
 
 

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 dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezanove 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 da seguinte forma:------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 9/2021;------------------------------------------- 

 
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 9/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia cinco de maio de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 167)--------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pela vereadora Sónia Calvário na última reunião acerca da 
vacinação no Concelho de Beja, o vereador Arlindo Morais informou que até ao dia 10 de maio 
de 2021 tinham sido inoculadas com vacinação completa 4.985 pessoas e com a 1ª dose 4936, 
num universo populacional de 38.000 pessoas listadas, dados fornecidos pela Direção Geral de 
Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao que aconteceu ontem nos Centros Educativos Mário Beirão e Santa Maria e 
Escolas Básicas e Pré de Beringel, São Matias e Trigaches, deu conhecimento que as crianças 
por volta das 16:30 sentiram-se mal, os serviços começaram a receber chamadas das 
educadoras, assistentes e dos próprios diretores, comunicaram de imediato o assunto à Saúde 
Pública e informaram o Hospital para reforçar as equipas uma vez que iria acontecer um 
grande afluxo às urgências pediátricas. Felizmente não houve consequências de maior a não 
ser uns vómitos e maus estares que causaram naturalmente um certo pânico e apreensão dos 
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pais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Saúde Pública através das suas equipas estão a fazer estudos epidemiológicos no local onde 
foi confecionada a alimentação e até ao momento não existe mais informação. Acrescentou 
ainda que ficaram duas crianças sobre vigilância médica mas que entretanto já tiveram alta.----
Relativamente ao fornecimento da alimentação nas escolas em causa está outro fornecedor a 
executar o serviço e hoje as coisas correram normalmente, sendo que cerca de metade das 
crianças não foram à escola, uns por precaução, outros por entendimento dos pais, disse.------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à situação epidemiológica no 
Concelho de Beja, informou que neste momento existem 9 casos positivos com uma pessoa 
internada em enfermaria e nenhuma nos cuidados intensivos. Felizmente que há largas 
semanas não há qualquer óbito nem existência de qualquer surto o que faz com que nas 
próximas semanas não seja previsível que o Concelho possa estar em níveis de risco como teve 
durante muito tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado perguntou, uma vez que tem conhecimento que alguns dos 
trabalhadores do cemitério terão enviado para o executivo um requerimento por causa da 
questão das horas extraordinárias e das férias que não foram gozadas, se já foi tomada alguma 
decisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que ainda não houve resposta por 
parte do executivo relativamente ao requerimento que solicita o pagamento em triplicado do 
período de férias. O pedido tem estado a ser analisado juridicamente e são apontadas várias 
possibilidades. Contudo, para as férias serem pagas em triplicado terá de haver ação dolosa do 
Município na proibição de gozo de férias aos funcionários, o que não foi o caso. Esta situação 
decorreu de circunstâncias muito particulares e completamente fora de previsão por parte do 
executivo. Sublinhou que não está fechada a possibilidade de pagar em triplicado mas não 
podem assumir essa culpabilidade sob pena de se abrir uma “caixa de pandora” para futuras 
situações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra possibilidade é, depois de os novos coveiros estarem em funções, os funcionários em 
causa poderem gozar as férias que têm do ano passado e naturalmente as de 2021.---------------
Foi também enviado um pedido de parecer à ANMP – Associação Nacional de Município 
Portugueses, no sentido de ajudar o executivo a tomar uma decisão melhor fundamentada, 
esperando que esse parecer vá ao encontro daquilo que se impõe para posteriormente 
responderem aos trabalhadores, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que de facto não houve aqui uma intensão dolosa por parte do 
executivo em prejudicar os trabalhadores mas as condicionantes do próprio serviço e a 
escassez de recursos humanos levaram a uma situação desta natureza pelo que o Município 
pode reconhecer aos trabalhadores esse direito, aliás, pelo que percebeu inclusivamente já 
estão a ser adiadas férias que estavam programadas para 2021 o que cria situações 
complicadas para além da saúde física e mental dos trabalhadores, pelo que se torna 
importante dar aqui um sinal que claramente eles merecem ter direito ao descanso e ser 
ressarcidos das verbas para o efeito, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que naturalmente não fecham essa 
porta, aliás, o reconhecimento que o executivo faz à dificuldade de trabalho em cemitério está 
precisamente plasmado na proposta que fez ao Sindicato para efeitos de pagamento do 
suplemento de penosidade e insalubridade onde coloca os coveiros no escalão máximo do 
pagamento diário que corresponde a 4,99 € ou 15% do salário mais elevado.------------------------
Esperando que o concurso que está aberto não fique com pessoas a menos ou sem pessoas, 
uma vez que tem havido concursos para coveiros por esse país fora que ninguém concorre, 
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eventualmente terá de ser feito um desfasamento de horários relativamente aos praticados 
