
 
 

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 vinte, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
sete de outubro 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, 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, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, 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 as faltas dos senhores vereadores, Arlindo José Clemente Morais e João Manuel 
Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, nos 
termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 
 
 

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

 
Verificada a existência de quórum 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 nos 18/2020 e 19/2020;-------------------- 

 
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 18/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia dois de setembro de dois mil e vinte, 
aprovada por maioria com a abstenção do vereador Luís Miranda por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 357)------------------------------------------------------------------------------------------
nº 19/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia dezasseis de setembro de dois mil e 
vinte, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 358)------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou o vereador Vítor Picado que o trabalho relativo ao 
apuramento dos valores recebidos de dívidas de habitação social já se iniciou. Estipulou um 
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timing para apresentação do mesmo e foi-lhe garantido pelas técnicas que até à próxima 
reunião de câmara o mesmo estaria concluído.---------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado voltou a solicitar a documentação com os fluxos de caixa da EMAS com 
a informação do pagamento das dívidas a fornecedores a 30, a 60 e a 90 dias.-----------------------
Relativamente à assunção de competências por parte da Câmara Municipal na área da 
Educação e à solicitação do processo, esclareceu que o fizeram com o intuito de perceber o 
que é que foi realmente assumido bem como o respetivo pacote financeiro. Recordou que o 
senhor Presidente na altura disponibilizou-se para fornecer esta informação mas passado um 
mês e meio a mesma ainda não lhes chegou. No entanto, e tendo-lhes sido transmitido que 
foram assumidas as competências dos transportes especiais, atividades de enriquecimento 
curricular e refeitórios escolares, ficando a questão do pessoal não docente para o próximo 
ano letivo, depois de uma troca de impressões com as associações de pais, terá sido dito pela 
Câmara Municipal que esta última questão seria também já assumida. Assim, perguntou se 
efetivamente a Câmara Municipal vai ou já assumiu a competência do pessoal não docente 
uma vez que, por exemplo, a Escola de Nossa Senhora das Neves está a ter grandes 
dificuldades ao nível da limpeza porque a funcionária colocada no 1º ciclo está com problemas 
de saúde, o que nestes tempos que correm convenhamos, e depois do Presidente da Junta ter 
entrado em contato com o Agrupamento, a resposta que obteve foi que essa competência 
agora era da autarquia e se também, ao nível das instalações, a Câmara Municipal assume esta 
competência ou não porque há de facto situações que urgem ser uniformizadas.-------------------
Relativamente ao cruzamento que liga Quintos à Estação de Baleizão, cujo pavimento está 
bastante deteriorado, situação que não é nova, considerou urgente haver uma intervenção 
naquela zona mesmo ao nível da sinalização.--------------------------------------------------
Relativamente à questão que a vereadora Marisa Saturnino lhe colocou sobre uma habitação 
na Rua da Mouraria, referiu que depois de ver os seus apontamentos, realmente a informação 
bate certo com aquilo que foi dito, ou seja, é uma situação de 2017, uma habitação utilizada 
como casa de função, pessoalmente não chegou a ter contato com a pessoa, não sabe quanto 
tempo ela lá esteve e naturalmente perdeu o rasto desta situação até porque isto era feito 
com um conjunto de habitações que albergavam pessoas que vinham trabalhar com a Câmara 
Municipal de Beja em diversas iniciativas, contudo, e uma vez que a fechadura foi mudada, 
como afirmou a senhora vereadora, considera que passados quatro anos a autarquia deve 
desenvolver todos os procedimentos para recuperar a mesma, disse.----------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que estão já a ser desenvolvidos todos os 
procedimentos legais para recuperação da habitação, que o Edital já está afixado na porta e se 
ninguém vier entregar as chaves a fechadura será trocada e retirado do interior da habitação 
tudo o que não é propriedade da Câmara Municipal para acondicionar em local próprio no 
sentido de ser levantado pela pessoa em causa se assim o entender, disse.--------------------------- 
 
