
 
 

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 nove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

cinco de maio do ano dois mil e vinte e um;--------------------------------------------------- 

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

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos informando que os pontos 2.8.3. e 
2.10., relativos ao pedido de apoio financeiro solicitado pela Pedra Angular, no âmbito da 
realização do Festival “Terras Sem Sombra” e pedido de isenção do pagamento das taxas 
devidas pela ocupação de espaço público, solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, 
respetivamente, são para retirar uma vez que no primeiro caso não é liquido que o Festival 
seja retomado e, no segundo, a iniciativa não se realizou.-------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 8/2021;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 8/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por maioria com as abstenções dos vereadores Arlindo José Clemente 
Morais e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 

152)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou qual a perspetiva para o Município de Beja em termos 
de desconfinamento atento a que, daquilo que ouviu, haverá a possibilidade de haver uma 
regressão e, se isso acontecer, para que fase será a mesma.-----------------------------------------------
Solicitou também um balanço acerca da vacinação no Concelho.----------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à situação geral do Concelho, 
informou que Beja, na última quinzena, teve 226 casos por 100.000 habitantes e portanto, há 
semelhança de mais 26 concelhos portugueses, está sobre vigilância. Significa isto que na 
semana seguinte Beja não pode ter mais do que 120 casos por 100.000 habitantes para não 
regredir um ou dois níveis. Nos seis dias de avaliação desta semana, o Concelho tem 16 casos 
positivos do limite de 20 que pode ter para ficar abaixo dos 120/100.000, quando faltam ainda 
os dados da última semana. A questão que se coloca e que ninguém no Governo sabe 
responder é como é que vai ser feita a avaliação desta semana, isto é, se será com os casos 
novos dos últimos sete dias, uma vez que a avaliação passa de quinzenal para semanal, ou se 
continua a ser com a avaliação de catorze dias. Se assim for, significa que os concelhos 
confinam e desconfinam semanalmente mas haverá sempre uma semana em que os casos 
positivos transitam para a avaliação da quinzena seguinte. Concretamente com o Concelho de 
Beja o que é que acontece? Na última semana da quinzena que nos colocou sobre vigilância, 
houve 57 casos, ou seja, um dia com 45, outro dia com 12 e cinco dias a 0, portanto, se estes 
57 casos forem transportados para a avaliação com mais os 16, Beja superará largamente os 
120/100.000 e poderá ter que recuar, embora alguns destes já estejam curados quando se 
entrar na próxima semana, daí estarmos sob vigilância.-----------------------------------------------------
Acrescentou que, neste momento, a população do Bairro das Pedreiras onde este surto teve 
uma incidência especial, 56 casos, apenas 15 estavam fortemente ativos, os outros 41 seriam 
de meses anteriores de pessoas sem capacidade de transmissão viral, mas que só agora foram 
descobertos e como tal notificados pela primeira vez e dados como novos mas, 
independentemente disso, estão todos confinados.----------------------------------------------------------
Nesta altura, o Concelho de Beja não tem linhas epidemiológicas perigosas, contudo, não 
consegue prever aquilo que ai vem a partir de sábado e é seu entendimento que se os casos 
forem menos do que 5 no dia de ontem, a recontagem deveria recomeçar do 0 mas não tem a 
certeza que as autoridades incluam esta semana mais os números da outra, fazendo sempre 
quinze dias de avaliação.---------------------------------------------------------------------------------------------
A boa notícia de entre as más que possa haver é que, se o Concelho regredir, previsivelmente 
será só durante uma semana porque nada indica que haja uma explosão de casos.-----------------
Este é o ponto da situação, dia 03 de maio o Concelho tinha 60 casos ativos e estava com 16 
casos nos últimos seis dias. Para o Concelho não ir para nenhum tipo de confinamento o limite 
é até 40 casos em catorze dias ou até 20 em cada sete para que não se ultrapasse os 
120/100.000 habitantes; entre 20 e 40 o Concelho estará acima dos 120/100.000 e abaixo dos 
240/100.000 o que implica um grau de recuo, acima dos 240/100.000 poderá haver mais que 
um nível de recuo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à vacinação não tem os números totais mas sabe que o processo está a correr 
bastante bem. Houve alguns problemas na primeira tarde em que começou este processo, no 
entanto, no segundo dia o pavilhão foi alargado para a sua totalidade e agora voltou a haver 
algumas filas substanciais devido aos auto agendamentos. O pavilhão tem uma capacidade 
média diária estimada de vacinação de 400 pessoas e a única possibilidade de se evitar filas é 
estender o horário de vacinação o que coloca outra dificuldade nomeadamente em termos de 
recursos humanos, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu que a Câmara Municipal pudesse fazer uma campanha de 
sensibilização focada no Concelho de Beja porque lhes parece que poderia haver espaço para 
trabalhar esta questão e todos terem a consciência de que está nas mãos de cada um 
podermos seguir no desconfinamento que o tecido empresarial da região e não só bem 
precisa. Existem várias coisas que se podem fazer, eventualmente recorrendo aos artistas do 
concelho que façam imagens apelativas que vão mudando de quinze em quinze dias no 
sentido de criar impacto para as pessoas estarem sempre despertas para esta questão, disse.-- 
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Relativamente aos percursos acessíveis e havendo intervenções em vários troços da cidade o 
vereador Vítor Picado perguntou o porquê dessa mesma intervenção não ser continua em vez 
de se estar a fazer vários troços em simultâneo.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, respondeu que tem sido entendimento do 
próprio empreiteiro que esta forma de atuar é a mais eficaz para a empreitada e portanto a 
Câmara Municipal irá progressivamente abrindo os troços ao fluxo rodoviário de forma a 
tornar aquela zona novamente transitável e articular a viaturas com os peões no mesmo 
espaço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação de procedimento concursal comum para 

