
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número catorze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

quinze de julho 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 a Jurista Municipal, Drª Paula Cristina 
Madeira Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------
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 dando conhecimento do seguinte:------
A ata relativa à reunião de câmara realizada em 01 de julho de 2020 terá de ser refeita pelos 
presentes com base no resultado das votações e nas intervenções que algum dos senhores 
vereadores ou membros do público queiram acrescentar, uma vez que por anomalia técnica 
não ficou registada.-----------------------------------------------------------------------------------------
Realizar-se-á uma reunião extraordinária para aprovação do Relatório de Gestão e Prestação 
de Contas Consolidadas do Município de Beja, que terá de ser aprovado até ao final de julho.---
Por último informou que, por motivo de ordem pessoal, às 17:00 horas terá de se ausentar, 
ficando o restante executivo para responder às questões que eventualmente forem 
colocadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou esclarecimentos relativamente ao que se está a passar 
com os ateliers da Casa da Cultura.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha agradeceu o envio das respostas às questões que colocou ao senhor 
presidente da Câmara via email. Sugeriu ainda que se começasse a fazer já o estudo para 
ampliação da zona industrial com os novos terrenos partindo do princípio que é fundamental 
ter uma infraestrutura daquele tipo e não espalhar unidades industriais pela cidade. 
Relativamente ao acesso da ponte de ligação, informou que estava tudo tratado com as 
Infraestruturas de Portugal.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao estabelecimento que fica junto ao Castelo, deu conhecimento que se 
deslocou ao local e independentemente do atraso da obra considerou que deveria haver 
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cuidado por parte do empreiteiro para assegurar alguns acessos. Existe um buraco enorme 
junto ao estabelecimento que fica mesmo na esquina da Rua D. Manuel I e portanto não via 
mal nenhum que a Câmara Municipal providenciasse ali pequeno arranjo para minimizar 
aquele problema enquanto o empreiteiro não conclui a obra.---------------------------------------------
Relativamente à questão que o vereador Luís Miranda lhe colocou acerca dos casos relativos 
ao olival intensivo e superintensivo no anterior mandato, referiu que tem em sua posse um 
documento com as datas em que a Câmara Municipal tomou conhecimento para entregar ao 
senhor vereador se ele assim o entender.----------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às observações feitas pelo 
vereador João Rocha, referiu que efetivamente a nova zona industrial fica um pouco 
constrangida se não houver mais uma saída que a ligue ao IP e, desse ponto de vista, 
concordam com o projeto que estava em cima da mesa e com o senhor vereador.------------------
Depois, referiu que este projeto não foi executado, não por birra ou porque acham que estava 
mal, mas por duas razões, a primeira porque lhes foi dito pelas Infraestruturas de Portugal que 
se eventualmente houver um ramal de ligação ferroviária ao Aeroporto, possibilidade que não 
está eliminada, aquela ponte como estava concebida, poderia impedir a colocação de 
catenárias e, segunda porque a Câmara Municipal de Beja não tem forma de financiamento 
para um acréscimo de mais 1.000.000,00 €. Neste sentido, estão a fazer um compasso de 
espera para poder decidir.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à execução da obra da Zona de Acolhimento a opção do empreiteiro é fazer 
toda a nova zona e depois passar para a zona consolidada e a expetativa é que todo o conjunto 
esteja terminado até ao final do ano.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à empreitada dos percursos acessíveis, informou que nem sempre a obra tem 
decorrido bem, aliás, todas as lajes que foram colocadas e acessos aos estabelecimentos, 
nomeadamente na Rua D. Manuel, foi a Câmara Municipal que se substituiu ao empreiteiro. 
Na passada sexta-feira reuniu com a Vibeiras, e aquilo que a empresa transmitiu foi que, até 
31 de agosto de 2020, todo o Largo Lima Faleiro e zona até à Rua de Alcobaça está pronto. O 
caderno de encargos prevê que na obra estivessem sempre no mínimo nove trabalhadores e 
na realidade, uma grande parte do tempo, têm estado apenas três, facto que foi transmitido 
ao empreiteiro. São constantes os pedidos de reequilíbrios financeiros, a Câmara Municipal 
contesta-os por entender que a responsabilidade é da empresa e, apesar da obra ter estado 
parada devido ao COVID-19 e à arqueologia, não justifica o facto de estar tão atrasada. A 
empresa diz que está a ter prejuízo, a Câmara Municipal certamente que o tem e os 
operadores também, portanto não estão nada satisfeitos como a mesma está a decorrer.-------