O vereador Vitor Picado, relativamente aos processos relativos às culturas intensivas e super-
intensivas que lhes foram fornecidos sugeriu que, havendo esta dificuldade de interpretação 
ao nível de violação ou não do Plano Diretor Municipal, pudessem os mesmos ser novamente 
remetidos para a CCDR e outras instituições para estas se pronunciarem sobre o teor contido, 
frisando mais uma vez que os vereadores da CDU não são contra as culturas intensivas, são sim 
contra quem não cumpre determinadas regras de salvaguarda de bens e acima de tudo da 
qualidade de vidas das pessoas, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, começou exatamente por esta última questão, 
informado que tem sido possível chegar a acordo entre sobretudo olivicultores e algumas das 
pessoas afetadas que ao longo destes últimos dois anos aqui têm vindo expor situações, que 
são complexas e que em muitos casos não existe jurisprudências. Naturalmente que a Câmara 
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Municipal é intransigente com situações abusivas de gestão e ocupação territorial, no entanto 
estes são assuntos particularmente complexos em termos jurídicos, embora não justifique 
situações de inação naturalmente, aliás, em termos de licenciamento de construções, já 
ocorreram vários embargos a entidades da maior importância estratégica e empresarial para o 
concelho porque as construções que efetuaram resultaram infrações.----------------------------------
Continuam a trabalhar em todos esses processos, nos que vinham de trás e nos que ocorreram 
desde outubro de 2017 e, desse ponto de vista, têm procurado resolver todos estes casos, com 
algum recato e silêncio, porque são processos deveras complexos e assim que tenham os 
pareceres necessários, pois as decisões serão tomadas no sentido de manter as culturas como 
estão ou nalguns casos recuá-las umas centenas de metros.-----------------------------------------------
Relativamente à transferência de competências na área da Educação, parece-lhe haver algum 
mal-entendido e para esclarecê-lo de uma vez por todos informou que de facto as que foram 
assumidas no dia 01 de setembro foram as referidas pelo senhor vereador Vítor Picado mas, 
quanto ao pessoal não docente, não é a partir do próximo ano letivo mas sim a partir do dia 01 
de janeiro de 2021. Neste momento esses trabalhadores já figuram na base de dados da 
Câmara Municipal de Beja para que os vencimentos sejam processados e começarão a receber 
as transferências respetivas a partir de 01 de janeiro de 2021.--------------------------------------------
Efetivamente, o Sindicato dos Professores da Zona Sul vai fazer uma exposição à DGAL sobre a 
Câmara Municipal de Beja, que respondeu ao Sindicato, e que tem naturalmente toda a 
documentação trocada com as entidades e que na sua opinião lhes dá total razão naquilo que 
está a acontecer e na forma como o processo foi conduzido.----------------------------------------------
Acrescentou que o que está em ata é verdade, a Câmara Municipal tomou conhecimento da 
irreversibilidade desse processo no dia 04 de agosto e a intensão era adiar mais algum tempo 
devido à pandemia. Já colocaram várias vezes em cima da mesa a questão dos refeitórios 
escolares, dos quais são transferidos cerca de 280.000,00 € por ano, verba que teria de ser 
despendida pela autarquia sem qualquer retorno do Ministério da Educação para fazer face ao 
pagamento de 20 funcionários no espaço escolar, se esta competência não tivesse sido aceite. 
É verdade que nos dois Agrupamentos os rácios de pessoal não docente não estão totalmente 
preenchidos e essa obrigação de colocação de pessoas é claramente do Ministério da 
Educação e portanto espera-se que através da bolsa de recrutamento se consiga repor a falta 
de pessoal que existe. Relativamente ao caso de Nossa Senhora das Neves não sabe mas 
tomou nota dessa insuficiência. O Município tem cerca de 50 funcionários nas várias escolas 
dos dois agrupamentos mas não consegue especificar escola a escola se é funcionário da 
autarquia ou se é de competência do agrupamento e do Ministério da Educação.-------------------
Deu ainda conhecimento que será celebrado um contrato em que a gestão de todo o pessoal 
escolar não fica a cargo do Presidente da Câmara ou do vereador do pelouro mas sim uma 
competência transferida para o âmbito dos diretores dos agrupamentos. Relativamente a 
todos os outros contratos que as escolas têm, nomeadamente de fornecimento de água, luz, 
telecomunicações, etc., há medida que se forem esgotando, a partir de janeiro de 2021 
passarão a ser feitos com a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------
Relativamente ao cruzamento de Quintos à Estação de Baleizão foi tomado boa nota, disse.----- 
 
O vereador Vitor Picado, relativamente ainda à intervenção que foi feita na Escola da Salvada, 
nomeadamente em termos de retirada do amianto, referiu que entretanto houve alguns 
problemas com a cobertura, situação sobre a qual chamou a atenção numa reunião de 
câmara, sublinhando até que a Câmara Municipal tinha em seu poder todos os mecanismos 
legais para acionar as cláusulas contratuais, e sendo informado que os serviços se tinham 
deslocado ao local para verificar o problema mas, recentemente, quando choveu a escola 
voltou a ter infiltrações, daí estar a colocar novamente esta questão para que a autarquia 
possa junto da empresa que procedeu à intervenção exigir que de uma vez por todas, resolva a 
situação, disse.-------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, tomou nota e referiu que ia transmitir esta 
situação ao vereador Arlindo Morais para que ele se possa pôr ao corrente da situação.---------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, perguntou se o executivo em permanência tem conhecimento do 
estado em que as instalações escolares se encontram uma vez que, enquanto mãe, quando foi 
à apresentação da sua filha na Escola Diogo de Gouveia ficou abismada com o estado em que 
encontrou a sala de aula, com autênticas “crateras” no piso, com terra à vista, fios elétricos 
descarnados, etc., pelo que gostaria de saber se estas questões foram alguma vez abordadas 
no âmbito da transferência de competências, disse.--------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Pulo Arsénio, informou que no dia 12 de outubro a Câmara 
Municipal irá reunir novamente com a DGEstE na pessoa da Drª Maria João Charrua, para se 
continuar a preparação da transição de funcionários e instalações escolares. De qualquer 
forma e sob pena de estar a cometer algum lapso, julga que as instalações das escolas 
Secundárias Diogo de Gouveia e D. Manuel I não transitam para a Câmara Municipal de Beja 
uma vez que foram intervencionadas pela Parque Escolar, E.P.E. e portanto todas as 
reparações e melhoramentos que as mesmas necessitem mantém-se na sua responsabilidade, 
transitam apenas as de Santiago Maior, Santa Maria e Mário Beirão.----------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2021 – IMI, Derrama e IRS;------------------------------------------------------------ 