ocupação de posto de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 

Beja aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado – 1 assistente técnico – área 

de Arquivo/Biblioteca e Documentação, para a Divisão Administrativa e 

Financeira/Gabinete de Modernização Administrativa;-------------------------------- 

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão Administrativa e Financeira/Gabinete 
de Modernização Administrativa (GMA), nomeadamente ao nível do pessoal da área de 
Arquivo/Biblioteca e Documentação, necessário para dar resposta às diversas exigências 
funcionais, de caráter permanente, inerentes ao funcionamento do GMA, propõe-se a abertura 
do procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de 
pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação 
do respetivo posto de trabalho existente no mapa de pessoal aprovado para 2021, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada 
e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:------------------------------------------------
1 Assistente Técnico – área de Arquivo/Biblioteca e Documentação, para a Divisão 
Administrativa e Financeira/Gabinete de Modernização Administrativa.--------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: António Manuel Coelho Guerreiro, Dirigente Intermédio de 3º grau, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Isabel Maria Coelho Campaniço, 
Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Sílvia Alexandra Silvestre Martins Valadas e Sandra Cristina Machado 
Margarida, Técnicas Superiores.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 153)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Registo nº 2282, de 12 de abril de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da primeira revisão de preços da empreitada de instalação de 

abrigos de passageiros e melhoramento de acessibilidades, cujo valor é de 1.513,05 €.----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 154)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato de 

bem imóvel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato de comodato de bem imóvel a celebrar entre o Município de 

Beja e António Mateus Palma, que constitui documento anexo número um que faz parte 
integrante da presente ata, e que tem como finalidade o primeiro outorgante entregar ao 
segundo a parcela 1 do Artigo Matricial 254 C, com a área de 7,725 hectares, sito em Vale do 
Bispo, da freguesia de União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria, que se encontra 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja, sob o nº Ap 972 de 19/2/2018 da referida 
freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 155)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de contrato de cedência temporária de 

peças artísticas em regime de comodato;------------------------------------------------------- 