Relativamente à situação em concreto, que o vereador referiu, do estabelecimento que está 
fechado à mais tempo e que não tem qualquer acesso, ainda que precário, poderá avaliar com 
os serviços se existe alguma forma de criar um acesso seguro através desse buraco, porque o 
outro estabelecimento, que já foi aqui trazido à discussão pela filha do proprietário, tem tido 
um acesso precário mas tem tido acesso e portanto são situações em que a arqueologia não 
pode servir para desculpa de tudo uma vez que há sítios dos quais esta já se retirou há dois 
meses e que poderiam já estar com as lajes colocadas. Porém, há uma coisa que está a correr 
bem, nomeadamente a substituição dos ramais e coletor da Rua D. Manuel I que estavam num 
estado de degradação mais avançado do que a própria EMAS supunha.---------------------------------
Relativamente à questão colocada pela vereadora Sónia Calvário, e na opinião da Câmara 
Municipal de Beja, não se passa nada de muito atípico na Casa da Cultura. Este edifício tem 
fechado todos os anos no verão às 17:30h e o que acontece é que alguns ateliers funcionavam 
à porta fechada para além desse horário.-----------------------------------------------------------------------
Informou que os ateliers estão a ser reavaliados para se estabelecer protocolos de cedência e 
avaliar o que se passa em cada um deles, quantos formandos cada um tem inscritos e quais 
são os que são pagos ou não para que, assim que seja possível, retomar a sua atividade normal 
a partir de setembro. Os ateliers que são da própria Câmara Municipal e ministrados por 
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formadores da autarquia nunca tiveram suspensos mas acabaram por se autossuspender 
devido ao COVID-19 porque as pessoas deixaram de os frequentar.--------------------------------------
Referiu ainda que foram um pouco surpreendidos pela forma como a notícia saiu, porque 
receberam um abaixo-assinado no dia 03 de julho e no mesmo dia a notícia estava na 
comunicação social. Contudo, sublinhou que se tivessem alterado o horário da Casa da 
Cultura, seria uma decisão política do executivo perfeitamente legítima. O objetivo é dar mais 
dinâmica e que mais público frequente o edifício, está-se a tentar estabelecer um protocolo 
com o Conservatório Regional do Baixo Alentejo para que este possa regressar com algumas 
atividades no futuro próximo, e portanto é isto que se pretende, acrescentar mais-valias à 
Casa da Cultura em condições de equidade e de regras bem definidas para esta continuar a ser 
uma “casa de amigos” ao serviço do público, disse.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, ainda relativamente à questão do vereador João Rocha sobre a 
ponte de acesso à zona industrial, acrescentou que houve de facto essa comunicação das 
Infraestruturas de Portugal, solicitando que houvesse cautela relativamente à ponte porque 
estava em estudo a questão da eletrificação e havia a possibilidade de ser feito, ou não, um 
ramal ao aeroporto o que pode implicar, ou não, a duplicação da linha, fazendo com que o 
projeto tivesse de ser reformulado, ou seja, nem sequer é uma questão da altura da ponte mas 
sim de largura, e foi neste sentido que as questões foram colocadas.-----------------------------------
Evidentemente que aquilo que está a dizer não sabe que sentido terá porque passaram seis 
meses e relativamente às infraestruturas ferroviárias ouve-se muita coisa mas esta é ainda 
uma nuvem sem concretização prática. Não sabe em que ponto está o concurso para a 
aquisição de carruagens, se derrapou ou não e é dentro destes parâmetros que se está a 
trabalhar embora sejam questões que ultrapassam a Câmara Municipal. Contudo a chamada 
de atenção do senhor vereador João Rocha de se questionar novamente as Infraestruturas de 
Portugal para saber se esses condicionamentos se mantem ou se foram já ultrapassados, faz 
todo o sentido, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, uma vez que foi referida a probabilidade de existir um protocolo 
com o Conservatório Regional, chamou a atenção para que se evite trazer estes documentos à 
reunião para ratificar no sentido de eventualmente poderem, como já aconteceu, darem 
sugestões ou fazer observações.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos ateliers sugeriu que na avaliação que está a ser feita e da qual gostariam de 
ter conhecimento das conclusões, se atenda à própria natureza das atividades que na Casa da 
Cultura existam, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, deu as boas vindas à Drª Paula Pestana desejando-lhe um bom 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida e relativamente às questões colocadas na última reunião de câmara acerca das 
plantações intensivas e o não cumprimento das faixas de proteção nalgumas freguesias, 
espera obter uma resposta numa próxima reunião bem como às duas questões que recolocou 
acerca da EMAS (questão dos ramais de ligação e sua construção até cerca de 20 metros que, nos 