 
1. IMI (artigo 112º do CIMI)--------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.---------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-----------------------------------------
Face ao difícil contexto que se atravessa, relacionado com a pandemia do COVID-19, propõe-
se, para 2020, a fixação do valor da taxa de 0,32%, para os prédios urbanos.-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

359)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Propõe-se também:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas para prédios urbanos que se 
encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio (de acordo com o previsto no nº 3 do 

artigo 112º do CIMI Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, 
que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 

perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

360)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
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passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 

 
Propõe-se, também, para 2020, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.--- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“O IMI familiar, que já vem do Orçamento de Estado de 2015, na altura aditou o nº 13 do artigo 
112º do Código do IMI possibilitando aos municípios mediante deliberação das Assembleias 
Municipais, fixar uma redução de taxas para os imóveis destinados a habitação própria e 
permanente em função do número de dependentes do agregado familiar, determinado nos 
termos do previsto no artigo 13º do Código do IRS com a dedução de taxa de 10, 15 ou 20% 
para as famílias com 1, 2 ou mais filhos respetivamente.----------------------------------------------------
Depois de analisarem à luz algumas medidas que foram sendo tomadas pelos sucessivos 
governos no que respeita às políticas fiscais de apoio às famílias e à habitação, verifica-se que 
a isenção do IMI para os imóveis destinados a habitação própria e permanente foi 
gradualmente reduzida de 10 até aos atuais 3 anos e limitada a duas o número de vezes que 
este benefício pode ser concedido à mesma pessoa.---------------------------------------------------------
A avaliação geral dos prédios urbanos de 2012, foi feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa o que originou um aumento brutal do IMI para a maioria dos proprietários.--------
As deduções com encargos de habitação em sede de IRS foram limitadas à dedução de uma 
pequena percentagem dos juros vindos dos empréstimos à habitação eliminando-se a 
amortização de empréstimo e vedando essa dedução nos contratos celebrados a partir de 31 
de dezembro de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------
A dedução com despesas de educação foi limitada aos manuais escolares, encargos com 
frequência de estabelecimentos de ensino, creches e jardins-de-infância.-----------------------------
Paradoxalmente enquanto a nível central o governo retirou direitos e apoios sociais, 
principalmente aos mais carenciados, sobre o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos 
desagravando as taxas de IMI incidente sobre as casas de habitação, lançou para as autarquias 
o ónus da aplicação de uma medida que consideram, discriminatória, cega e injusta e daí o PS a 
nível nacional ter também votado contra.-----------------------------------------------------------------------
Discriminatória, desde logo porque é uma redução que permite que imóveis com o mesmo 
valor patrimonial no mesmo concelho paguem IMI de valor diferente;----------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de uma forma igual uma família com 3 filhos e 80.000,00 € 
de rendimento anual e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento anual;--------------
Injusta porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados para valores de IRS com prédios 
que o valor não lhes permite beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, ou seja prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 
rendimentos, paguem IMI à taxa superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionam a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário de pessoas singulares, nomeadamente no que respeita a habitação própria e 
permanente, porém não será certamente esta a medida mais adequada para uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face a estes pressupostos irão votar contra esta proposta, disse.”--------------------------------------- 
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Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 361)---------------------------------------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)-------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 30 de novembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------------------------
Face à pandemia e à situação excecional que se atravessa, propõe-se, para o ano de 2020, que 
seja fixada uma derrama de 1,35% sobre o lucro tributável das empresas com volume de 
negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas com volume de negócios 
inferior ou igual a esse montante, de acordo com o artigo 7º do regulamento de atribuição de 
benefícios fiscais do Município de Beja, que entrou em vigor a 04 de agosto de 2020.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

362)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)---------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).---------------------------------------------------------
Propõe-se, para 2020, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