 
Presente o contrato de cedência temporária de peças artísticas em regime de comodato a 

celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que 
constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, em que o 
primeiro outorgante empresta ao segundo as peças artísticas listadas em anexo, que se 
destinam a integrar a exposição “Jorge Vieira: Monumento ao Prisioneiro Político 
Desconhecido” a ter lugar no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, nas seguintes 
datas: inauguração a 26 de junho de 2021 e encerramento a 27 de fevereiro de 2022.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 156)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de procedimento de concurso de 

arrendamento de habitação acessível a agregados familiares jovens do 

Município de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2904, de 28 de abril de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
propondo, na sequência do Regulamento de Arrendamento de Habitação Acessível a 
Agregados Familiares Jovens do Município de Beja, em vigor, aprovado em reunião de Camara 
de 6 de fevereiro de 2019 e pela Assembleia Municipal em 26 de fevereiro de 2019, publicado 
no Diário da República II Série em 21/03/2019 – Edital nº 396/2019, a submissão das peças 
processuais de abertura de procedimento, minuta de aviso de abertura, formulários de 
candidatura e programa de concurso, que constituem documento anexo número três e fazem 
parte integrante da presente ata, cuja data de abertura será determinada por indicação da 
senhora Vereadora do Pelouro, atendendo a que o próprio regulamento, determina no ponto 
10 – Atribuição frações habitacionais, a abertura de procedimento no mês de junho e 
dezembro em data a publicitar nos locais habituais, referidos no ponto 3, do mencionado 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vitor Picado e vereadora Sónia Calvário, apresentaram a seguinte Declaração de 
Voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando que não acreditam que a empreitada esteja concluída no prazo previsto;---------
Considerando o lançamento do concurso sem haver licença de utilização e considerando que 
terá de ser constituído condomínio bem como saber se há lugar a pagamento ou não por parte 
dos condóminos uma vez que não se recordam se esta situação está ou não prevista no 
Regulamento;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando ainda que se irá aprovar um documento que indica uma data que não está 
preenchida e quantos dias ficará a candidatura disponível para as pessoas concorrerem, 
informação que deveria ser submetida à câmara, para além de que lhes fazia mais sentido que 
fosse depois da obra estar concluída, irão abster-se nesta votação.”------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com duas abstenções dos vereadores da CDU, Vitor Picado 
e Sónia Calvário.(Deliberação nº 157)------------------------------------------------------------------------------ 
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2.6. – Pedidos de certidão de direitos de preferência:----------------------------------- 

 
Requerido por António Manuel Marques Revez, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
das Portas de Moura, nº 24, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, 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 158)-------- 
 
Requerido por Fernando Manuel Reis Viana, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Mouraria, nº 7, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 159)-------- 
 
 

2.7. – Pedidos de certidões de aumento de comproprietários:--------------------- 

 
Solicitado por Maria Virginia Maia Costa S. G. Landureza – Cabeça de Casal de Herança, 
certidão em como não há inconveniente no aumento de comproprietários do prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 255, da freguesia de Albernoa, inscrito na 
matriz rústica sob os artigos nº 22 e 23 – Secção J, da União de Freguesias de Albernoa e 
Trindade, denominado “Courela do Ancoradouro”, Albernoa.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 160)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Virginia Maia Costa S. G. Landureza – Cabeça de Casal de Herança, 
certidão em como não há inconveniente no aumento de comproprietários do prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 854, da freguesia de Albernoa, inscrito na 
matriz rústica sob os artigos nº 4 – Secção G1, da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, 
denominado “Herdade do Ancoradouro”, Albernoa.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 161)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Propostas de apoios financeiros:------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização 
de Atividades Pontuais das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja, para minimizar os custos com a organização das II Jornadas “Cuidar com qualidade: 
vivências, problemas e soluções, e cujo objetivo é a promoção do reforço da capacidade 
científica nas áreas da saúde e do social.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 162)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2697, de 22 de abril de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que no âmbito do protocolo de parceria celebrado entre a Associação de Desenvolvimento 