termos do Regulamento que saiu no final do ano de 2018, é da responsabilidade da entidade gestora, 
mas que a EMAS, E.M., tem estado a cobrar aos clientes e se foi ou não adquirida uma viatura nova de 

desobstrução para a EMAS, E.M. em detrimento de reparar a existente e qual o orçamento).--------------
Solicitou também os relatórios sobre a qualidade da água referentes ao 1º e 2º trimestres 
deste ano e perguntou ainda se já foram retomados os trabalhos de arranjo e requalificação de 
caminhos e estradas municipais e qual a calendarização uma vez que estavam a ser executadas 
intervenções nalgumas zonas mas que entretanto pararam devido ao COVID-19, disse.------------ 
 
O vereador Arlindo Morais, usou da palavra para referir, em primeiro lugar, que todos os 
protocolos celebrados ou que se pretende celebrar com entidades ou associações locais vêm a 
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reunião de câmara, é ponto assente não fazer qualquer tipo de cedência sem passar por este 
órgão como acontecia há tempo atrás.---------------------------------------------------------------------------
Em segundo lugar disse que, enquanto foi Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, 
quando se iniciaram as movimentações de terras para plantação de amendoal entre as 
margens da Ribeira do Álamo, que destruíram importantes achados arqueológicos, foi ele 
próprio que denunciou a situação, mas na altura não viu ninguém do anterior executivo no 
local, podia estar distraído mas não viu, portanto, todas estas preocupações continuam e 
todas estas questões das plantações intensivas já se colocam há muito tempo atrás, não são de 
agora, não podia deixar de frisar isto para que não se pense que são situações atuais que só 
apareceram agora, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, tendo em conta esta intervenção e pegando nos processos que lhes 
foram entregues, referiu que poderão debater os mesmo e o senhor vereador Arlindo Morais 
explicar-lhe o que consta nos pareceres técnicos de situações que se arrastam há dois anos, e 
mais não diz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador João Rocha quis dizer também que com certeza, quando foi Presidente da Câmara 
Municipal de Beja não fez tudo bem, mas quando lhe colocavam alguma questão, e embora 
até lhe chamassem antipático, tinha a capacidade de saber ouvir e não ficava logo assim tão 
espinhado como o senhor vereador Arlindo Morais ficou. Quando coloca as questões aqui na 
reunião de câmara são no sentido construtivo, como o fez sobre a zona de atividades 
económicas com três questões e uma série de propostas que podem até não estar de acordo 
naturalmente ou como a questão sobre o estabelecimento junto ao Castelo que teve o 
cuidado de primeiro ir ver porque lhe deram conhecimento, portanto, até é provável que se 
possam descobrir muitas situações agora que foram feitas no anterior mandato e que ele não 
sabia ou desconhecia. Acrescentou ainda que até nem é contra o olival intensivo e que 
percebe toda esta problemática mas a maior parte destes assuntos nem sequer passam pela 
Câmara Municipal e falar disto não é contra a Câmara mas sim contra quem aprova, portanto 
apenas fazem as questões e têm o direito de ter uma opinião diferente, disse.----------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, quis ainda referir que não é uma questão de ficar espinhado mas 
sim de nestes quase três anos que está em funções custar-lhe francamente de estar sempre a 
ouvir determinados assuntos, tanto nas reuniões de câmara como de assembleia municipal, 
que vão sendo sempre recalcados, quase como num processo de desgaste e portanto, nem 
sequer estava a pensar em intervir mas chegou a um ponto em que tinha de dizer alguma 
coisa, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente aos caminhos e vias municipais, 
informou que o planeamento é semelhante ao apresentado em abril de 2018, contudo sofreu 
alterações uma vez que surgiram intervenções urgentes que não eram expetáveis mas que 
eram fundamentais e que consumiram muito tempo, como por exemplo a estrada que liga 
Mombeja a Santa Vitória ou a estrada que liga Santa Clara de Louredo a Penedo Gordo. Depois 
houve outras situações inesperadas que outros executivos, nomeadamente o anterior, 
também tiveram certamente e que se prendem com paragem de equipamento de elaboração 
de massas asfálticas quentes e frias e também ocasionalmente a deslocação de funcionários 
para outras tarefas que não aquelas a que estão afetos, como foi por exemplo a limpeza do 
perímetro florestal de Salvada e Cabeça Gorda onde os funcionários estiveram cerca de dois 
meses. De qualquer forma dará conhecimento aos vereadores do plano inicial mas não garante 
que possa ser já na próxima reunião, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 