363)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------- 

 
Registo nº 5807, de 21 de setembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que caso se entenda conceder a prorrogação solicitada pela empresa 
Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., por um período de 30 dias, relativa à 
empreitada de “Beja Acessível – Fase 1 – Acesso ao Castelo”, a mesma será graciosa devendo 
terminar a obra em 10 de outubro de 2020.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 364)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5733, de 17 de setembro de 2020, da Divisão de Turismo e Património, propondo a 
abertura do procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento Municipal do Parque de 
Campismo de Beja e publicitação do seu início e participação procedimental, no respetivo sítio 
da internet, pelo prazo de 10 dias nos termos do artigo 98º do CPA.-------------------------------------
Após deliberação da Câmara deve publicitar-se o seguinte edital, no Boletim Municipal 
Eletrónico através do Gabinete de Comunicação e afixar-se nos locais de estilo.---------------------
Terminados os 10 dias que o edital prevê para contributos, fase de consulta pública, será 
necessário juntar o projeto de regulamento, acompanhado de uma nota justificativa 
fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das medidas 
projetadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edital – Publicitação de Início do Procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do 
Parque de Campismo de Beja:-------------------------------------------------------------------------------------
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“Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vereadora do Pelouro de Turismo e Património, no 
uso de competência delegada:-------------------------------------------------------------------------------------
Torna público que, a Câmara Municipal na sua reunião realizada no dia sete de outubro de 
2020, deliberou desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do 
Parque de Campismo de Beja, que tem início com a presente publicação, nos termos do artigo 
98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------
Os interessados podem constituir-se como tal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
publicação do presente aviso, e apresentar os seus contributos para a elaboração do projeto 
de Regulamento Municipal do Parque de Campismo de Beja, através de comunicação escrita 
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, para o Edifício Administrativo do Parque de Feiras 
e Exposições de beja, sito na Avenida Salgueiro Maia, em Beja ou através de correio eletrónico 
para get@cm-beja.pt.”-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 365)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de alteração da titularidade da concessão de quiosque;---- 

 
Presente o pedido de alteração da titularidade da concessão do quiosque situado na Rua 
Florbela Espanca, s/nº, em Beja, solicitado por Lourenço Fernandes Madeira, e na sequência 
da análise ao contrato de concessão celebrado no dia 25 de maio de 1998 verifica-se que:-------
O objeto do contrato é a concessão de um lugar para a instalação e exploração de um 
quiosque amovível, a título precário, destinado ao serviço de cafetaria e similares na Rua 
Florbela Espanca (Bairro Nossa Senhora da Conceição).---------------------------------------------------------
Na presente data, a Câmara Municipal, se entendesse, podia o exercer o direito de resgate 
sem ficar obrigada a pagar uma indemnização ao concessionário.----------------------------------------
No âmbito da concessão, o concessionário não pode transmitir a concessão do lugar a outrem, 
sendo que, a violação do disposto na alínea c) da cláusula 6ª, determina a cessação imediata e 
automática do contrato.-------------------------------------------------------------------------------4.  O 
contrato nada dispõe sobre o que sucede à estrutura do quiosque, no final da concessão (mas 

sabemos que se trata de uma estrutura amovível instalada no espaço público, a título precário, 

pertencente ao concessionário).---------------------------------------------------------------------------------------
A concessão do lugar no espaço público (para todos os efeitos não se trata de uma concessão de 

serviços abrangida pelo CCP) foi efetuada ao abrigo de legislação já revogada.--------------------------
A cláusula 9ª estabelece que, os casos omissos no contrato serão resolvidos por deliberação da 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, considera-se que, se o contrato diz apenas respeito à concessão de um lugar 
no espaço público, o concessionário não necessita de uma autorização da Câmara Municipal 
para vender a estrutura amovível. E, por outro lado, querendo cessar a concessão, não pode o 
concessionário transmitir o lugar a outrem.--------------------------------------------------------------------
No entanto, a decisão final sobre o pedido do concessionário deve ser submetido à apreciação 
e decisão do órgão executivo, face ao disposto na cláusula 9º do contrato de concessão.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 366)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de homologação da ata da Comissão Municipal de 
Toponímia;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a ata da Comissão Municipal de Toponímia:-------------------------------------------------------- 
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“Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas 10:00 horas, reuniu Edifício 
Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja, a Comissão Municipal de Toponímia 
constituída de acordo com o artigo 12º do Regulamento de Toponímia do Município de Beja, 
com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------
1. Atribuição de nome a arruamento sito no Loteamento da Quinta D’El Rey – Beja;----------------
2. Atribuição de toponímia no Bairro da Esperança.----------------------------------------------------------
Na reunião estiveram presentes o Vereador da Câmara Municipal de Beja, Luís Alberto da Silva 
Miranda, o Presidente da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, 
António Mestre da Silva Ramos, a convite da Câmara Municipal o Dr. Joaquim Filipe Mósca e o 
Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Arquiteto Silvestre José Ferro Pelica.--------------
Não esteve presente o representante do Centro de Distribuição Postal dos CTT.---------------------
Passando aos pontos constantes na Ordem de Trabalhos foi proposto por unanimidade:---------
Relativamente ao primeiro ponto da agenda de trabalhos foi decidido atribuir o topónimo: Rua 
Maria Velho da Costa (Escritora);-----------------------------------------------------------------------------------
Foi também aprovada por unanimidade a proposta da União de Freguesias de Salvador e Santa 
Maria de atribuir os seguintes topónimos às ruas do Bairro da Esperança: Rua Benvinda 
Paulino, Rua Nova da Igreja e Rua das Flores.”-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado homologar por unanimidade.(Deliberação nº 367)------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido por Cabeça de Casal de Herança de Aníbal Pinto Bracieira, que pretendendo 
vender o prédio sito no Terreiro dos Valentes, nº 7, em Beja, pelo valor de 95.000,00 €, 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 368)-------- 
 
