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Ata número dezasseis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a cinco de agosto 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

1.1.  – Proposta de aprovação das atas n
os

 13/2020, 14/2020 e 15/2020;----  

 
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 as seguintes atas que foram previamente 
enviadas a todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------------
nº 13/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia um de julho de dois mil e vinte, 
aprovada por maioria com a abstenção da vereadora Sónia Maria Horta do Calvário por não ter 
participado na mesma.(Deliberação nº 290)----------------------------------------------------------------------
nº 14/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia quinze de julho de dois mil e vinte, 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 291)---------------------------------------------------------------
nº 15/2020, relativa à reunião de câmara extraordinária realizada no dia vinte e dois de julho 
de dois mil e vinte, aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Manuel Rocha da 
Silva por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 292)----------------------------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário questionou o executivo relativamente ao Museu de Banda 
Desenhada em Beja uma vez que, no início do mandato, o senhor Presidente da Câmara 
comunicou que era pretensão dar continuidade a este projeto mas até agora não houve 
qualquer referência, desenvolvimento ou conhecimento que mais alguma coisa tenha sido 
feita para concretização do mesmo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que na primeira reunião que teve 
com o responsável da Bedeteca de Beja, Dr. Paulo Monteiro, poucas semanas depois de ter 
tomado posse, transmitiu-lhe claramente que o projeto não caiu mas não seria realizado no 
mandato 2017/2021 por serem outras as prioridades imediatas do Município em termos de 
aproveitamento de fundos comunitários ainda disponíveis, decisão que o técnico 
compreendeu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O espaço mantém-se na Rua Dr. Afonso Costa, o projeto está a ser elaborado pelo Arquiteto 
Manuel Faião e a sua instalação bem como a recuperação da Casa das Artes Jorge Vieira, são 
uma das prioridades para um eventual novo mandato se e quando houver possibilidades de 
financiamento para as respetivas obras. Foi este o compromisso que assumiram desde o início 
e que aliás nem figurava no programa eleitoral, disse.------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário disse que colocou a questão na sequência das declarações públicas 
que ouviu do senhor Presidente da Câmara na apresentação pública do Festival de Banda 
Desenhada de 2018 onde expressou a continuidade do projeto e, daquilo que se recorda, não 
ficou com a ideia que tenha sido dada a informação que seria para um próximo mandato.------- 
 