Espaço Rústico da Fonte dos Frades;---------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4080, de 07 de julho de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que o PIER da Fonte dos Frades esteve em discussão pública até dia 3 de julho, conforme aviso 
nº 7625/2020, publicado em Diário da República, 2ª série de 12 de maio.-----------------------------
Durante esse período, não foram apresentadas quaisquer reclamações, observações ou 
sugestões relativamente á propostas do PIER.------------------------------------------------------------------
Dia 5 de julho pelas 22h31m e pelas 22h52m foram rececionados dois emails respetivamente 
da “Solidariedade Imigrante Portuguesa” e da “Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda” 
que no âmbito dessa discussão pública apresentaram a sua pronuncia sobre o Plano.--------------
Apesar de terem sido apresentadas fora do prazo considerou-se de analisar as questões 
apresentadas por cada uma das entidades que se manifestou e colocar o assunto à decisão 
superior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposição apresentada pela “Solidariedade imigrante Portuguesa – Associação para Defesa 

dos Direitos dos Imigrantes”:--------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere ao âmbito do PIER, a questão levantada nesta exposição está relacionada com 
a preocupação relativamente às questões de habitabilidade dos trabalhadores imigrantes que 
residem em contentores junto às albufeiras.-------------------------------------------------------------------
De facto, o relatório do plano, nas páginas 47 e 48 refere que “…Não caraterizada 
detalhadamente nas tabelas anteriores, por à data desta caraterização não haver qualquer 
ocupação no local, neste espaço faz-se normalmente a instalação de construções temporárias, 
contentores contemplando cerca de 40 dormitórios, 3 contentores de duche, 3 contentores de 
balneários e 8 contentores de cozinha...” Designam essa área como de “acolhimento de 
instalações de apoio ocasional a trabalhadores”.--------------------------------------------------------------
Esta situação foi detetada pela equipa municipal de acompanhamento ao Plano, na sequência 
de uma visita ao local e de imediato foram tomadas medidas para que no plano ficasse bem 
claro que a situação verificada era ilegal e não legalizável.-------------------------------------------------
Neste sentido a situação ficou identificada no relatório como uma existência na data da 
elaboração do plano mas não como uma pré-existência e os documentos da proposta do plano 
não permitem claramente a sua regularização.----------------------------------------------------------------
Assim, na planta de implantação o local está identificado como AC2 - “Outras áreas de apoio à 
exploração agrícola propostas” não tendo sido identificada nenhuma “área de apoio à 
exploração agrícola existente”, como acontece por exemplo no AC1 exatamente por não se 
reconhecer qualquer legitimidade ao que está instalado no local.----------------------------------------
Nesse AC2, de acordo com o quadro de áreas associado à planta de implantação e que 
constitui um anexo ao regulamento, o uso das edificações admitidas é o de “instalações 
agrícolas e de apoio à exploração” e o regulamento do Plano, nomeadamente o seu artigo 16º 
vem esclarecer que “…admitem-se exclusivamente. Armazéns, a construção de uma 
infraestrutura de apoio à caça e a requalificação e infraestruturação para acolher usos 
associados ao regime de exploração das culturas agrícolas, sem caracter residencial, 
nomeadamente de apoio aos trabalhadores agrícolas, desde que autorizadas pelas entidades 
competentes…”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado o artigo 12º do Regulamento, nas suas alíneas g) e h) refere que são interditas 
“As construções de novas edificações fora dos locais identificados para o efeito na planta de 
implantação do Plano como Assento de Lavoura, Instalações tecnológicas Programadas e 
Outras áreas de apoio Agrícola “ e “a instalação de construções temporárias (contentores) 
independentemente do uso admitido.”.-------------------------------------------------------------------------



 