que são muito continuados e sem sentido. Contudo, o que está para trás não será apagado, 
aguardam a resposta da ANMP e agirão em conformidade sendo que a decisão final pode ser 
sempre política, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que é a essa decisão política que está a apelar e espera que o 
parecer da ANMP vá de encontro e ajude a mesma no sentido de pagar as verbas em causa aos 
trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao suplemento de penosidade e insalubridade parece-lhe normal que os 
trabalhadores do cemitério sejam incluídos no escalão máximo bem como a possibilidade de 
alargar esta medida a outros que podem ser naturalmente considerados.-----------------------------
Outra questão que pensa constar do requerimento entregue e que já tinha colocado 
anteriormente relativamente a estes mesmos trabalhadores é sobre o pagamento de umas 
horas extraordinárias que na altura, por aquilo que lhe foi transmitido, como ultrapassavam o 
limite fixado por lei, haveria dificuldade em proceder ao pagamento das mesmas, pelo que, 
aguardando-se resposta da ANMP, espera naturalmente que essas também sejam pagas a 
estes trabalhadores, não obstante já terem ultrapassado o limite, por considerar mais uma vez 
justificável, tendo em conta que se reconhece as dificuldades que o Município tem em termos 
de recursos humanos e face à natureza destas tarefas.------------------------------------------------------
Finalmente questionou o executivo relativamente a notícias que têm vindo a lume, 
nomeadamente sobre alguma insegurança que se verifica na cidade. Naturalmente que 
algumas serão empoladas pela opinião pública mas outras corresponderão à verdade com 
algum grau de preocupação, aliás, ainda ontem parece que junto à Rodoviária houve um 
episódio que envolveu pancadaria e portanto gostaria de saber o que é que o Município de 
Beja está a fazer em articulação com as entidades competentes e que conhecimento tem 
sobre a ocorrência destes episódios que já são muitos e infelizmente recorrentes, disse.--------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que Beja comparada com outras cidades 
a nível nacional continua a ser uma cidade com um grau de segurança muito superior a outras 
de dimensão idêntica.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acontecem realmente alguns episódios que não gostariam de ter mas a situação na cidade não 
é de alarme social que muitas vezes se procura levantar, portanto, têm acontecido alguns 
fenómenos surpreendentes nestas últimas semanas em Beja desde que foi despoletada a 
questão de Odemira e que ainda não foram inteiramente entendidos, com a saída de muitos 
migrantes que ninguém sabe muito bem para onde é que foram, casas onde habitavam 
populações de origem asiática e africana a fechar e empresas de trabalho a fechar.----------------
De qualquer forma, a questão da segurança é da responsabilidade da Polícia de Segurança 
Pública, naturalmente que pode haver articulação e algumas chamadas de atenção da parte do 
Município em determinadas circunstâncias mas a PSP, segundo aquilo que comunica, tem a 
situação controlada, embora se tenham passado alguns episódios na cidade, uns como o 
vereador disse, empolados, outros reais, mas a Câmara Municipal não tem acesso ao número 
de queixas que dão entrada na polícia, no entanto, sempre entendeu que seria conveniente 
haver um patrulhamento noturno mais incisivo e forte nas zonas mais centrais da cidade, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha considera que este problema dos migrantes e das empresas de 
prestação de serviços que os contratam ultrapassa a Câmara Municipal e tem de ser o 
Governo, que sabe destas situações, a ter controlo sobre as mesmas. Na sua opinião e à 
semelhança daquilo que disse em reuniões passadas a contribuição que a Câmara Municipal 
poderá ter nestas situações é um papel de integração no sentido destas comunidades se 
organizarem, cada uma por si, e assim conseguir-se manter um diálogo com as mesmas, disse.- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tomou nota da intervenção do senhor 
vereador, no entanto, referiu que existem rivalidades entre algumas destas comunidades, 
nomeadamente entre os hindus e os muçulmanos, indianos e paquistaneses e portanto têm de 
ser devidamente separados até em termos religiosos e culturais, mas sem dúvida que 
concordam com o vereador que a integração cultural terá de ser um caminho a seguir e até 
será conveniente que estas comunidades quando se instalem o façam com as respetivas 
famílias e não só com uma supremacia de um dos géneros como tem vindo a acontecer.---------
O desafio é grande para as autarquias que são abrangidas fortemente por este fenómeno mas 
também é principalmente para os Governos da República que têm de olhar para o Alentejo e 
para todo este fenómeno que está a acontecer com uma atenção muito particular, disse.-------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de ratificação do Contrato de Gestão Delegada a celebrar 
entre a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. e 
os Município de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, 
Moura, Ourique e Serpa;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Contrato de Gestão Delegada a celebrar entre a RESIALENTEJO – Tratamento e 
Valorização de Resíduos, E.I.M. e os Município de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, 
Mértola, Moura, Ourique e Serpa, que constitui documento anexo número um e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