Regional Portas do Território a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de Beja 
em 24 de abril de 2019, está definido na cláusula 7ª que o Município conceda um apoio 
financeiro à APT correspondente a 100% da parte não comparticipada por fundos comunitários 
da empreitada de Valorização e Conservação do Convento da Conceição (Museu Regional de 

Beja).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em 20 de agosto de 2020 foi celebrado um aditamento ao protocolo pelo qual a Direção 
Regional de Cultura do Alentejo comparticipa com 60.000,00 € a parte não comparticipada 
com fundos comunitários.-------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e tendo em consideração os valores constantes no termo de aceitação da operação, 
importa definir e fazer aprovar em Camara Municipal e Assembleia Municipal os valores a que 
o Município se obriga, considerados os orçamentos de 2021 e 2022.------------------------------------
Valor total da operação – 1.737.734,00 €;-----------------------------------------------------------------------
Valor do financiamento comunitário – 1.303.300,50 €;------------------------------------------------------
Valor da parte não financiada – 434.433,50 €;-----------------------------------------------------------------
Direção Regional de Cultura do Alentejo – 60.000,00 €;-----------------------------------------------------
Município de Beja – 374.433,50 €;---------------------------------------------------------------------------------
2021 ………………………………………………………………………………………………………………………. 89.731,17 € 
2022 …………………………………………………………………………………………………………………… 284.702,33 € 
Os valores indicados podem ser sujeitos a retificação, em função do aumento da 
comparticipação da DRCA e do apuramento do valor das diversas componentes, após a 
conclusão dos procedimentos de contratação pública em curso.-----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 163)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU votaram favoravelmente por ser uma oportunidade que obviamente 
não se podia desperdiçar, contudo, não quiseram deixar de expressar que na sua opinião a 
intervenção via CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo era menos onerosa 
para o Município de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, no âmbito do 
fornecimento de refeições aos elementos do Corpo de Bombeiros que integram o Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios 2021.--------------------------------------------------------------------------
De 15 a 31 de maio, bem como de 01 a 15 de outubro – 6 almoços/dia e no período de 01 de 
junho a 30 de setembro, 8 almoços/dia.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 164)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais 

2021 – alteração da lista aprovada;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta alterada de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano 
2021 aos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, EMAS – Empresa municipal de Água e 
Saneamento de Beja, Juntas e Uniões de Freguesias e Bombeiros Voluntários de beja, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 165)---------------------------------------------- 

 
 

2.11. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento das taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Torre da Marinha, dia 08 de maio de 
2021 e outra deslocação a Lagos, dia 22 de maio de 2021, no âmbito do Campeonato Nacional 
da 3º Divisão de Andebol.--------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 166)----------------------------------------------- 
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2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 84, relativo ao dia quatro de 

maio de dois mil e vinte e um;-------------------------------------------------------------------------- 

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

trezentos e nove mil, setenta e oito euros e vinte e um cêntimos, sendo dois milhões, 

oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos 
de operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e onze euros e 