O vereador João Rocha considerou que o Museu de Banda Desenhada pelo significado e 
importância que representa não só em Beja como a nível nacional e internacional, deveria ser 
um projeto acarinhado e que podia perfeitamente ultrapassar o programa eleitoral pelo que o 
executivo em permanência devia refletir sobre o assunto.--------------------------------------------------
Relativamente ao Museu Jorge Vieira e ao Centro de Artes e Arqueologia a intenção do 
executivo anterior era misturar arte contemporânea e arqueologia, é uma sugestão que deixa 
para aproveitar também o espaço para a educação, com visitas de estudo porque acima de 
tudo aquilo representa as várias cidades de Beja e são dois equipamentos fundamentais para 
dinamização do centro histórico.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que em bom rigor e ao contrário do 
Fórum Romano para o Centro de Artes e Arqueologia ainda não têm nenhum projeto, existem 
ideias que não irão com certeza a tempo de as concretizar neste primeiro mandato.---------------
Concorda com a sugestão deixada pelo vereador João Rocha, aliás a ideia que têm vai muito 
nesse sentido, ou seja, ter aquilo a que chamam o Museu da Cidade no 1º piso que seja 
transversal a todos os períodos históricos da cidade de Beja e no 2º piso haver exposições 
temporárias de arte contemporânea, arqueologia e das mais diversas naturezas, que sejam 
rotativas de forma semestral ou anual para não ser um espaço “morto” e para que um cidadão 
que visite Beja possa regressar um ano depois e ter uma exposição diferente, disse.--------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário deu ainda conhecimento que na Rua dos Infantes, entre os 
estabelecimentos “Os Infantes” e “Taska da Su” que neste momento têm esplanadas, está um 
edifício devoluto que deve estar cheio de animais mortos e em decomposição uma vez que o 
cheiro que se faz sentir é nauseabundo, pelo que apelou aos serviços que possam deslocar-se 
ao local para resolver a situação.---------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Proteção Civil Municipal tem 
vindo a entaipar vários edifícios devolutos na Rua dos Infantes e Rua do Touro mas é natural 
que haja alguns onde terão de fazer intervenções semelhantes, pelo que irá dar conta da 
ocorrência no sentido de sanar a situação para evitar problemas de saúde pública.----------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano, recordou que na reunião de câmara em que não veio o 
projeto porque estava ser finalizado mas que mesmo assim os vereadores da CDU votaram 
favoravelmente, solicitou que lhes fossem enviadas as alterações que entretanto o mesmo 
sofreu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às tarifas de água e saneamento e quando se implementou o sistema PAYT, 
lembrou também que na altura votaram favoravelmente dado que iria haver um período de 
experimentação durante dois meses e que depois haveria uma reavaliação. Este período já 
passou, sempre disseram que estavam frontalmente contra todo e qualquer aumento das 
tarifas para o consumidor final e portanto considera que está na altura de fazer essa 
reavaliação, porque há muitas queixas dos munícipes relativamente às faturas da água.----------
Solicitou ainda acesso à relação mensal do fluxo de pagamentos das dívidas a fornecedores da 
EMAS, E.M., a 30, 60 e 90 dias do ano 2019, disse.------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente ao sistema PAYT, referiu em primeiro lugar que o 
mesmo não tem a ver propriamente com o consumo de água mas sim com os resíduos mas, de 
facto, havia um período transitório de dois meses a partir do qual se começaria a cobrar sacos 
dos resíduos indiferenciados, o que ainda não se verificou devido à situação excecional que 
atravessamos provocada pela COVID-19.-------------------------------------------------------------------------
Salientou que a recolha porta a porta tem tido sucesso em termos de recolha de reciclados, 
tem havido também alguns problemas que têm sido resolvidos no que respeita a uma má 
utilização do sistema, nomeadamente deposições em dias fora dos calendários dos diferentes 
tipos de resíduos, contudo, este esforço enorme que a Câmara Municipal está a fazer, uma vez 
que o sistema porta a porta é mais dispendioso, tem depois o benefício do aumento do 
material reciclado. Acrescentou ainda que provavelmente a zona porta a porta será 
ligeiramente alargada numa primeira fase para colmatar outras que ficaram no meio dessa 
área. Iniciou-se também o processo de retirada de moloks que estavam encerrados porque 
eram sítios utilizados para a deposição de “monos”, conseguindo-se assim reduzir essa 
prática.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à fatura da água é intenção do executivo apresentar um estudo sobre os 
aumentos realmente verificados.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao pedido que o vereador Vítor Picado efetuou sobre as análises da água para 
consumo humano, informou que ainda só estão disponíveis os resultados do 1º trimestre que 
se encontram na página da EMAS, E.M..--------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão que o vereador Vítor Picado também colocou respeitante aos ramais 
até 20m, confirmou que não estão a ser cobrados, embora haja por aí uma polémica sobre 
essa situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do novo veículo de desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros 
informou que este é um equipamento suplementar dos já existentes, nomeadamente ao 
veículo limpa fossas grande, que não vai a todo o lado, e ao veículo pequeno que tem algumas 
limitações e que faz a limpeza por jato de água ao contrário que o novo faz por sucção, disse.-- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que relativamente ao projeto do 
Fórum Romano terá todo o gosto em fazer chegar o mesmo aos senhores vereadores.------------
Quanto à recolha porta a porta e verificando os números enviados no mês de agosto relativos 
a todo o período, referiu que de facto tem havido um aumento das toneladas de lixo 
recolhido, mas o objetivo é ir mais além por se considerar o número ainda insatisfatório e com 
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esta ação da retirada de alguns moloks que estevam selados esperam que essa recolha 
aumente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A título de informação deu conhecimento que em março foram recolhidos 23.670 kilos, em 
abril 28.160 kilos, maio 30.980 kilos, junho 34.580 e julho 41.420 kilos, sendo que os recicláveis 
em março representavam 13% dos 23.670 kilos e em julho representavam 19% dos 41.420 
kilos, dados que terá todo o gosto em fazer chegar aos senhores vereadores.------------------------
O objetivo é que os recicláveis constituam sensivelmente 1/3 do total de lixo recolhido porque 
com as novas regras ambientais da Comunidade Europeia se a reciclagem não for suficiente 
pode traduzir-se em multas para o Município e para a RESIALENTEJO, disse.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da minuta do Projeto de Revisão ao 

Contrato de Gestão Delegada;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta do Projeto de Revisão ao Contrato de Gestão Delegada para a prestação 

dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de 

águas residuais urbanas entre o Municipio de Beja e a EMAS de Beja, E.M., que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, o vereador Luís Miranda 
explicou que de facto o Município está numa situação irregular por não ter neste momento em 
vigor um Contrato de Gestão Delegada pelo que aquilo que se pretende é regularizar a 
situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A grande alteração relativamente ao existente é a delegação da Câmara Municipal de Beja 
para o âmbito da EMAS, E.M., da gestão e conservação das linhas de água em meio urbano, por 
uma questão de eficiência de serviço.----------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, aquilo que propõe é a aprovação da minuta do projeto de revisão para 
recolha de parecer da ERSAR e após este parecer a Câmara Municipal terá oportunidade de se 
debruçar e pronunciar se aceita ou não essas recomendações, voltando depois o processo à 
reunião de câmara para posterior envio e aprovação da Assembleia Municipal.----------------------
Em termos de calendarização a intenção é ter o processo finalizado ante do fim do ano para 
que o quinquénio de 2021/2025 possa já ser regulamentado por este Contrato de Gestão 
Delegada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade o envio da minuta do projeto de revisão à ERSAR para 
emissão do respetivo parecer, delegando na EMAS, E.M., que o efetue 
administrativamente.(Deliberação nº 293)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Registo nº 4593, de 28 de julho de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento 
com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de reabilitação do 

edifício sito na Praça da República, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em 