Requerido por José Filipe Serrano Caetano, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Infante D. Henrique, nº 12, em Beja, pelo valor de 37.500,00 €, 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 369)-------- 
 
Requerido por Alexandre Fernandes Mesquita, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
das Portas de Aljustrel, nos, 8, 10 e 12, em Beja, pelo valor de 100.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 370)-------- 
 
Requerido por Sofia Costa Rosa de Almeida, que pretendendo vender a fração E do prédio sito 
na Rua António Sérgio, nos 9 e 11, em Beja, pelo valor de 61.000,00 €, 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 371)-------- 
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2.7. – Proposta de destaque de uma única parcela no perímetro urbano 
da Salvada e consequente aprovação de minuta de contrato de 
comodato de bem imóvel, a celebrar entre o Município de Beja e o Clube 
Desportivo e Recreativo Salvadense;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5799, de 21 de setembro de 2020, do Serviço Apreciação e Projetos Licenciamento, 
informando que por forma a dar continuidade ao contrato de comodato entre o Município de 
Beja, na qualidade de proprietário e o Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, do Campo de 
Futebol inserido no perímetro urbano da Salvada, prédio urbano descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 746/281201, de freguesia da Salvada, com 31580,00m2, propõe-se:-----
O destaque de uma única parcela com 10.600,00m2 de área total e 140,00m2 de área 
coberta, no perímetro urbano da Salvada, classificado na planta de ordenamento como 
“espaço de uso especial”, confinando com arruamento público, dando cumprimento ao 
disposto no nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após o destaque, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo 
destaque nos termos aí referidos, por um prazo de 10 anos, contados da data do destaque 
anterior, conforme disposto no nº 6 do referido Decreto-Lei.----------------------------------------------
Após deferimento, deverão os elementos validados, serem remetidos para o Serviço de 
Património, para registo na Conservatória do Registo Predial.---------------------------------------------
Em simultâneo foi presente o contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o 
Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, que se propõe também para aprovação.--------------
O Município de Beja, Pessoa Coletiva de Direito Público, com o número de identificação (NIPC) 
504884620, com sede no Edifício dos Paços do Concelho, Praça da República, em Beja, aqui 
representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal/Vereador do Pelouro, com 
competência delegada por despacho de ....., com poderes para o ato, conforme o disposto nas 
alíneas a) do nº 1 e h) do nº 2 do artigo 35º do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), adiante designado por primeiro 
outorgante ou comodante e o Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, com o número de 
identificação (NIPC) 501786759, com sede em ....., representado neste ato pelo Presidente da 
Direção, Sr....., titular do Cartão de Cidadão nº...., válido até..., com poderes para o ato, e 
adiante designado por segundo outorgante ou comodatário.----------------------------------------------
CLÁUSULA 1ª (Identificação do imóvel)-----------------------------------------------------------------------------
O primeiro outorgante é proprietário de um imóvel designado por "Monte das Freiras", sito 
em ...descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 746/281201, da freguesia 
de Salvada, registado a seu favor pela Ap. 38/281201, e inscrito na matriz predial urbana da 
União das Freguesias de Salvada e Quintos sob o artigo 1103, com a área de 10.600 m², 
destinado a instalações desportivas.------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 2ª (Objeto)--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo presente contrato, o comodante entrega ao comodatário o imóvel descrito na cláusula 
primeira, a título gratuito, para que este o utilize no desenvolvimento exclusivo das atividades 
que constituem o seu objeto social, não lhe podendo ser dado qualquer fim contrário ao 
interesse público.------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 3ª (Das obrigações do comodatário)-------------------------------------------------------------------
O segundo outorgante fica obrigado a fazer um uso prudente e cuidado do identificado imóvel, 
designadamente, dando integral cumprimento às seguintes obrigações:-------------------------------
a) Manter e restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações 
decorrentes de um uso prudente, tendo em conta a finalidade para a qual foi cedido;-------------
b) Promover a expensas suas, todas as obras de conservação e adaptação que se mostrem 
indispensáveis à utilização do imóvel.---------------------------------------------------------------------------- 
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CLÁUSULA 4ª (Obras e Benfeitorias)---------------------------------------------------------------------------------
1. O segundo outorgante pode realizar as obras de conservação e adaptação que entenda 
necessárias às finalidades da presente cedência, mediante autorização expressa do primeiro 
outorgante e sem prejuízo do necessário licenciamento municipal.--------------------------------------
2. Todas as obras de edificação ou conservação realizadas no prédio dado de comodato 
passarão a fazer parte integrante do mesmo, sem que os seus autores tenham direito a 
qualquer indemnização.----------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 5ª (Prazo de vigência)-------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente contrato tem o seu início a .../.../2020 e o seu termo a 31/12/...-----------------------
2. O contrato renova-se automaticamente por períodos iguais e sucessivos de ... anos, se 
nenhum dos outorgantes se opuser, por carta registada com aviso de receção, com a 
antecedência de ... dias, em relação ao seu termo inicial ou de cada renovação.---------------------
3. Se, durante o prazo de vigência do presente contrato, o primeiro outorgante necessitar de 
utilizar definitivamente o imóvel em causa para o desenvolvimento de qualquer atividade do 
âmbito das suas atribuições e competências, poderá tomar posse do mesmo, auxiliando a 
mudança das atividades, a promover pelo segundo outorgante, para um local que entenda ter 
condições adequadas.------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAÚSULA 6ª (Resolução do contrato)-------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato pode ser resolvido a qualquer momento pelo comodante, caso o 
comodatário não cumpra alguma das obrigações a que fica adstrito nos termos do presente 
contrato e demais resultantes do artigo 1135º do Código Civil.-------------------------------------------
CLÁUSULA 7ª (Entrada em vigor)-------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato produz os seus efeitos após a sua assinatura.---------------------------------------
CLÁUSULA 8ª (Normas subsidiárias)---------------------------------------------------------------------------------
Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-á o 
disposto no artigo 1129º e seguintes do Código Civil.--------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade proceder ao destaque da parcela e aprovar a presente minuta 
de contrato de comodato.(Deliberação nº 372)------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;--------------------------------------- 