168)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação da alteração aos Estatutos da 
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.;------------------ 
 
Presente a proposta de alteração aos Estatutos da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de 
Resíduos, E.I.M., que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata, para aumento do capital social em 2.000.000,00 € justificado pela necessidade 
de financiamento da construção de um novo aterro sanitário, investimento essencial para 
garantir a continuidade do serviço público de gestão de resíduos urbanos.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

169)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Presente o relatório final de análise de propostas relativas ao concurso público para alienação 
de um terreno urbano sito na Horta da Água Doce, Lote 53, Parque Industrial, em Beja, 
propondo a adjudicação à empresa Sulaccount – Consultoria em Gestão e Contabilidade, Ldª, 
pelo valor de 32.500,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 170)-------------------------------------------- 
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Não obstante ter votado a favor o vereador Vítor Picado chamou a atenção para um erro no 
documento, nomeadamente onde diz que “foi publicado no Diário do Alentejo dia 16 de julho 
de 2021”, estamos em maio e ainda não chegámos a julho. Embora se sinta por vezes 
incomodado em estar sempre a chamar a atenção para estes pormenores, considera que os 
mesmos não são de somenos importância pois trata-se do relatório final de análise das 
propostas para adjudicação de um concurso que vai ser assinado pelo executivo, portanto 
deverá ser corrigido, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de ratificação da deliberação de 18 de novembro de 
2020, que aprovou o Loteamento Municipal da Rua da Construção, para 
efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial de Beja;------------------- 

 
Registo nº 7223, de 10 de maio de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, informado 
que de acordo com indicação do Serviço de Património, e para que o processo possa ser 
registado na Conservatória do Registo Predial, a deliberação de 18 de novembro de 2020, que 
aprovou o Loteamento Municipal da Rua da Construção tem que ser ratificada.---------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade a deliberação de 18 de novembro de 2020, que 
aprovou o Loteamento Municipal da Rua da Construção.(Deliberação nº 171)------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de exercício do direito de reversão do lote 119-A, em 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2781, de 26 de abril de 2021, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que o 
Município de Beja celebrou com a sociedade “Marques e Lopes, Ldª”, em 26 de janeiro de 
2012, escritura pública de compra e venda, tendo esta adquirido, pelo preço de 3.415,60€, um 
terreno para construção com a área de 201,30m2, designado por lote 119-A, no Monte do 
Poço do Coelho, Horta de Água Doce e Poço dos Frangos (Parque Industrial), inscrito na 
respetiva matriz predial sob o artigo 2738, com o valor patrimonial de 12 820,00€, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o número 1965/20120131, da Freguesia de Santa Maria 
da Feira, Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a escritura o Município pode exercer o direito de reversão, com perda pelo 
adquirente do lote, de 30% das quantias entregues a título de pagamento, caso não cumpra, 
entre outras, com as seguintes condições: respeitar os condicionalismos técnicos previstos no 
Regulamento Municipal de Gestão das Áreas de Localização Empresarial do Município de Beja 
e demais disposições legais ou regulamentares aplicáveis; apresentar projeto de construção no 
prazo máximo de 180 dias após a escritura de compra e venda ou de constituição do direito de 
superfície; dar início às obras no prazo máximo de 180 dias após a aprovação do projeto; 
concluir as obras em 24 meses após o início das mesmas e iniciar a atividade empresarial em 6 
meses após a data da conclusão das obras.---------------------------------------------------------------------
Do email do representante da sociedade resulta que nada foi construído no lote adquirido, 
desconhecendo-se se foram levadas a cabo diligências no sentido do cumprimento das 
condições impostas na escritura de compra e venda. Afirmando que não foi possível construir 
e não tendo previsões para o fazer, e tendo em conta o tempo já decorrido desde a celebração 
da escritura (mais de 8 anos), seremos levados a concluir que as condições não terão sido 
cumpridas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sendo esse o caso, o Município poderá exercer o direito de reversão nos termos previstos na 
escritura pública (encontrando-se registada a cláusula de reversão).-----------------------------------------
O que o requerente vem solicitar é a autorização para venda, a Paulo Jorge Birró Barrelas, do 
lote de terreno em causa, pelo preço da aquisição ao Município, livre de ónus, para que este 
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proceda à construção de um edifício para comércio e serviços.-------------------------------------------
O Regulamento Municipal de Gestão das Áreas de Localização Empresarial do Município de 
Beja, pelo qual se rege o negócio celebrado entre o Município e a “Marques e Lopes, Ldª”, no 
seu artigo 7º, sob a epígrafe “Autorização para Transmissão”, estabelece que: “A venda e 
transmissão do direito de superfície entre vivos a terceiros, quer seja onerosa ou gratuita, do 
que nele se houver edificado, no seu todo ou em parte, carece de autorização prévia da 
Câmara Municipal de Beja.”-----------------------------------------------------------------------------------------
O artigo respeita à venda e transmissão do direito de superfície do edificado no lote de 
terreno, sendo o Regulamento omisso, quanto à possibilidade de alienação do próprio lote 
sem qualquer edificação. No entanto, salvo melhor entendimento, julga-se que seria de aplicar 
o mesmo regime.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, dir-se-á que a transmissão do lote de terreno carece da autorização prévia da Câmara 
Municipal, devendo o pedido, nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento, conter 
obrigatoriamente a identificação do interessado bem como a atividade económica a exercer 
pelo mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do nº 3 do mencionado artigo decorre que a Câmara Municipal deverá, no prazo máximo de 
60 dias, sob pena de deferimento tácito, autorizar a transmissão, podendo estipular um valor 
máximo para a mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------
No caso concreto, o requerente indica a pessoa interessada e que a atividade a desenvolver 
será comércio e serviços, ou seja, para construção no lote de um edifício destinado a estes fins, 
indicando, ainda, que pretende vender pelo preço de aquisição e livre de ónus.---------------------
Face ao exposto, poderá a Câmara Municipal deliberar, num dos seguintes sentidos:--------------
Exercer o direito de reversão (nos termos e condições supra mencionados) ou autorizar, ou não, a 
transmissão, por venda, do lote de terreno nos termos solicitados pela sociedade.-----------------
Foi deliberado por unanimidade iniciar o processo de reversão do lote em causa.(Deliberação nº 