Beja, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata e 
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que prevê a reabilitação do edifício localizado no gaveto da Praça da República com a Rua Dr. 
Afonso Costa, em Beja. Como previsto no nº 1 do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de 
contratar pela ausência de recursos próprios para a realização de uma obra desta dimensão.---
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo. Juntam-se também ao 
processo, de acordo com o nº 5 do já referido artigo 36º do CCP, os pareceres e autorizações 
necessárias que foram solicitadas no âmbito deste projeto.------------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 750.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução deste 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes, de acordo com indicação dos projetistas, é o 
que se transcreve: “… a presente empreitada é incindível fisicamente pelos elementos que a 
compõem, não sendo possível técnica e razoavelmente decompor estruturas e infraestruturas 
deste único complexo, não existindo forma nem meio de o fazer sem que esse facto acarrete 
uma maior dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de execução à entidade adjudicante e um 
inerente sobrecusto ao erário público. Pelo que se considera a presente empreitada como una 
e indivisível.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 420 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);-------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Francisca Romão (Arqª) e Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo 
(Engº);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº) e António Manuel Coelho Fialho 
(Engº).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

294)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de novas peças escritas e desenhadas de 

projeto de segurança contra incêndios;----------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4408, de 28 de julho de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, em complemento à decisão de contratar tomada em reunião de câmara de 
22 de janeiro de 2020, a junção ao processo de empreitada de construção do Edifício do 

CEBAL e a aprovação das novas peças escritas e desenhadas do projeto de segurança contra 
incêndios, o qual teve de ser reformulado por exigência da ANPC, entidade que deu parecer 
favorável ao mesmo em 09 de março de 2020. Junta-se igualmente a revisão ao projeto de gás 
que entretanto foi submetido a certificação e aprovado pelo ITG em 16 de junho de 2020.-------
Por não ter sido referido na anterior informação e de acordo com o previsto no nº 1 do artigo 
36º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
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janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, a 
fundamentação para a decisão de contratar baseia-se na ausência de recursos próprios para a 
realização duma obra desta dimensão e, tratando-se de uma obra financiada por fundos 
comunitários, torna-se obrigatório a realização de contratação externa para a sua 
concretização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juntam-se também ao processo, de acordo com o nº 5 do já referido artigo 36º do CCP, os 
pareceres e autorizações necessárias que foram solicitadas no âmbito deste projeto, 
designadamente das seguintes entidades: EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M.; ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil e ITG – Instituto Tecnológico de 
Gás.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

295)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do projeto de execução;--------------------------------- 

 
Registo nº 4720, de 04 de agosto de 2020, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, propondo a 
aprovação do projeto de execução de implementação de percursos acessíveis na cidade de 

Beja – Centro Histórico e envolvente 1ª fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 2 revisão 1, que 
constitui documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata e que pretende 
melhorar a acessibilidade pedonal na cidade de Beja e constitui um complemento ao projeto 
Percurso Beja Antiga – 1ª Fase – fase 1, candidatado no âmbito do PEDU, em dezembro de 
2018 e em fase de execução.----------------------------------------------------------------------------------------
O projeto tem, resumidamente, os seguintes objetivos:-----------------------------------------------------
Rua da Liberdade: alargar o passeio e tornar o revestimento mais acessível numa área de 
grande desenvolvimento comercial, de ligação da Rua Capitão João Francisco (já pedonal) e a 
Rua da Liberdade onde a intervenção se desenvolve;--------------------------------------------------------
Praça Diogo Fernandes: sobrelevar o entroncamento com a ligação à Rua Dr. Brito Camacho 
até ao encontro com a primeira passadeira para que a ligação entre a Rua Capitão João 
Francisco (já pedonal) e a Rua da Liberdade seja realizada com o máximo conforto e segurança;  
Parque Vista Alegre: alargar a rampa existente no Parque Vista Alegre para permitir a 
utilização de pessoas que se deslocam em cadeira de rodas.-----------------------------------------------
O projeto foi submetido a candidatura na data de 27 de fevereiro de 2019, no âmbito do AVISO 