Página 6 de 11 
 

Assim conjugando tudo o que foi referido e que consta nas peças fundamentais do Plano, 
conclui-se que; as instalações temporárias existentes não são legais nem são legalizáveis. No 
AC2 em concreto não se admite a construção de edifícios com fim residencial, apenas se 
admitindo edificações de apoio aos trabalhadores sem esse fim, como por exemplo cantina, 
balneários, posto de enfermagem. Não se admitem quaisquer outras edificações que não 
estejam claramente identificadas em planta e com áreas e usos definidos nos quadros de 
edificabilidade. Não se admitem, na área do plano, construções temporárias.------------------------
Deste modo, pensamos terem sido acauteladas as questões que foram colocadas na exposição 
apresentada não sendo necessário fazer qualquer aditamento ao plano.-------------------------------
Quanto à situação que se verifica atualmente, o plano identifica-a mas não viabiliza, 
permitindo enquadrar as medidas que a Câmara Municipal queira tomar.-----------------------------
Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda:----------------------------------------------------------------
Esta entidade manifesta preocupação relativamente aos efeitos sobre o ambiente de 
intervenções efetuadas no território afetando áreas de RAN, de REN, linhas de água, a 
qualidade da água, dos solos, o património arqueológico, em resumo o PDM de Beja. Levanta 
ainda dúvidas sobre a legalidade das unidades industriais construídas e preocupação 
relativamente à proposta de implantação de unidades industriais em área de RAN.-----------------
Finalmente colocam as mesmas preocupações relativamente àquilo que designam como área 
de acolhimento de Instalações de apoio ocasional a trabalhadores junto às albufeiras, o que já 
se considera respondido no ponto anterior.--------------------------------------------------------------------
As edificações levadas a cabo nesta área de intervenção, com exclusão das construções 
temporárias já anteriormente referidas, foram sendo licenciadas pela Câmara Municipal de 
acordo com o que o PDM, em cada altura permitia, recorrendo a declarações de interesse 
municipal aprovadas pela Assembleia Municipal que as permitia enquadrar no regime de 
exceção que a anterior versão do PDM previa, e perante a emissão de autorizações das 
entidades que em cada caso tinham que se pronunciar em função das condicionantes que 
abrangiam cada intervenção. Na tabela 6.1.2 das páginas 51 a 56, encontra-se a referência a 
cada edificação e à sua situação legal, se era existente ou se foi objeto de nova construção ou 
de ampliação e nestes últimos casos a referencia aos processos camarários de licenciamento. 
Conforme se pode verificar da análise dessas tabelas apenas de 8652m2 da área dos pátios de 
fermentação que foram executados sem licenciamento e que tem um processo de legalização 
na Câmara Municipal, não pode ser efetivamente legalizado, porque, contrariamente ao que 
aconteceu em outras intervenções na propriedade, não foi obtida a necessária autorização 
para inutilização de solos da RAN, pela respetiva Autoridade Regional.----------------------------------
Esta situação, as alterações que se estavam a realizar na propriedade e que não careciam de 
licenciamento municipal mas que não seriam compatíveis com o PDM e ainda o facto de 
termos sido colocados perante o facto de se ter constatado a pretensão de continuar a ampliar 
esta unidade industrial, levaram a considerar que a solução adequada para avaliar os efeitos 
das alterações, efetuadas e a propor no território, seria a elaboração de um PIER.-------------------
Este PIER foi sujeito a um processo de Avaliação Ambiental Estratégico no qual foi, durante a 
execução do plano e antes da sua aprovação, descritos e avaliados os eventuais efeitos do 
plano, sobre o ambiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta avaliação consta do relatório ambiental que constitui uma das peças do plano e teve 
parecer das entidades com responsabilidades ambientais.-------------------------------------------------
Nesse relatório ambiental é efetuada a avaliação estratégica dos efeitos do plano para o fator 
de sustentabilidade “ Valores Naturais Paisagísticos e Patrimoniais” e identificadas as medidas 
de minimização dos efeitos negativos e recomendações de modo a potenciar e otimizar 
algumas das oportunidades identificadas.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o estipulado na Lei os planos serão acompanhados na sua concretização pelas 
entidades com responsabilidades específicas, entidades essas que são identificadas também 
nesse relatório ambiental, assim como identificados nos indicadores a serem utilizados para 
essa monitorização.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pensa-se que face ao exposto se pode considerar estar acautelado o acompanhamento dos 
efeitos do plano, no qual a Câmara Municipal tem um papel importante.------------------------------
A questão da arqueologia está contemplada nesta avaliação de efeitos e na identificação das 
medidas de minimização, estando a análise desta componente baseada num estudo de 
impacte Patrimonial que resultou de um trabalho de prospeção arqueológica dos 630ha da 
herdade da fonte dos frades e que constitui o anexo II da Relatório Ambiental.----------------------
Por último considera-se de fazer referência à existência de instalações tecnológicas 
programadas no espaço agrícola. Esta opção foi a solução encontrada para permitir futuras 
edificações necessárias ao desenvolvimento da unidade industrial já instalada, definindo desde 
já o plano as suas áreas máximas e implantações no território, mas cuja concretização 
dependerá sempre de uma justificação caso a caso para avaliação da sua pertinência por parte 
da Entidade Regional da Reserva Agrícola que terá obrigatoriamente que se pronunciar 
previamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este PIER foi acompanhado com o máximo rigor pela equipa técnica da Câmara Municipal e 
pelas entidades externas identificadas para efeito nomeadamente; a Comissão de 
Coordenação da Região do Alentejo, a Agencia Portuguesa do Ambiente, a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, a Direção Geral de Energia e 
Geologia, a EDP, Distribuição – Energia, a Infraestruturas de Portugal, a Direção Geral de 
Agricultura a Desenvolvimento Rural e a Direção Regional de Cultura do Alentejo.------------------
Os pareceres finais favoráveis emitidos fazem parte deste processo que esteve em discussão 
pública e que se encontra em fase de aprovação.-------------------------------------------------------------
Considera-se estarem salvaguardadas as preocupações manifestadas na exposição 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta tudo o anteriormente referido, considera-se que o Plano reúne condições 
para ser submetido a aprovação da Assembleia Municipal sugerindo-se que seja enviado 
previamente para o grupo de trabalho sobre culturas intensivas de modo a clarificar alguma 
dúvida que ainda subsista relativamente aos esclarecimentos constantes na presente 
informação que sugere, seja transmitido às entidades que apresentaram as exposições, apesar 
de o terem feito fora do prazo.”.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