172)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Pedido de emissão de declaração de não acionamento de cláusula 
de reversão por parte do Município de Beja;-------------------------------------------------- 

 
Informação do Gabinete Jurídico relativamente à obra de construção de habitação unifamiliar, 
sito na ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey.-------------------------------------------------------
1. A requerente, Ana Luisa da Silva Sobral Parreira, na qualidade de proprietária do Lote 58, 
vem requerer a emissão de declaração comprovativa do cancelamento da cláusula de 
reversão, com vista à celebração de um contrato de empréstimo com o Banco BPI, para dar 
continuidade à construção da habitação unifamiliar.---------------------------------------------------------
2. De acordo com o Parecer nº 2874 301/2021 DAU/SAPL1, de 28 de abril, foi licenciada a 
construção de habitação unifamiliar, no âmbito do Proc. nº PC 92/2020, titulada pelo Alvará de 
Licença de Construção nº 38/2021, emitida em fevereiro de 2021 e válida até fevereiro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. O prédio urbano – Lote 58 – terreno destinado a construção, com a área de 127,5 m², está 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1707/20080702, da freguesia de 
Salvador, a favor da requerente pela AP. 176 de 2018/09/10 e inscrito na matriz predial urbana 
da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) sob o artigo 3714 e tem inscrita 
a cláusula que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------
"Ao sujeito passivo, assistir-lhe-á a faculdade de poder exercer o direito de reversão sobre o 
lote em causa, se a construção da edificação não for iniciada no prazo de um ano, a contar da 
data de celebração do título e não concluir a respetiva obra, no prazo de dois anos, a contar da 
apresentação da mera comunicação prévia.".------------------------------------------------------------------
4. Na presente data, a requerente já é titular de um alvará de licença de construção e, segundo 
a mesma, já deu início à obra, não se sabendo em que estado se encontra e cujo termo se 
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verificará em fevereiro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Considera-se, em bom rigor, que a Câmara Municipal não está em condições de cancelar a 
cláusula de reversão, na medida em que ainda não se verificou o cumprimento da sua parte 
final (conclusão da obra no prazo de 2 anos, a contar da apresentação da mera comunicação prévia).----
6. Colocando-se aqui a questão de saber quando é que inicia a contagem do prazo para a 
conclusão da obra, já que a requerente não apresentou a mera comunicação prévia para a 
realização da operação urbanística, mas sim, um pedido de licenciamento, cujo alvará foi 
emitido em fevereiro de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------
7. Nestes termos, considera-se que o prazo dos dois anos para concluir a obra, deve iniciar-se a 
partir da data da emissão do alvará de licença de construção e terminar em fevereiro de 2023, 
proposta esta que se coloca à consideração superior.--------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não acionar a cláusula de reversão por parte da Câmara 
Municipal de Beja.(Deliberação nº 173)---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aceitação de doação de parcela de terreno;------------------- 

 
Presente o ofício datado de 12 de maio de 2021, enviado pela Diocese de Beja, no qual 
manifesta a intenção de doar ao Município de Beja a parcela de terreno com a área de 
1.733,34m2, correspondente ao prédio urbano, sito nos arruamentos da Rua Deolinda Quartim 
e Rua J6 da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, em Beja, inscrito 
na respetiva matriz sob o artigo P4180.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aceitar por unanimidade a doação da parcela de terreno em causa.(Deliberação 

nº 174)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de reembolso de IMT;----------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Roteiroficial, Ldª, o reembolso do IMT no valor de 9.980,75 €, previstos nos 
“Incentivos à Reabilitação Urbana”, artigo 6º do Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Beja e na sequência de obras de reabilitação que decorreram através 
do processo de licenciamento PC/135/2017, em edificação localizada na Rua Dr. Afonso Costa, 
nº 20 e 22, em Beja, abrangida pela ARU do Centro Histórico de Beja.-----------------------------------
O pedido encontra-se instruído com os autos de vistoria 8/2019 (vistoria inicial), de 22 de 
janeiro e 133/2020 (vistoria final) de 17 de novembro, comprovando-se a subida de três níveis 
de conservação, reunindo as condições previstas no nº 2 do artigo 6º do Regulamento de 
Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja.-------------------------------------------------------
Pelo atrás exposto, encontram-se reunidas as condições previstas no Regulamento citado, que 
prevê no artigo 6º, nº 1, alínea b), que os prédios concluídos há mais de 30 anos ou localizados 
em ARU podem usufruir da isenção de IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções 
de reabilitação desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três 
anos a contar da data de aquisição, pelo que se propõe que o pedido de reembolso seja 
reconhecido, conforme previsto no artigo 15º.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 175)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 

