projeto de avaliação paisagística e sanitária com uma identificação dos 
impactos na saúde pública da responsabilidade do proponente que o deve submeter à 
aprovação da Câmara Municipal.” Deste modo a pergunta que deixa é quantos projetos de 
avaliação paisagística e sanitária com uma identificação dos impactos na saúde pública nos 
últimos dez anos foram apresentados à Câmara Municipal, solicitando que esta resposta seja 
dada até à próxima reunião de câmara, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, agradeceu as intervenções relativas a esta 
problemática sobre as quais tomou boa nota e referiu que a Câmara Municipal de Beja 
procurará dar algumas respostas, nomeadamente às questões que foram feitas há mais tempo 
e também à última feita pelo munícipe Eugénio Rocha, 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

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 18 de março 

de 2020 
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