280)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------
“Depois de uma análise breve deste PIER, com base nos documentos submetidos, é importante 
deixar algumas considerações sobre o conteúdo do Plano.-------------------------------------------------
1 – Não pode deixar de se referir que a opção que tem vindo a ser seguida pelo Município de 
Beja de elaborar PIER, como recurso a um instrumento de planeamento quando se esgota o 
enquadramento baseado na figura do projeto, por se afigurar desajustada face às intervenções 
preconizadas e ao que está definido no PDM de Beja, é correta e desejável, e desenvolve-se de 
acordo com o que está definido e, de certa forma, com o que é incentivado, como prática 
consequente, pela legislação em vigor sobre os instrumentos de gestão territorial.-----------------
2 – O resultado é inegavelmente positivo, por se passar a conhecer melhor o território, por se 
equacionar e deixar claro os impactos sobre os diversos sistemas que compõem o espaço rural 
e principalmente por constituir um exercício de conciliação de valores e interesses existentes 
no território.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Dito isto, é importante apresentar algumas questões resultantes da análise dos 
documentos, que correspondem a matérias não essenciais que, naturalmente, não 
condicionariam o voto favorável da CDU, mas que assumem alguma relevância para poderem 
vir a ser consideradas como elementos a ter em consideração na fase de implementação do 
plano nos próximos anos.--------------------------------------------------------------------------------------------
4 – A opção de não criar zonas de acolhimento com carácter residencial na exploração para 
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albergar trabalhadores deslocados é correta, importando que faça “doutrina” para situações 
futuras. Neste sentido, é importante, o mais rápido que seja possível, acabar com a ilegalidade 
inerente à instalação dos contentores localizados junto a uma das duas albufeiras existentes 
no prédio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Face a esta medida, seria importante que os serviços do Município relacionados com as 
questões sociais acompanhassem o realojamento dos trabalhadores, privilegiando que a 
função habitacional ocorra prioritariamente em aldeias do Concelho, como forma de contribuir 
para a revitalização destes núcleos urbanos.-------------------------------------------------------------------
6 – Relativamente ao património arqueológico presente na exploração, dada a sua relevância 
enquanto valor histórico e cultural e tendo em conta situações anteriores ocorridas no 
Concelho em outros sítios arqueológicos, é importante deixar uma recomendação sobre o 
acompanhamento de evolução da implementação do PIER, para que o sítio seja devidamente 
preservado e, se possível, proceder a algumas beneficiações com a finalidade de promover no 
futuro o aprofundamento e estudo do local.-------------------------------------------------------------------
7 – As albufeiras existentes são um importante recurso para promover o equilíbrio biofísico na 
exploração e favorecer a biodiversidade, lamentavelmente esta valia não foi suficientemente 
reconhecida nas análises realizadas e nas propostas apresentadas. Neste sentido, é importante 
ganhar o promotor para cuidar melhor das albufeiras inclusivamente promover uma reserva 
mínima de água que possibilite que a função ambiental seja mantida e, se possível, até 
reforçada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 – Da análise de imagens do Google Earth, é possível constatar que o espelho de água tem 
vindo a diminuir, situação que não foi equacionada pela equipa de projeto e que merece, em 
sede de acompanhamento de execução do plano, ser considerada, inclusivamente porque tem 
sido objeto de deposição de entulhos. Neste sentido, é importante também ganhar o 
promotor para levar a efeito um arranjo paisagístico simples, mas com expressão na 
envolvente das albufeiras, através da plantação de vegetação adequada, sem envolver grandes 
custos de instalação e de manutenção. Sobre esta matéria é importante referir o 
enquadramento do PDM de Beja, que identifica, em relação às zonas de proteção das bacias e 
alimentação das albufeiras, como usos e ocupações interditas (artigo 93º): “ações 
potencialmente geradoras de poluição sobre as águas subterrâneas ou superficiais, ou que 
provoquem alterações significativas nas condições naturais de drenagem para as albufeiras”.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de revisão de preços;-------------------------------------- 