noventa e seis cêntimos de operações não orçamentais.---------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe João Cruz referiu que o assunto que o trouxe a esta reunião tem a ver com o 
Cemitério de Cabeça Gorda.-----------------------------------------------------------------------------------------
Em 2011 a Junta de Freguesia de Cabeça Gorda resolveu construir um novo cemitério o lado 
do antigo. Para tal utilizou o artigo 122º - Secção C. Em 23 de setembro de 2019 escreveu à 
Câmara o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ao consultar o PDM publicado em 2014, que se refere à freguesia de Cabeça Gorda verifica-se 
que o terreno agrícola designado pelo artigo 122º - Secção C, se encontra assinalado, podendo 
ler-se na respetiva legenda – equipamento de utilização coletiva previsto. Assim, muito 
agradeço que me informe qual o tipo de equipamento a construir naquele local.”------------------
A resposta, datada de 24 de janeiro de 2020, diz o seguinte:-----------------------------------------------
“Relativamente ao assunto em epígrafe e de acordo com o meu despacho, datado de 20 de 
janeiro de 2020, informo V. Exª, que de acordo com o PDM de Beja, está proposto neste 
terreno a ampliação do cemitério, sendo o mesmo propriedade da Junta de Freguesia.”----------
Ora se está proposto é para ser no futuro e essa ampliação foi feita em 2011, disse.---------------
Recebido este ofício, resolveu escrever outro. No dia 11 de fevereiro de 2020, escreveu:---------
“Acuso a receção em 30 de janeiro da resposta à minha carta de 23 de setembro de 2019. 
Dado que o terreno em causa, o artigo 122º, está classificado como uso agrícola e se está a 
reservar a ocupação de cemitério, obriga a legislação em vigor para este efeito que o mesmo 
seja vistoriado e analisado previamente por várias entidades de forma a avaliar a sua aptidão 
para o fim em causa. Assim, agradeço que me seja informado o seguinte: Quais as entidades 
que participaram na vistoria técnica e que aprovaram o terreno para o fim em vista. Data da 
respetiva decisão.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aqui a resposta parece-lhe ter sido mais complicada porque demorou seis meses, chegou no 
dia 30 de julho de 2020, acompanhada por uma análise que coloca dúvidas relativamente ao 
levantamento destas questões, mas chegaram à conclusão que todos os interessados têm 
direito em ser informados e então resolveram informá-lo do seguinte:---------------------------------
“A Revisão do PDM de Beja entrou em vigor por efeito de publicação do Aviso 4296/2014 da II 
Série do Diário da República tendo sido submetido a todas fase de procedimento previstas no 
artigo 76º e seguintes, incluindo o seu acompanhamento por uma comissão consultiva de 
natureza colegial coordenada e presidida pela CCDRA e que emitiu o parecer final favorável 
relativamente à Revisão do PDM. Relativamente às questões que colocou, nomeadamente, 
quais as entidades que participaram na vistoria técnica, a resposta foi não houve lugar à 
realização vistoria técnica e com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 168/2006, de 16 
de agosto e na base do artigo 4º do Decreto-Lei nº 44220, a obra de ampliação do cemitério 
está apenas sujeita a perecer favorável da Direção Geral de Saúde.”------------------------------------
Posto isto, lamentou a demora nas respostas ao cidadão e a maneira como elas são escritas. 
Mais, quando se diz que a CCDR é a entidade que estudou o assunto, escreveu para a Comissão 
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o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”A Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, Concelho de Beja, em 2011/2012, construiu um novo 
cemitério usando para tal um terreno inscrito na matriz predial rústica sob o nº 122. Assim 
agradeço que me informem o seguinte: Data da vistoria do terreno para avaliação da sua 
aptidão ao fim pretendido. Data da aprovação do projeto de construção do cemitério. Data da 
aprovação da obra e execução conforme projeto de construção. Data de emissão da licença de 
funcionamento.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recebeu a seguinte resposta:---------------------------------------------------------------------------------------
“Na sequência da receção do email com quatro perguntas sobre a construção do novo 
cemitério na Cabeça Gorda informa-se o seguinte: Não existe processo aberto sobre este 
assunto nesta CCDR pelo que não foi solicitada a participação nos termos Decreto-Lei nº 
168/2006, de 16 de agosto. Sendo o processo de construção/ampliação uma competência da 
autarquia Câmara Municipal/Junta de Freguesia, esta é a instituição que pode responder 
corretamente ao solicitado.”----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, perguntou: Com este tipo de respostas o que é que deve fazer, disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o senhor João Cruz tem uma 
reunião agendada para falar desta questão e é por ser realmente uma questão complexa que 
ao fim de tantos anos ela continua pendente.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tomou ainda boa nota das informações que o 
munícipe Hélder Parrinha deu, nomeadamente:--------------------------------------------------------------
Placas de informação viradas para dentro do Seminário, no cruzamento da Rua Infante D. 
Henriques com a Rua Bento de Jesus Caraça, pelo que as mesmas deveriam ser rodadas e 
colocadas em conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao sinal de informação que indica Hospital, retirado na Rua António Sardinha, o 
mesmo foi novamente mal colocado, isto é, foi colocado dentro da caldeira da árvore e os 
ramos estão a tapá-lo.------------------------------------------------------------------------------------------------
Corte de ramos de árvores na Praceta situada no Bairro da Apariça mas limpeza das árvores 
não foi feita como já tinha sido discutido uma vez aqui na reunião. A placa toponímica que 
pediu para deslocar mantém-se no mesmo sítio.--------------------------------------------------------------
Mais uma vez pediu atenção para os horários dos trabalhadores da autarquia porque há um 
deles que entra às 08:00 horas e sai às 13.00 horas.----------------------------------------------------------
Qual o ponto da situação relativamente ao edifício onde funcionava a Auto Salúquia, que 
solicitou há uns meses a possibilidade de entaipamento das janelas.------------------------------------ 
 