 
Solicitado por Custódia do Sacramento Revez – Cabeça de Casal da Herança, na qualidade de 
proprietária do prédio sito na Rua Luís de Camões, nos 20 e 22, em Nossa Senhora das Neves, 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1149 da Freguesia de Nossa Senhora das 
Neves e inscrito no artigo nº 983, em Beja, com a área total de 340,00m2 e a seguinte 
composição: Área coberta: 186,43m2 e Área descoberta: 153,57m2.-------------------------------------
Prédio a destacar sito na Rua Luís de Camões, nº 20, da freguesia de Nossa Senhora das Neves, 
concelho de Beja, com a área total de 181,87m2 e a seguinte composição: Área coberta: 
119,95m2 e Área descoberta: 61,92m2.---------------------------------------------------------------------------
Certifica-se que o destaque do prédio descrito do prédio original não constitui operação de 
loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado 
de Nossa Senhora das Neves, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de 
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público.-------------------- 
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do referido decreto.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 373)---------------------------------------------- 
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2.9. – Pedidos de apoio pontuais;--------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Road 21 – Portugal Classic Association, um apoio pontual para fazer face às 
despesas com a organização da iniciativa “48 horas Alentejo”, que se realizará entre os dias 16 
e 18 de outubro de 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado apoiar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de cinco mil 
euros.(Deliberação nº 374)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, um apoio pontual para fazer face às 
despesas com a aquisição de um sistema de ar condicionado e porta falsa para a sua sede.------
Foi deliberado apoiar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de seiscentos 
euros.(Deliberação nº 375)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para a deslocação da equipa de futebol à Amareleja no dia 10 de 
outubro de 2020 a fim de disputar a primeira jornada do campeonato distrital da 2ª divisão de 
Futebol da Associação de Futebol de Beja.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 376)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odemira, no próximo dia 18 
de outubro de 2020 a fim de disputar a primeira jornada do campeonato distrital da 1ª Divisão 
de Futebol da Associação de Futebol de Beja.------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 377)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 189, relativo ao dia seis de 
outubro de dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e quatro 
cêntimos, sendo dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta euros e 
sessenta cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e catorze mil, cento e quatro 
euros e oitenta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha, deu conhecimento e solicitou a possibilidade de se deslocar a 
placa toponímica que se encontra na curva da Rua António Covas Lima com a Rua Marques da 
Costa, porque já viu pessoas darem cabeçadas na coluna por esta ser muito baixa.-----------------
Relativamente à sinalização que referiu numa reunião atrás, o sinal com a indicação de 
Hospital foi retirado mas o de cargas e descargas continua no local.-------------------------------------
Referiu ter fotografias no seu telemóvel, relativas à rega junto à Ermida de Santo André, no 
sentido de mostrar ao executivo o mau direcionamento dos aspersores e aproveitou para fazer 
a mesma chamada de atenção para o espaço a que chamam Jardim Público onde se passa 
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exatamente o mesmo, aspersores mal direcionados.---------------------------------------------------------
Por fim perguntou se o senhor Presidente já tinha alguma resposta para lhe dar relativamente 
à questão dos Julgados de Paz.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tomou nota relativamente à placa toponímica. 
Relativamente ao lugar de cargas e descargas pediu para o senhor Hélder esperar até estar 
concluída a paragem das urbanas.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos aspersores, sabe que os funcionários os acertam com regularidade mas ao 
fim de algum tempo voltam a libertar água para onde não deviam fazê-lo, é uma situação a 
resolver.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos Julgados de Paz confessou não se ter ainda informado. O foco neste 
momento é o Palácio da Justiça, o Instituto de Gestão Financeira, ao fim de muitos meses 
pediu para falar com a Câmara Municipal de Beja, será recebido no dia 12 de outubro, e a 
expetativa é haver o lançamento de um terceiro concurso, uma vez que os outros dois ficaram 
desertos, antes que expire o prazo de cedência do terreno da Câmara Municipal ao Ministério 
da Justiça, para que este equipamento, que é vital para a cidade, seja uma realidade.------------- 
 