 
Registo nº 3079, de 25 de maio de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do cálculo definitivo da revisão de preços relativa à empreitada 

de reabilitação de instalações sanitárias do Parque de Feiras e Exposições – Fase 2, cujo valor 
é nulo. Este novo cálculo resulta do IMPIC ter corrigido os índices publicados em Diário da 
República, pelo que o valor anteriormente calculado de 257,06 € a pagar ao empreiteiro 
deverá ficar sem efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 281)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o relatório final de análise das propostas relativas ao concurso público para 

concessão do Bar, Esplanada e Apoios Balneares da Praia Fluvial dos Cinco Réis, propõe-se a 
adjudicação à CERCIBEJA – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 

de Beja, C.R.L..----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 282)-------------------------------------------- 
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2.4. – Proposta de ratificação do contrato de concessão;------------------------------ 

 
Presente o contrato de concessão da exploração do Bar, Esplanada e Apoios Balneares da 

Praia Fluvial dos Cinco Réis, a celebrar entre o Municipio de Beja e a CERCIBEJA – Cooperativa 

para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.L., que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 283)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato;----------- 

 
Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Municipio de Beja e a 
CERCIBEJA – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Beja, C.R.L., 
que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, com o 
objetivo do Primeiro Outorgante, ceder em regime de comodato, à Segunda Outorgante, a 
área de 150,00m² adiante designada por "Área Destinada a Atividades de Recreio Náutico", 
para o exercício de atividades recreativas náuticas e um módulo pré-fabricado com 
4,00mx2,44mx2,92m para armazenamento de material/equipamento para a prática de 
atividades náuticas, os quais fazem parte integrante do Parque Fluvial de Cinco Réis.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 284)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – 

Comparticipação de 25% nos medicamentos referente ao 2º trimestre de 

2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 três 
que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 1.764,71 €.---------------------------------
Foi deliberado por unanimidade.(Deliberação nº 286)--------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

da licença especial de ruido e da licença de recinto improvisado;---------------- 
 
Solicitado pela Associação Juvenil Lendias d’Encantar, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruido e da licença de recinto improvisado para a 
realização do evento "Ciclo Performativo de Teatro Musicado – 1 Ator 1 Músico", no Parque 
Vista Alegre, ao ar livre, em Beja, nos dias 03 e 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de julho de 2020.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 287)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Resumo Diário de Tesouraria nº 130, relativo ao dia catorze de 

julho de dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 

duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta euros e vinte e um cêntimos, sendo 
um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta euros e cinquenta e 
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seis cêntimos de operações orçamentais e trezentos e noventa e três mil, novecentos e nove 

euros e sessenta e cinco cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Perguntou ao senhor Presidente da Câmara se já chegou a reunir com o Diretor da 
Administração Regional de Saúde.---------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se é possível pintar o estacionamento na Rua António Covas Lima, junto ao Hospital 
de Beja, tendo em conta que há um senhor que por norma ocupa dois lugares com o seu 
veículo e com conhecimento de causa.---------------------------------------------------------------------------
Lamentou ainda terem passado a perna ao senhor vereador Luís Miranda relativamente à 
vedação da esplanada do café que várias vezes tem referido nas reuniões de câmara, porque 
disse-lhe que não tinha assinado nada mas o facto é que esteve lá uma engenheira que 
atestou a autorização da mesma.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que reuniu ontem em Beja com o Dr. José Robalo 
para saber o ponto da situação em relação às perspetivas da 2ª Fase do Hospital de Beja. A ARS 