O jornalista Carlos Dias referiu que depois daquela curiosa situação passada na última 
Assembleia Municipal, onde a senhora Presidente disse que não havia lugar a jornalistas mas 
só ao público cidadãos, foi verificar nas atas da Câmara Municipal de Beja para ver como é que 
está a apresentado e nessas está apresentado como munícipe. Já assistiu a reuniões de câmara 
de Lisboa, Vila Nova de Gaia, Braga, Viseu, etc., e há sempre um espaço para os jornalistas que 
intervêm na sua condição. Beja é o único Concelho onde não tem essa definição, é munícipe. 
Não é que isso o desvalorize mas quando vem para as reuniões vem nessa função e não 
percebe porque razão é considerado munícipe e não jornalista, que lhe atribuiu 
responsabilidades que não podem ser descuradas. Deixou esta interrogação para ver se de 
facto se resolve esta definição.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao alarido e à situação indiscritível que se está a viver em Odemira e às 
situações que presenciou, disse que obviamente o problema está aqui também no Concelho 
de Beja, a mão-de-obra de migrantes, culturas intensivas, condições de alojamento, e foi 
precisamente sobre as condições de alojamento e os riscos que isso representa para o 
problema da pandemia que se deslocou ao Bairro das Pedreiras. Confessou que não viu em 
Odemira situações como viu ali, ou seja, viu migrantes mal alojados como viu a Ministra da 
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Cultura e o Ministro da Administração Interna e os relatos descritos ao longo da visita deles, a 
frontalidade do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, mas quando se fala em casos 
positivos, aquele bairro é um foco permanente e ninguém pode garantir que o que se passa ali 
não venha a ter consequências em dias futuros, porque a situação está lá. Deu consigo a 
pensar no pandemónio que se fez em Odemira, com o Ministro da Administração Interna a 
não saber como justificar uma série de coisas e depois, aqui em Beja, temos este problema 
para não falar dos outros, porque sabe que existem contentores onde estão alojados 
trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou, relativamente ao Bairro das Pedreiras e compreendendo que a Câmara Municipal 
não tem condições para resolver o problema, se não há possibilidade de pelo menos atenuar a 
situação porque verificou que continua a haver uma torneira para x pessoas quando estão em 
causa questões de higiene, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à forma como o senhor Carlos 
Dias se prefere rever nas reuniões de câmara, e como a sua condição é residente e ao mesmo 
tempo jornalista no município, por ventura basta dizer no início da intervenção a preferência 
de como é que quer ser citado na ata.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos migrantes o assunto está a ser debatido e ainda bem, pena este 
destaque público ser por via de uma situação de saúde pública, mas este destaque pode 
responsabilizar no futuro mais os empresários agrícolas e introduzir alterações estruturais para 
que se evitem situações como as que existem em toda a área do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva. Há uma coisa que a Câmara Municipal de Beja procura ser firme, 
nomeadamente a não existência de contentores, aliás, sempre que uma entidade solicita um 
PIER, uma das condições para aprovação, é o fim dos contentores nas quintas e nas 
propriedades. A situação tem de passar por habitações, seja na cidade seja nas freguesias 
rurais, e na reabilitação de um conjunto de fogos degradados que existem nesses locais e que 
têm de ser promovidos por alguém, nomeadamente as entidades empregadoras ou 
eventualmente empresas de trabalho temporário. Já agora distinga-se empresas de trabalho 