A munícipe Aduzinda Calapês, deu conhecimento que esteve presente em reunião de câmara 
há cerca de um ano a solicitar reparação do caminho que dá acesso à sua habitação sita no 
Monte da Lobeira da Horta, perpendicular à Variante de Beja. Nessa altura o caminho foi 
reparado, entretanto, começou a intervenção para a estrada ficar em condições de circulação 
uma vez que dá também acesso à praia fluvial. Numa primeira fase pareceu estar tudo bem 
mas depois de ter sido aplicado um pó de pedra com uma brita muito fina a circulação tornou-
se péssima, o pavimento está cheio de “ondinhas” e levanta imenso pó.-------------------------------
Por outro lado, e sendo aquele caminho muito utilizado por viaturas de empresas, máquinas 
agrícolas e camiões que circulam com muita velocidade, solicitou aos serviços camarários a 
possibilidade de colocação de sinalização de redução de velocidade e de perigos vários junto à 
vedação da sua habitação para se proteger quando sai de casa. Entretanto, foi contatada por 
um funcionário da câmara para saber onde é que queria os sinais, contudo não estava em casa 
na altura e quando chegou a pessoa já não se encontrava no local. Efetuou contato uma 
semana mais tarde com o senhor que, estando no gozo das suas férias, lhe disse para falar com 
a Engª Goreti Margalha que por coincidência tinha chegado também de férias e portanto não 
tinha conhecimento da situação. Neste espaço de tempo enviou email dirigido ao senhor 
Presidente da Câmara e ao senhor vereador do pelouro explicando toda a situação mas até 
agora não teve resposta sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------------
Terminou dizendo que o caminho estava melhor antes do pó de pedra que foi colocado e já 
nem se queixa do olival que tem na frente da sua casa com o espaço da largura do caminho 
municipal, porque agora é moda plantar olival em todo o lado, disse.----------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu recordar-se perfeitamente de ler o 
email enviado pela senhora Aduzinda, que reencaminhou para os serviços competentes e 
portanto irá ver o que é que correu mal para a sinalética, que estava disponível, não ter sido 
ainda colocada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de reparação o caminho foi intervencionado com o material frequentemente 
utilizado, designadamente o tout-venant compactado, que melhorou substancialmente a 
estrada, acontece que entre julho e hoje praticamente não choveu a portanto a poeira não 
assentou convenientemente, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Nuno Jardinha, uma vez que o vereador Luís Miranda não estava presente na outra 
reunião, perguntou se é possível darem-lhe uma resposta relativamente à autorização de 
utilização de um ponto de venda de bebidas no espaço que pertence à Zona Azul, 
nomeadamente no campo de paddle, porque a empresa que gere sente-se lesada por 
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continuar a não haver uma resposta nem ser encerrada uma coisa que não devia lá estar mas 
que continua a vender bebidas.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda, esclareceu que a Câmara Municipal de Beja tem um protocolo com o 
Clube de Ténis de cedência do espaço por 50 anos e é com o interlocutor ACR Zona Azul que o 
conflito tem de ser dirimido.----------------------------------------------------------------------------------------
A cláusula 9ª do contrato de comodato, não refere qualquer exclusividade para nenhum 
subconcessionário. A Câmara Municipal já solicitou que o conflito fosse resolvido por acordo 
entra as partes interessadas, pelos vistos não é possível e portanto, sendo um conflito entre 
particulares, terão de recorrer aos tribunais para resolver o assunto, agora na sua opinião seria 
de todo o interesse da Zona Azul, do Clube de Ténis, do Paddle e da Câmara Municipal que as 
coisas se resolvessem por mútuo acordo em vez de caminhar noutro sentido, disse.--------------- 
 