DE CONCURSO nº ALT20-06-2018-52, que inclui como uma das tipologias de operação “outras 
intervenções em espaço público que promovam a pedonalização dos centros urbanos e a 
adoção de práticas de mobilidade suave que garantam o direito à mobilidade de todos os 
cidadãos, em particular cidadãos com mobilidade reduzida”. Na data de 08 de junho de 2020 
foram solicitados elementos adicionais pela CCDR do Alentejo através de email.---------------------
O projeto de execução foi aprovado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo na data de 
12 de agosto de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto tem parecer favorável da EMAS com data de 16 de julho de 2020.--------------------------
O valor inicialmente previsto na candidatura foi de 233.191,06 €. Com a elaboração do projeto 
de execução o valor da candidatura foi revisto para o seguinte:-------------------------------------------
Projeto de execução – 251.922,67 €, excluindo o IVA;--------------------------------------------------------
Acompanhamento arqueológico – 60 dias x 140,00 € = 8.400,00 €, excluindo o IVA;-----------------
TOTAL – 260.322,67 €, excluindo o IVA.---------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ainda a seguinte calendarização para a execução da obra caso a candidatura venha 
a merecer aprovação:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Data prevista de início da obra: 02 de fevereiro de 2021;---------------------------------------------------
Data prevista de conclusão: 02 de fevereiro de 2022.--------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 296)---------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de aprovação da atualização de repartição de encargos;--- 

 
Registo nº 4416, de 21 de julho de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que nos pressupostos que levaram à adjudicação da empreitada de 

implementação de percursos acessíveis na cidade de Beja – centro histórico e envolvente 1ª 

fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1ª à Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo 
valor de 786.150,08 € (s/IVA incluído), houve a necessidade de prever os encargos plurianuais a 
suportar pela autarquia face ao prazo estimado para a realização do contrato, tendo sido 
aprovado em reunião de Assembleia Municipal de 26 de junho de 2019 a respetiva repartição 
de encargos para 2019 e 2020. Na repartição de encargos que foi então proposta previa-se a 
possibilidade das obras se iniciarem ainda em 2019, facto que não foi efetivamente possível, 
tendo a consignação da obra ocorrido apenas em 03 de fevereiro de 2020. Face ao prazo de 
execução da empreitada (365 dias) e a um período de 63 dias de suspensão já verificado, parte 
dele de exclusiva responsabilidade do empreiteiro, será inevitável que a obra se prolongue por 
2021. Neste sentido, será pois de propor uma nova repartição de encargos, considerando a 
realização dos últimos três meses de obra em 2021. Deste modo teremos (sem IVA incluído):-----
2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. 565.322,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 202.828,08 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 297)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de ratificação;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente as Normas que visam estabelecer e disciplinar o funcionamento, a utilização, a 

cedência dos espaços, bem como as normas de conduta a observar pelos utentes da Praia 

Fluvial de Cinco Reis, que constituem documento anexo número quatro que faz parte 
integrante da presente ata e que têm como lei habilitante a Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e 
o Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro que concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres 
integradas no domínio público hídrico do Estado, a vereadora Marisa Saturnino informou que 
estas são provisórias até à elaboração do Regulamento que já está a ser preparado.---------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 298)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Maria Eduarda dos Santos Cordeiro Lalanda Gonçalves, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua do Esquível, nº 14, em Beja, pelo valor de 22.500,00 €, 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 299)-------- 
 
Requerido por João Manuel de Medeiros Lalanda Gonçalves – Cabeça de Casal de Herança, 
que pretendendo vender o prédio sito na Rua do Esquível, nº 16, em Beja, pelo valor de 
22.500,00 €, 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 300)-------- 



 

Página 8 de 14 
 

 
Requerido por António Manuel Meira Mourato, que pretendendo vender o prédio sito na 
Travessa 1º de Dezembro, nº 1, em Beja, pelo valor de 13.000,00 €, 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 301)-------- 
 
 

2.8. – Pedido de certidão de aumento de comproprietários;------------------------ 

 
Solicitado por Marta Isabel Dimas Pereira e Adriano Marreiros, certidão em como não há 
inconveniente no aumento de comproprietários dos seguintes prédios rústicos:---------------------
1. Vinha das Senhoras e das Porcas e Monte Coelho, inscrito na matriz predial rústica da 
Freguesia de Nossa Senhora das Neves, sob o artigo 14, Secção C, e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o número 111/19861203;---------------------------------------------------------------
2. Monte dos Pinheiros, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, sob o artigo 19, Secção C, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 
112/19861203;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Olival à Maria do Vale, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves, sob o artigo 17, Secção C, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 
113/19861203;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Monte Rosa, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Nossa Senhora das Neves, sob 
o artigo 53, Secção C, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 
114/19861203.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado certificar por unanimidade que não há inconveniente no aumento de 
comproprietário dos prédios em referência.(Deliberação nº 302)------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Pedidos de pagamento em prestações;------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Nuno Mário da Conceição, o pagamento em duas prestações mensais do coval 
nº 9714 do cemitério de Santa Clara, no valor de 1.157,79 €, uma vez não lhe ser possível 
pagar de uma só vez.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade deferir o pagamento em duas prestações mensais.(Deliberação 