reconhece que as condições da Unidade Local de Saúde, mesmo comparadas com outras do 
Alentejo Norte, são mais precárias e que o Hospital de Beja vai precisar de intervenções com 
alguma celeridade. Neste momento, o que está a ser estudado e equacionado é que seja 
acrescentado mais um piso ao atual edifício das consultas externas para instalar algumas das 
especialidades que integram esta 2ª fase. Esta possibilidade tem naturalmente um custo 
inferior aos tais 25.000.000,00 € que chegaram a estar inscritos no Orçamento de Estado de 
2018 e portanto a ideia é que este eventual segundo piso possa dar resposta a duas ou três 
das especialidades que faltam cumprir, nomeadamente, a nova consulta externa, o bloco 
operatório, as urgências, os cuidados intensivos e as análises clínicas. Está também a ser 
reequacionado ou até cair do projeto as caves e o heliporto.----------------------------------------------
Uma boa notícia é que relativamente à ressonância magnética está tudo tratado e já não 
demorará muito a sua instalação, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias começou por referir que aquilo que o vereador Arlindo Morais aqui 
disse relativamente ao mau bocado que viveu enquanto Presidente de Junta é verdade, 
presenciou e acompanhou esse tempo com pormenor e quis focar este aspeto para realçar as 
enormes debilidades que o Poder Local tem para estas matérias, ou seja, isto está feito para 
que o Poder Local não meta a colher e não vale a pena estar com malabarismos porque a 
realidade é esta. Pegou neste exemplo para dizer que aquilo que aconteceu naquela altura foi 
feito pela mesma empresa que viu agora o PIER aprovado, e quando estava ouvir o vereador 
Luís Miranda a apresentar as justificações para aprovação do Plano, deu-lhe a impressão a um 
dado momento, que tinha à sua frente um prato cheio de sapos vivos e não o interpretem mal 
porque sabe exatamente as limitações que impendem sobre os autarcas.-----------------------------
Relativamente ao aeroporto e ao caminho-de-ferro, em 2030 será discutido o PNI e a 
eletrificação até 2040 para Beja portanto é a prova provada das incapacidades que há.-----------
Finalmente perguntou se corresponde ou não à verdade que a Câmara Municipal se prepara 
para ceder o contentor instalado no Mercado de Santo Amaro a um vendedor de peixe, disse.- 
 
O senhor Presidente da Câmara, informou que o que está previsto no PNI é que a eletrificação 
se possa dar algures entre 2021 até ao prazo limite de 2025 a passo que a IP está lá estipulada 
até 2028, ou seja, este PNI é cobrável pelos cidadãos por ter quantificações financeiras e 
temporais. Relativamente ao aeroporto e seu futuro tem algumas dúvidas que a questão dos 
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passageiros possa na próxima década ser a sua principal valência, acha que a principal vai ser 
mesmo a vertente industrial. Relativamente à via-férrea ter ou não eventualmente ligação ao 
aeroporto, é como o ditado popular de “preso por ter cão ou preso por não ter”, ou seja, por 
um lado de que se gastou um disparate de dinheiro e aquilo não serve para nada e por outro 
que o aeroporto não se desenvolve porque se perdeu uma oportunidade de fazer uma linha ao 
lado, portanto todos os executivos gostam de decidir em função de opções políticas mas 
nestas questões, pontualmente, poderão ter que reparar nos detalhes técnicos. Não tem, a 
certeza se uma linha desta natureza é ou não justificável, admite que possa ser, mas também 
ser um defensor muito acérrimo e depois ao fim de dez anos revelar-se um “elefante branco”, 
enfim. Considera que os políticos têm de ser mensageiros de esperança mas com níveis de 
realismo e daquilo que é exequível porque muitas vezes quando se transporta aquilo que 
gostariam que fosse sabendo que não há meios para cumprir, isso não se vira contra o partido 
A, B ou C, vira-se contra todos transversalmente, portanto acha que a tarefa é informar os 
cidadãos daquilo que é expetável, mesmo que não seja aquilo que eles queiram ouvir.------------
Relativamente ao contentor informou que o mesmo só seria cedido se houvesse acordo dos 
três vendedores de peixe em questão, aliás, quando no dia 18 de junho reuniu com cada um 
individualmente, houve um que referiu logo que não aceitaria o contentor em circunstância 
alguma porque não reúne condições. Efetivamente a Câmara Municipal não o ofereceu a 
ninguém mas existe um que se mostrou interessado em aceitá-lo mas, esta condição só será 
possível, se ou os outros dois operadores que estão nas bancas mensais a aceitarem, disse.----- 
 
 

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

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por 
deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
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Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 05 de agosto 

de 2020 
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