 
Requerido por Gualter Manuel Barragão de Freitas, que pretendendo vender o prédio sito no 
Monte da Vinha, em Beja, pelo valor de 245.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
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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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 176)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Pedido de certidão para ampliação do número de compartes;-------- 

 
Solicitado por Gabriel José Costa Barbado, a emissão de certidão em como a Câmara Municipal 
de Beja não vê inconveniente no aumento do número de comparte relativamente ao prédio 
misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 580/19970716, da 
freguesia de Nossa Senhora das Neves, denominado "Monte Grande", e inscrito na matriz 
predial rústica, da mesma freguesia, sob o artigo 31, da Secção F com a área de 2 hectares e a 
parte urbana sob o artigo 1323, constituída por um edifício destinado a habitação, com a área 
total de 213,75 m2, integrada na parte rústica.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 177)------------------- 
 
 

2.11. – Revogação da deliberação tomada em 21 de abril de 2021 e 
aprovação do início de procedimento de segunda alteração ao 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;----- 

 
Informação de 28 de abril de 2021, do Gabinete Jurídico, informado que o procedimento de 
alteração ao regulamento administrativo mencionado em epígrafe é desencadeado com a 
deliberação da Camara Municipal a aprovar o início do procedimento de Segunda Alteração ao 
referido Regulamento Municipal e a participação procedimental ao abrigo do disposto no 
artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-
Lei nº 24/2015, de 7 de janeiro.------------------------------------------------------------------------------------
Nesta fase ainda não é necessário existir o projeto de alteração ao regulamento. Só na fase 
seguinte, a da consulta pública prevista no artigo 101º do CPA, é que se exige o projeto e a 
nota justificativa que tem de estar devidamente fundamentada e incluir uma ponderação dos 
custos e benefícios das medidas projetadas.--------------------------------------------------------------------
No caso em concreto, para além do já exposto no parecer registado sob o nº 2777, de 
12.04.2021, poder-se-á acrescentar o seguinte:---------------------------------------------------------------
1. A última Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Municipio de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas entrou em vigor por 
efeito da publicação do Edital nº 446/2020 no Diário da Republica, 2ª Série, nº 60, de 
25.03.2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Considerando a experiencia adquirida durante a sua vigência e atendendo as alterações 
sociais ultimamente ocorridas, há a necessidade de proceder a uma nova alteração ao 
Regulamento Municipal, de modo a aumentar o valor máximo previsto no artigo 42, nº 1, que 
passa de … para 27.000,00 € (vinte e sete mil euros) e o número máximo de bolsas de estudo a 
atribuir, que passa de ... para ..., o que permite apoiar um maior número de estudantes 
oriundos de famílias carenciadas.----------------------------------------------------------------------------------
3. No que concerne a ponderação dos custos e benefícios destas medidas, estas não implicam 
a criação de novos procedimentos e embora impliquem um aumento dos encargos, estes 
inserem-se na prossecução do interesse público, traduzido num incentivo para a continuação 
dos estudos por mais estudantes e uma maior qualificação dos munícipes e, por conseguinte, 
traduz-se num benefício.---------------------------------------------------------------------------------------------
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No que diz respeito ao articulado:---------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA ALTERACAO AO REGULAMENTO DE ATRIBUICAO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO 

ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO DE BEJA DE FAMILIAS CARENCIADAS OU NUMEROSAS:----------------
Artigo 19º – Âmbito --------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente diploma regulamentar procede a Segunda Alteração ao Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Municipio de Beja de Famílias Carenciadas 
ou Numerosas aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2020, 
que entrou em vigor por efeito da publicação do Edital nº 446/2020, no Diário da Republica, 2ª 
Série, nº 60, de 25 de março de 2020.----------------------------------------------------------------------------
Artigo 29º – Alteração do artigo 49, sob a epigrafe “Bolsas de Estudo” -------------------------------
O artigo 42º passa a ter a seguinte redação:--------------------------------------------------------------------
Artigo 42º – Bolsas de Estudo -------------------------------------------------------------------------------------
1. O Municipio de Beja afetara, por ano letivo, o valor máximo de 27.000,00 € (vinte e sete mil 