O munícipe Carlos Dias perguntou o que é que está previsto exatamente para a piscina 
descoberta nas obras que estão a decorrer e o que é que teremos depois das mesmas estarem 
concluídas. Faz a questão porque se fosse outra piscina passava-lhe ao lado mas a piscina de 
Beja tem uma história recente. Foi inaugurada em 1966 e foi dinamizada por um grupo de 
mulheres, pelo Diário do Alentejo e com a contribuição da população, daí haver alguma 
preocupação da sua parte, como cidadão, em saber se não se transfigura aquele espaço de 
uma maneira que mate à partida o registo que ficou daquele tempo em que não se podia 
reivindicar contra o próprio Poder Local.------------------------------------------------------------------------
Questionou ainda se não será possível transformar aquele equipamento para que a população 
possa usufruir da piscina todos os dias do ano e não apenas durante a época balnear. As 
pessoas desunham-se para poder frequentar a piscina coberta, mas aquele equipamento é 
pequeno para as exigências da cidade e portanto não sabe até que ponto a piscina descoberta 
não pode ser aproveitada para colmatar estas necessidades.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que a Câmara Municipal de Beja não tem 
a ambição de fazer o revisionismo histórico e arquitetónico da cidade, ou seja, o mercado 
continuará a ser o mercado onde é desde a década de 60, a piscina continuará a ser a piscina 
no mesmo sítio desde a década de 60 e o Flávio dos Santos também continuará a ser Flávio 
dos Santos ligado à prática desportiva, portanto o executivo não vai rever a cidade do ponto 
de vista da localização dos seus principais equipamentos nem da sua arquitetura, aliás, na 
última assembleia municipal houve inclusivamente um munícipe que se inscreveu e que pediu 
à Câmara Municipal que retirasse a estátua do Bandeirante da rotunda antes que fosse tarde 
de mais e antes que a mesma fosse vandalizada porque se trata de uma pessoa que terá 
violentado os direitos índios, portanto, tudo tem o seu contexto, os monumentos têm a sua 
história, foram colocados numa determinada altura por quem os antecedeu e não lhes cabe a 
eles promover revisionismos históricos no sentido de irem ao encontro de interesses pessoais. 
Dito isto, referiu que irá haver algumas alterações de arquitetura na piscina, na fachada a 
alteração será de alguma forma notada uma vez que a parede frontal ficará toda na mesma 
linha e todo o muro recuará. No interior os balneários serão substancialmente melhorados. O 
painel de azulejos que atualmente está virado para a Avenida do Brasil será preservado e 
colocado no lado de dentro do equipamento e o que se pretende com este investimento 
avultado é no fundo que o mesmo se mantenha durante 30, 40 ou 50 anos sem necessidade 
de grandes intervenções no seu espaço interior.--------------------------------------------------------------
Relativamente a transformar a piscina numa outra estrutura que possa ser utilizável durante o 
ano inteiro, foi uma possibilidade que não foi estudada, nem financeira nem tecnicamente, 
mas as intervenções têm de ser estruturadas à medida daquelas que são as possibilidades 
financeiras, o que não revela falta de ambição mas sim o realismo com o qual se deve abordar 
estas questões e portanto, na sua opinião, e para já, conseguindo recuperá-la, revitalizá-la e 
dotá-las de condições de excelência como já teve outrora, será um passo muito importante.----
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A piscina coberta, que é dos equipamentos públicos com maior carga de utilização pelos 
munícipes, foi construída com base num projeto nacional que previa tanques de 16 metros 
com uma piscina de aprendizagem e, em Beja, fez-se uma transformação, que não diz ter sido 
mal feita, optando-se por não construir a piscina de aprendizagem e estendendo-se o tanque 
de 16 para 25 metros, no sentido de poder acolher algumas provas, ou seja, não ter essa 
piscina de aprendizagem, é uma pecha da cidade de Beja que terá de ser pensado num futuro 
próximo, contudo e embora esta tenha de ser repensada tem sido feito um grande 
investimento no espaço, foram mudados todos os azulejos que revestem o tanque, as 
caldeiras e tubagens foram todos mudadas e falta intervencionar os balneários.--------------------
Portanto, não sabe quanto custa hoje em dia um equipamento semelhante ao existente nem 
tão pouco quanto custaria introduzir alterações numa piscina olímpica descoberta de 50 
metros de forma a cobri-la, são situações que tem de ser pensadas, ou seja, se vale a pena 
fazer uma adaptação a esta nova piscina que se espera reabrir no próximo verão ou se se 
avança para um segundo complexo de piscinas cobertas que façam o desdobramento dos 
utilizadores do atual mas são matérias que carecem de estudo, 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 trinta 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
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