nº 303)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Joaquim António Drago Lourenço, o pagamento em doze prestações mensais 
do jazigo municipal AA-417 do cemitério de Santa Clara, no valor de 2.336,00 €, uma vez não 
lhe ser possível pagar de uma só vez.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade deferir o pagamento em doze prestações mensais.(Deliberação 

nº 304)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

de certidão de conformidade de acessibilidades;------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Pais do Jardim de Infância Seara Nova, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de certidão de conformidade de acessibilidades às instalações 
situadas na Rua de Jesus, nº 14, em Beringel.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 305)----------------------------------------------- 
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2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de cartões de residente de entidade;--------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, a isenção 
do pagamento de taxas municipais devidas pela emissão dos cartões de residente de 
Entidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 306)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento de taxas municipais devidas pela emissão dos cartões de residente de Entidade.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 307)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença de ocupação de espaço público;----------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação do espaço público, no Largo da Conceição, na área exterior ao 
Museu Regional, no dia 27 de junho de 2020.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 308)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença de ocupação do espaço público, no Largo da Conceição, na 
área exterior ao Museu Regional, no dia 27 de junho de 2020.--------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 309)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela apreciação do pedido de licença especial de ruído para a realização de um 
concerto de música tradicional do Alentejo em parceria com a Cervejaria Portugalo, no Largo 
Museológico da Rua do Sembrano, no dia 20 de junho de 2020.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 310)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um concerto de música 
no Largo do Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, no dia 31 de julho de 2020.----------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 311)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um concerto de música, 
no espaço público, na Rua dos Infantes, no dia 01 de agosto de 2020.----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 312)----------------------------------------------- 
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2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 145, relativo ao dia quatro de 

agosto de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 

novecentos e noventa e seis mil, cento e trinta e cinco euros e catorze cêntimos, sendo um 