euros) a bolsas de estudo.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fixa-se em 30 (trinta) o número máximo de bolsas de estudo, a atribuir a alunos 
provenientes de famílias carenciadas ou numerosas.--------------------------------------------------------
Artigo 32º – Entrada em vigor -------------------------------------------------------------------------------------
O presente diploma regulamentar entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.----------
Face ao exposto, sugere-se a correção da deliberação da Camara Municipal de 21.04.2021, no 
sentido de aprovar o início do procedimento de Segunda Alteração ao referido Regulamento 
Municipal e a participação procedimental ao abrigo do disposto no artigo 98º do CPA, pelo 
prazo de 10 dias uteis, a publicitar na Internet, no sitio institucional do Municipio de Beja e nos 
demais lugares públicos do costume.-----------------------------------------------------------------------------
Só apos o decurso desta “fase” é que se segue a fase da consulta pública, prevista no artigo 
1012 do CPA, acompanhada do projeto de Segunda Alteração ao Regulamento (articulado) e da 
respetiva nota justificativa, pelo prazo de 30 dias, a publicar no Diário da Republica, 2ª Série, 
na Internet e nos demais lugares públicos.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade revogar a deliberação tomada em 21 de abril de 2021 e 
aprovar o início de procedimento de segunda alteração ao referido Regulamento e a 
participação procedimental.(Deliberação nº 178)--------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Eleição para o Presidente da República – 24 de janeiro de 2021 – 
Transferência de verbas para os membros das Mesas;---------------------------------- 

 
Presente a transferência de verbas, no âmbito da Eleição para o Presidente da República, 
realizada em 24 de janeiro de 2021, no tal de 10.386,00 € para os membros das Mesas e Mesas 
de mobilidade no valor de 519,30 €, conforme quadros que se juntam e que constituem 
documento anexo número três que faz parte integrante da presente ata.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 179)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
No âmbito da programação do Pax-Júlia – Teatro Municipal e no seguimento da colaboração 
existente entre a Câmara Municipal e a Caixa Social e Cultural do Pessoal da CMB, para a 
realização de iniciativas com vista à promoção e ao desenvolvimento cultural e desportivo no 
Município, propõe-se a atribuição de um subsídio de 3.000,00 € a esta entidade que assegura a 
assistência às salas onde se realizam os diversos espetáculos.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 180)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, apoio financeiro para fazer face às 
despesas com a aquisição e montagem de ar condicionado para o seu Salão.-------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quatro mil e 
setecentos e noventa e sete euros.(Deliberação nº 181)------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Beja – Secção de Judo, apoio financeiro para fazer 
face às despesas com testagens dos atletas ao SARS-CoV-2, antes de retomar a atividade, de 
forma a irem de encontro ao estabelecido pela Direção Geral de Saúde;-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 182)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Apoio à recuperação habitacional particular;------------------------------------- 

 
Registo nº 1324, de 18 de março de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que na sequência da visita domiciliária conjunta com o Presidente da Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Assistente Social da Junta, verifica-se que o apoio 
pretendido se reveste de extrema importância, para contribuir para as condições mínimas de 
habitabilidade, da habitação na qual reside o senhor Baltasar Manuel Ramalho dos Santos, 
não obstante o espaço não ser do próprio. O monte situa-se na Vila Azedo, ocupando o senhor 
Baltasar um espaço contiguo à habitação principal (que conta com uma intervenção inacabada à 