temporário, onde normalmente se conhecem os sócios gerentes, de empresas de prestação de 
serviço, que muitas vezes são de indivíduos estrangeiros que usurpam todos os direitos 
elementares dos trabalhadores num país da europa no Século XXI.--------------------------------------
A Câmara Municipal na questão da habitação está bastante limitada e esta é uma dificuldade 
inultrapassável. Faz-se o acompanhamento com a Associação ESTAR, com a Cáritas, com o 
Projeto “Rostos Com Futuro”, que garante alimentação, vestuário, etc..-------------------------------
Relativamente ao Bairro das Pedreiras é uma situação muito particular que tem de ter um 
envolvimento governamental e que constitui uma das situações mais difíceis que têm em 
mãos e que vai continuar a ser nos próximos anos independentemente de quem seja o 
próximo executivo. A população é mais ou menos conhecida, os resultados provisórios dos 
Censos apontam para que haja 50 casas no local e 59 barracas e apontam para uma população 
na ordem dos 600 pessoas, quando inicialmente o primeiro bairro se destinava a 260 pessoas. 
Acrescentou que finalmente está pronto o documento da Estratégia Local de Habitação, 
aguarda-se reunião com o IHRU para saber com aquilo que se poderá contar ou não nesta 
versão final, que depois será submetida à câmara e assembleia municipal, espera no mês de 
junho, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que a Proteção Civil Municipal e Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social, em articulação com as entidades com competência nesta 
matéria que fazem o acompanhamento à comunidade e com a Saúde, reforçaram o 
abastecimento de água no Bairro com a colocação de depósitos para que as pessoas tenham 
maior acesso à mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Luís Miranda quis fazer notar que relativamente à questão dos contentores dentro 
das propriedades há de facto uma divergência entre a Câmara Municipal de Beja e o Governo. 
Embora a abertura que o Governo deu para essa contentorização das pessoas nas herdades 
seja no máximo por 10 anos o executivo municipal não partilha dessa visão. A visão do 
executivo é a integração dos migrantes nas comunidades e pensam que a constituição desses 
guetos dentro das propriedades é absolutamente inaceitável, aliás, ficou chocado com a 
ligeireza que esse assunto foi abordado pelos ministros que se deslocaram a Odemira e como 
o senhor Presidente da Câmara já referiu, nos Planos de Intervenção em Espaço Rústico 
aprovados, tem sido condição a não utilização desse tipo de contentores. Depois quando as 
Câmaras têm responsabilidade de aprovar ou não esse tipo de equipamentos se não 
obedecerem à legislação em vigor são metidas em Tribunal e acusadas de criminosas que é o 
que vai acontecendo, mas da parte da Câmara Municipal de Beja mantém a mesma posição a 
não ser que venha uma clarificação ou os convençam do contrário.-------------------------------------
Relativamente aos custos de alojamento dos imigrantes, do seu ponto de vista, têm de ser 
assumidos pelas empresas que os contratam, isto é, como é que a Câmara Municipal pode ser 
envolvida nessa matérias quando recebe de IMI o que recebe por parte dos empresários 
agrícolas que nem dá para fazer a manutenção dos caminhos que eles utilizam e que 
degradam com o tipo de veículos que utilizam para os quais não estavam preparados? Ou há 
uma compensação por via do IMI rústico ou o Governo terá que olhar para esta matéria 
porque o Município não tem condições financeiras para dar resposta a estas questões, disse.--- 
 
 

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 19 de maio de 

2021 
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