milhão, seiscentos e dois mil, oitocentos e trinta e três euros e oito cêntimos de operações 
orçamentais e trezentos e noventa e três mil, trezentos e dois euros e seis cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Para quando está prevista a construção do Palácio da Justiça de Beja que nunca mais avança.---
Perguntou qual a possibilidade de instalar os tribunais extrajudiciais dos Julgados de Paz em 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se a Câmara Municipal ainda tem a intenção de expor no átrio da cafetaria do Pax-
Júlia Teatro Municipal, a antiga máquina de projeção que parece encontrar-se nos Moinhos de 
Santa Iria, informação que recebeu da Arquiteta Francisca.------------------------------------------------
Relativamente ao novo veículo de desobstrução e limpeza de sarjetas e sumidouros referiu 
que seria bom experimentar o equipamento num sumidouro que se encontra entupido à saída 
da Rua Marques da Costa para a Rua da Palma mesmo ao lado da Tabacaria.-------------------------
Relativamente ao repuxo instalado na Rua Capitão João Francisco de Sousa, perguntou se não 
há hipótese de o recuperar e colocá-lo a funcionar novamente, disse.---------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Palácio da Justiça informou 
que os dois concursos que foram abertos ficaram desertos e aquilo que se sabe é que para o 
projeto que existia as propostas mínimas ascendiam aos 7.500.000,00 € aproximadamente. Em 
função desta estimativa estará o projeto a ser redimensionado para encaixar em cerca de 
5.000.000,00 €. Da parte da Câmara Municipal de Beja está tudo tratado para que o Ministério 
da Justiça e o Instituto de Gestão Financeira não tenham qualquer desculpa ou obstáculo com 
o Município de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos Julgados de Paz não sabe responder mas talvez a Drª Paula Pestana possa 
averiguar e informar posteriormente como é que se processa a sua instalação nos municípios. 
Relativamente à máquina de projeção não sabe mas irá falar com a Arquiteta Francisca para 
tentar localizá-la porque a ideia parece-lhe boa e exequível, disse.-------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, relativamente à resposta que a senhora vereadora Marisa Saturnino 
deu na última Assembleia Municipal a uma pessoa do público, nomeadamente que estavam 
asseguradas as regras de higiene e segurança alimentar para a venda de peixe em carrinhas no 
mercado de Santo Amaro, perguntou que entidade avalizou a venda de peixe naquelas 
condições para se fazer uma afirmação destas porque de facto não pode deixar de questionar 
o executivo que o problema continua a criar celeuma e animosidade. Acrescentou que quando 
escreveu o que escreveu foi dois sábados seguidos ao mercado, gastou lá as manhãs junto ao 
peixe para ver o ambiente e fazer a leitura que tinha de fazer para poder dizer o que disse e 
aquilo que observou não foi nada agradável, portanto se alguém pensa que foram 
salvaguardadas as regras de higiene e segurança alimentar nas condições que observou pois só 
pode ser ele próprio que está atrofiado.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente à fatura da água e à forma como está estruturada considera que é uma fatura 
extremamente complexa de interpretar e no seu caso o aumento é quase o dobro, agora se 
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dizem que não houve aumento do preço da água haverá com certeza outros fatores que 
possam ter contribuído para isso, dai deixar aqui a questão.----------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda deu a palavra ao Engº Rui Marreiros que informou não ter havido em 
absoluto qualquer aumento do preço da água nem do saneamento, o que aconteceu e não 
sabendo se terá sido esse o caso, foi que no período de confinamento algumas famílias ficaram 
mais tempo em casa, gastaram mais água e portanto pagaram mais, mas toda a gente pagou 
rigorosamente aquilo que consumiu.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, quis ainda focar um aspeto sobre o qual já escreveu em anteriores 
executivos, nomeadamente o desperdício de água na rega. Referiu que ainda hoje de manhã 
esteve na zona do Estabelecimento Prisional e aquilo que viu foi água correndo pela rua 
abaixo, parecia um ribeiro. Considera incrível gastar-se água desta maneira, porque os repuxos 
funcionam mas muito deles estão mal regulados e regam as pedras, aliás há um detalhe que 
para ele define que há qualquer coisa a nível de organização que falha nos serviços que é a 
existência de um repuxo que aponta para uma árvore, a água acumula-se, não existe uma 
única erva e depois fora daquele espaço o repuxo está regulado para a Ermida de Santo André 
e para a estrada. Já no anterior mandato fez um trabalho com fotografias do local e a realidade 
continua a ser a mesma dando para perceber a quantidade de água que a autarquia gasta na 
rega.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda relativamente à questão da água, referiu que leu um boletim publicado em março de 
2020 pela EDIA com os resultados das análises que fazem à água nas albufeiras dos sistemas de 
rega que são cerca de 70, entre elas, os Cinco Reis e, na análise desta, diz: “…o resultado de 
coliformes fecais, excede o valor máximo recomendado para a água de rega … o principal 
problema associado ao problema de coliformes fecais na água de rega prende-se com a rega 
de consumo direto…” Para além dos coliformes fecais o relatório refere “…os valores dos 
bicarbonatos excedem o valor máximo recomendado … elevadas concentrações de 
bicarbonatos podem afetar o rendimento das culturas…” Se isto é assim para a água de rega 
perguntou se são feitas análises a água de Cinco Reis e com que periodicidade. Acrescentou 
ainda que ontem chegou-lhe uma informação dando conta que eventualmente as areias da 
praia estariam contaminadas, informação que dá de barato porque não a consegue confirmar, 
mas relativamente ao boletim em concreto e podendo ser uma situação pontual foi consultar 
o histórico e isto acontecia em 2014, 2015, 2016 e 2017, não conseguido tirar elementos 