algum tempo), cedido pelos proprietários do monte, sem relação de parentesco, composto por 
duas divisões, com abastecimento de eletricidade, sendo a água fornecida por furo. O Senhor 
Baltasar, de 66 anos, reside sozinho, encontra-se reformado por velhice, auferindo pensão no 
valor de cerca de 302,96 €, beneficia do apoio alimentar cedido pela Cáritas e pela Junta de 
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultado o serviço de Armazém da CMB encontram-se disponíveis em stock, areia lavada e 
fina, bem como a brita nº 1 e cimento (1 palete contém cerca de 64 sacos).-------------------------------
Neste sentido, a proposta de cedência recai sobre os materiais existentes em armazém, no que 
se refere a: 4 metros de areia grossa/lavada; 2 metros de areia fina; 2 metros de gravilha/brita 
nº 1 e 32 sacos de cimento. De acordo com a informação do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora das Neves, o restante material será cedido pela Junta, assim como 
mão-de-obra para o efeito com a colaboração do senhor Baltasar.---------------------------------------
Atendendo ao exposto, no âmbito do princípio da colaboração entre instituições, bem como às 
competências da Câmara Municipal, no que se refere ao apoio a pessoas vulneráveis, coloca-se 
à consideração superior a presente situação, dado tratar-se de um agregado social e 
economicamente vulnerável, com vista à satisfação mínima das condições habitacionais.--------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e ceder os materiais à Junta de Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves.(Deliberação nº 183)-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de ocupação de via pública para estaleiro de obra – 
caixa de Crédito Agrícola;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3338, de 21 de abril de 2021, do Gabinete de Gestão da mobilidade, informando 
que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Sul, CRL, apresentou uma proposta de 
estaleiro para a execução das obras no Largo Engenheiro Duarte Pacheco, nº 12, em Beja.-------
Após reunião com o vereador do pelouro foi apresentada uma retificação da planta de 
estaleiro para reduzir o número de lugares de estacionamento que ficam inviabilizados, 
garantindo espaço para a instalação da grua sem que esta tenha interferência com a antena de 
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telecomunicações da PSP. Como o estaleiro fica instalado numa via de sentido único é 
necessário garantir que os veículos que descem do lado direito do Largo Engenheiro Duarte 
Pacheco tenham saída e também o acesso à travessa Almeida Garrett.---------------------------------
Na planta de estaleiro apresentada 8 lugares ficam inviabilizados devido à necessidade de criar 
vias de circulação alternativas, 2 lugares ficam no interior do estaleiro e uma máquina de 
pagamento do estacionamento tem que ser removida. Atendendo a que os lugares de 
estacionamento ocupados pelo estaleiro ou inviabilizados para a garantia da circulação estão 
na presente data concessionados à empresa DataRede, que está a decorrer um concurso 
público para a concessão do estacionamento tarifado onde os 10 lugares de estacionamento 
que ficam inviabilizados fazem parte deste e que as máquinas existentes vão ser substituídas 
por máquinas novas sendo provável, face ao investimento a realizar, que a percentagem de 
22,99% das receitas que pertence à DataRede venha a ser aumentada a favor do 
concessionário, propõe-se que:------------------------------------------------------------------------------------
1. A Caixa de Crédito Agrícola assuma o pagamento correspondente a 22,99% à Câmara 
Municipal de Beja que o reverterá a favor do concessionário calculado da seguinte forma: 18 
meses x 22 dias úteis x 10 lugares x 5,30 €/lugar/dia x 22,99% = 4.825,00 €;--------------------------
2. Que o valor mencionado de 4.825,00 € seja atualizado em função da percentagem que faça 
parte do contrato assinado com o concessionário no âmbito do concurso público que se 
encontra a decorrer;--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Que a Câmara Municipal de Beja prescinda da parte que lhe é devida, neste caso, que 
corresponde à percentagem de 77,01% e um valor de 16.162,86 €, atendendo a que se trata 
de uma obra de recuperação de um edifício no centro histórico;-----------------------------------------
4. Que a máquina seja removida pela Caixa de Crédito Agrícola na presença da DataRede e da 
Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------
5. Que sejam realizadas marcações a tinta amarela dos lugares de estacionamento 
inviabilizados e dos sentidos de circulação e seja retificada a sinalização.------------------------------
Propõe-se ainda que o assunto seja apresentado em reunião de câmara e se dê conhecimento 
à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e dar conhecimento à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 184)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas previstas no 
Regulamento do Cemitério Municipal, pela utilização dos serviços do 
mesmo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
previstas no Regulamento do Cemitério Municipal, pela utilização dos serviços do mesmo.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 185)----------------------------------------------- 

 

 

2.17. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento das taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Águas de Moura no dia 16 de maio de 2021, da 
sua equipa do escalão de Iniciados a participar no Torneio Nacional de Juniores C.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 186)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento das taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Évora no dia 30 de maio de 2021, da sua equipa 
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do escalão de Iniciados a participar no Torneio Nacional de Juniores C.---------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 187)----------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento das taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Amora no dia 19 de junho de 2021, da sua 
equipa do escalão de Iniciados a participar no Torneio Nacional de Juniores C.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 188)----------------------------------------------- 