relativamente a 2018 e 2019, contudo, é certo que agora em 2020 tem esta informação de 
Cinco Reis publicada em março, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a Cinco Reis, informou que 
antes de se adjudicar a obra foram efetuadas análises semanais durante seis meses pela APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente, que revelaram durante esse tempo sempre valores muito 
abaixo dos máximos permitidos e portanto havia todas as condições de segurança para se 
aferir que aquele espelho de água é minimamente seguro e que oferece as condições para a 
prática de banho em época balnear.------------------------------------------------------------------------------
Presentemente a periodicidade das análises são semanais e são afixadas à entrada da praia, 
junto do parque de estacionamento. A confirmação é do Engº José Matoso da Administração 
Hidrográfica do Alentejo e a Câmara Municipal confia inteiramente na APA que é uma entidade 
independente e imparcial.-------------------------------------------------------------------------------------------
Como já referiu por diversas vezes, se alguma vez as análises à água revelarem elementos que 
desaconselhem a ida a banhos, imediatamente a Câmara Municipal de Beja interditará a praia 
até a mesma reunir condições para o efeito. Acrescentou que a água de Cinco Reis tem uma 
particularidade, não é estagnada, é uma água que está em permanente movimento a sair para 
a rega e a entrar nova água proveniente de Alqueva que a abastece com periodicidade diária, 
contudo é uma situação que não está livre de acontecer, aliás ainda agora praias como Monte 
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Gordo e Vila Real de Santo António estiveram interditas e falamos de mar.---------------------------
Relativamente à rega informou que no verão a Câmara Municipal procura privilegiar a rega 
noturna dos espaços verdes, sabe que durante o dia algumas também disparam mas a regra é 
que a mesma seja feita durante a noite. Nalguns locais, como por exemplo na rotunda junto ao 
Hotel Mélius, onde muitas vezes se vê água no alcatrão, são situações que decorrem do vento 
que possa fazer sentir mas com isto não quer dizer que não haja má orientação de alguns 
repuxos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao mercado de Santo Amaro, a venda de peixe naquele espaço é meramente 
temporária pelos motivos todos que já foram aqui por diversas vezes explicados, não foi 
possível encontrar um espaço em alvenaria junto ao Santo Amaro, o contentor revelou-se uma 
solução insuficiente mas continuam a trabalhar com grande afinco na conclusão de uma 
peixaria que ofereça condições dignas aos vendedores durante cerca de dois sem qualquer 
custo para os próprios. No entanto há muita gente a operar na venda de peixe com viaturas, 
aliás alguns dos operadores que vendem em Beja, operam em dias da semana noutras 
localidades com as mesmas viaturas e portanto é um processo de venda que se faz muito 
sendo que as condições para o arranjo do peixe são complicadas e ficam muitas vezes aquém 
daquilo que são os pedidos dos clientes, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, começou por questionar o senhor Carlos Dias se colocava a 
questão  na qualidade de munícipe ou de jornalista uma vez que  o mesmo já havia  escrito 
sobre este assunto, e nunca percebia muito bem  em que qualidade o fazia, tendo-lhe sido 
respondido que a questão foi colocada como jornalista porque quando era em nome pessoal 
tinha o cuidado de o dizer.-------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, a vereadora referiu que não era a impressão que tinha mas que tudo bem. 
Informou ainda que não era irresponsável e que não  fazia afirmações irresponsáveis porque 
tomava decisões políticas com base em pareceres técnicos. Disse também que todos os 
operadores do mercado que efetivamente resolveram vender peixe nas viaturas fizeram-no 
por iniciativa própria e porque tinham condições para o fazer, o que aliás foi comprovado no 
local por ela própria e mais dois elementos da vereação, o vereador Luis Miranda e Arlindo 
Morais. Para além disso, esta instalação era provisória até que o novo espaço em alvenaria, 
que a autarquia arrendou para reinstalar os operadores estivesse a ser adaptado. Todo este 
processo tinha sido mediado pela Chefe de Divisão e aquilo que disse na Assembleia Municipal 
foi baseado nas informações prestadas pela mesma, não foi inventado, naturalmente.------------
De acordo com a vereadora Marisa Saturnino, a  inspeção de veículos de venda ambulante é 
da responsabilidade da DGAV e é feita pela Veterinária Municipal, que entretanto se reformou 
no dia 01 de agosto, estando a mesma a ser substituía por uma veterinária que tem uma 
prestação de serviços com a autarquia. Relembrou que obviamente existem ainda outras 
entidades com competência nessa matéria como é o caso da ASAE.--------------------------------------
Portanto, a venda nas viaturas foi autorizada pela  Câmara Municipal de Beja porque 
receberam indicação por parte das pessoas, que teriam viaturas adequadas para o efeito,  e 
esse facto foi comprovado presencialmente no local, pois  como o senhor Presidente havia 
frisado e muito bem,  os dois  peixeiros que atualmente  vendiam nas viaturas em Beja, 
vendiam também, há bastante tempo,  noutras localidades e portanto, se não tinham 
condições em Beja, também não teriam nos outros locais, mas não deixava de ser curioso e 
caricato que  só em Beja é que se  levantassem sempre  estas questões, disse.----------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, pediu desculpa por interromper e clarificou que não questionou as 
condições das viaturas porque naturalmente estas têm que ter condições para transportar 
peixe se o vão buscar à lota o que questionou são as condições em que o vendem porque se a 
senhora vereadora consultar a legislação esta tem um conjunto de requisitos para venda 
ambulante que não estão a ser respeitados, dai a sua surpresa quando a vereadora faz uma 
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afirmação em que diz que estão garantidas as condições de higiene e segurança alimentar, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, disse que crê ter falado na Assembleia Municipal em regras de 
higiene mas não iria teimar porque teria que ouvir a gravação para verificar se efetivamente 
tinha feito essa afirmação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A munícipe Irene Martins começou por recordar que a última vez que esteve na reunião de 
câmara foi em novembro do ano passado, após o Dia de Finados, para expor uma situação 
relativa à venda ambulante de flores à porta do Cemitério de Beja. Ora, dez meses depois de 
uma reunião com a sua advogada, na altura Áurea de Jesus, que já deixou de ser, é que 
recebeu uma resposta do senhor vereador Luís Miranda, que teve todo o gosto de conhecer 
pela pior forma possível na sua vida, não tem nada contra ele como pessoa porque não o 
conhece, mas a nível profissional foi o pior que já podia ter visto. Assim, perguntou se a 
Câmara Municipal não tem que cumprir a lei que exige um prazo mínimo de resposta a 
qualquer questão que lhe seja feita. Depois, quando dá a resposta fá-lo em agosto quando os 
tribunais estão fechados e a dois meses do Dia dos Finados o que é muito agradável para 
pessoas que têm de fazer orçamentos e pedidos a fornecedores com antecedência.---------------
Pediu ao vereador Luís Miranda que tivesse consciência e um pouco de bom senso e se 
lembrasse que ela não lhe fez mal nenhum para estar a tratá-la de uma forma que durante 
quinze anos ninguém o fez, perguntando-lhe muito diretamente se lhe fez algum mal, se tem 
alguma coisa contra ela ou se existe alguém que queira aquela concessão porque se por acaso 
lhe tirarem a concessão têm que ter legitimidade para isso. Já se informou, com o seu novo 
advogado, experiente em administração pública e perguntou como é que pode solicitar o teor 
das deliberações e despachos camarários, as atas das reuniões onde esteve presente bem 
como a Drª Áurea, inclusivamente de há quinze anos atrás, o Regulamento e os despachos da 
autoria do senhor vereador Luís Miranda relativamente à referida concessão, de maneira a 
que não levem dez meses a chegar-lhe às mãos. Quis também saber qual a legitimidade que os 
juristas desta Câmara Municipal têm para vir agora dizer que durante quinze anos todos 
estiveram mal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao vendedor em questão, ao qual foi dada autorização para vender flores junto 
ao seu quiosque o ano passado, deu conhecimento que ele nem CAI de florista tem, tem CAI de 
venda de plantas e sementes, isto é, só por esse motivo não podia estar ali a vender flores, dai 
que vai também pedir um cartão de venda ambulante uma vez não saber muito bem em que 
área ela se enquadra.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse que não está aqui para brincar, existem acordos verbais e o que existe, que confiou e não 
devia ter feito, foi terem dito, quando fez a concessão, que nunca ali iria haver venda 
ambulante porque não era justo.----------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que aprecia muito o Dr. Paulo Arsénio, gostava de ouvir a sua opinião sobre esta 
matéria, mas tem muita pena que ele não tenha a voz ativa de Presidente que devia ter e que 
vá levar por tabela com aquilo que o vereador tem feito porque realmente quem é o 
Presidente e quem decide tudo é o vereador Luís Miranda, aliás são centenas as pessoas na 
cidade que estão indignadas com a sua gestão e Presidente dúvida que ela alguma vez o vá 
ser.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda em primeiro lugar esclareceu que nunca houve ameaças da sua parte 
relativamente a ninguém, nem à munícipe Irene nem a qualquer outra pessoa, não faz 
ameaças muito menos chantagem, portanto, ouviu-a aqui, ouve-a nas redes sociais, onde a 
senhora o insulta das formas que entende fazê-lo mas ele nunca a insultou, nunca a tratou mal 
e nunca a irá tratar porque a senhora é uma munícipe como outro qualquer e tem todo o 
direito em estar aqui a expor o seu problema.-----------------------------------------------------------------
Depois, não está em causa a abolição da concessão e se alguém lhe foi dizer isso, não foi com 
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certeza da parte do executivo.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao parecer da jurista sobre a situação que aconteceu o ano passado em que 
houve uma autorização para um vendedor ambulante vender flores no local, aquilo que se 
transmitiu foi que a situação era legal e que a Câmara Municipal não estava sujeita a 
indemnizá-la de nada, portanto, ninguém lhe disse que isso se iria repetir ou não, é uma 
questão em aberto e não é ameaça nenhuma, agora se o acusam de algo que em consciência 
pensa que estava perfeitamente legal, naturalmente que se defendeu.--------------------------------
O executivo está aberto a analisar a situação do próximo Dia de Finados, não conhece o senhor 
em questão e relativamente a possíveis interesses de concorrentes da D. Irene que tenham 
estabelecimentos abertos na cidade nunca teve conversas com ninguém, nunca sofreu 
pressões de ninguém e tem a consciência tranquila daquilo que fez e daquilo que pode e deve 
fazer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu também que não tinha conhecimento do compromisso verbal que eventualmente 
existe, aliás, fizeram-se muitas coisas no passado com acordos verbais que ele neste momento 
está a sofrer as consequências, portanto as coisas devem ficar escritas para evitar 
posteriormente estes problemas, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que a memória que guarda dessa 
reunião em novembro do ano passado foi que a Câmara Municipal reconhecendo que não 
cometeu qualquer infração, nos anos futuros não iria permitir a mesma situação, portanto 
ficou surpreendido com toda esta situação mas acha que a mesma será esclarecida 
rapidamente, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 19 

de agosto de 2020 
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