 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 93, relativo ao dia dezoito de 
maio de dois mil e vinte e um;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
setecentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e oito euros e trinta e três cêntimos, 
sendo três milhões, trezentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e nove euros e dezasseis 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e 
trinta e nove mil e dezassete cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Nascimento Silva, residente na Rua Salvador Allende, nº 6, r/c frente, em Beja, 
expôs os seguintes assuntos que já abordou numa reunião de câmara há oito/nove meses 
atrás:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primeiro relativamente a um repasse que vai para a sua casa de banho desde 2005 e que até 
hoje não foi reparado.------------------------------------------------------------------------------------------------
O segundo relativamente às persianas das suas janelas que foram todas estragadas quando 
houve a intervenção no bairro e até hoje não foram reparadas.------------------------------------------
O terceiro é o mais grave, disse nessa reunião de câmara, que ele e a sua esposa estavam a ser 
intoxicados e continuam a sê-lo todos os dias por aquela senhora que faz bolos em casa e que 
diz que foi autorizada, portanto quer saber quem deu essa autorização. Mais, quando foi feita 
lá uma vistoria partiram-lhe a chaminé que agora não faz a extração dos gases.---------------------
Passado todo este tempo a situação está igual. Disse precisamente isto ao senhor que está 
sentado ao lado do senhor Presidente que lhe respondeu ter feito tudo o que estava a seu 
alcance, afinal não fez nada porque continua tudo na mesma e depois desligou-lhe o telefone 
na cara, portanto, como não admite faltas de respeito solicitou ao senhor Presidente tomasse 
conta deste caso, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe João Cruz para registo e futura apreciação declarou o seguinte:--------------------------
1. Em 1980 a Câmara Municipal de Beja decidiu ampliar o cemitério de Cabeça Gorda. Optou 
por iniciar as obras sem dar conhecimento e invadindo o meu terreno que fica anexo ao 
cemitério;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Para tal efeito e de acordo com a legislação em vigor à data, devia ter procedido à análise do 
terreno, no qual se pretendia fazer tal ampliação a fim de avaliar a sua aptidão para o fim em 
causa;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Também de acordo com a legislação vigente, deveria ter proposto ao Governo a declaração 
de utilidade pública com vista à expropriação da parcela de terreno e solicitado autorização de 
posse administrativa;-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Entre 1980 e 1988 houve vários contatos com a Câmara Municipal de Beja sempre tendo 
como interlocutor o vereador senhor Ferro, tendo-lhe sido apresentadas várias propostas com 
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vista ao ressarcimento do dano que lhe foi causado;---------------------------------------------------------
5. A opção por si escolhida, foi a permuta do terreno ocupado por um lote urbanizado para 
construção em Beja tendo em conta as respetivas avaliações----------------------------------------------
6. Por carta de julho de 1988, a Câmara deu-lhe conhecimento de que, com base no parecer 
56/88 do Diretor do Departamento Técnico, se pretendia encetar conversações com vista à 
aquisição dos terrenos;-----------------------------------------------------------------------------------------------
7. Por carta da Câmara de agosto de 1988, foi convocada uma reunião para o dia 30 de 
agosto;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. A reunião de 30 de agosto realizou-se com a sua presença, do senhor João Margalha e do 
senhor José António Carochinho Guerreiro;--------------------------------------------------------------------
9. Recusou o valor de 30,00 $/m2 e apresentou uma nova proposta;------------------------------------
10. A nova proposta constava do seguinte: doação do terreno para uso de toda a população 
desde que houvesse da parte da autarquia o compromisso escrito de que não haveria 
cedências perpétuas, leia-se venda de sepulturas ou jazigos;----------------------------------------------
11. Foi solicitado que o teor desta reunião fosse transcrito em ata o que nunca aconteceu;------
12. Quando da realização da obra, ou demolir a parede que separava o antigo cemitério da sua 
propriedade, depararam-se com um desnível de cerca um metro e meio;-----------------------------
13. Para preencher tal espaço, foi utilizada terra de taipa sobrante das muitas obras realizadas 
nas casas da aldeia;----------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Só em 30 de dezembro de 1996, dezasseis anos após a ocupação do terreno, foi sepultado 
naquele espaço a primeira pessoa;--------------------------------------------------------------------------------
15. No decorrer do tempo foi-se ouvindo que a Junta de Freguesia vendia sepulturas. Hoje 
verifica-se pelas tabuletas C/P (coval perpétuo) que quase todo o espaço foi vendido, o termo 
que é utilizado na documentação disponibilizada aos “compradores”;----------------------------------
16. A área do prédio, contante na caderneta predial, nunca foi alterada bem como o uso da 
propriedade.”, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente às questões colocadas pelo munícipe Hélder Parrinha sobre a via de ligação 
Sines-Beja, intercidades e obras do Hospital o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, 
informou o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às estradas, o que a Câmara Municipal sabe, é o que está lançado em termos de 
concurso e que vai ser adjudicado brevemente, nomeadamente o projeto de reabilitação da 
via tal como existe com renovação do pavimento e com variantes a Beringel e Figueira dos 
Cavaleiros. Outra coisa diferente é o que está no PNI, onde se faz referência a uma via de duas 
faixas em cada sentido, e que liga Beja à Malhada Velha, localidade onde começa neste 
momento a autoestrada. Portanto, quando o senhor Primeiro Ministro anunciou que a via 
mais longa é que liga Sines a Beja crê que ele se referiu à reabilitação do que já está lançado.---
Relativamente à ferrovia existe também o concurso não só de estudo de algumas partes da 
linha mas também de execução de projeto e quanto ao Hospital irão iniciar muito em breve as 
obras de ampliação/reestruturação do Serviço de Urgência tanto que já foi solicitado à Câmara 
Municipal a disponibilidade de um grande armazém ou pavilhão para poderem mudar um 
conjunto de camas e outros equipamentos durante um ano mas que infelizmente não existe.--- 
 
Relativamente à reunião solicitada no dia 11 de maio pelo Presidente da AMEC – Associação de 
Mediadores de Ciganos, Prudêncio Canhoto, na sequência da aprovação das duas candidaturas 
aos Bairros Saudáveis que inclui um projeto para implementar no Bairro das Pedreiras e outro 
para implementar nas traseiras do Monte Sovina, sito na Salvada, nomeadamente um 
contentor para balneário público e outro para a saúde a vereadora Marisa Saturnino informou 
que já deu despacho para se realizar a reunião no sentido de se perceber como é que a 
Câmara Municipal pode colaborar com a AMEC porque naturalmente é do interesse geral que 
aquelas pessoas tenham melhores condições, contudo, quis deixar a seguinte ressalva. Já não 
é a primeira vez que a AMEC se candidata a projetos, que não são apresentados na Rede Social 
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e onde a Câmara Municipal deveria ser envolvida, antes das candidaturas serem submetidas, 
para se poder desenvolver parcerias e, o que tem acontecido ultimamente, é precisamente o 
contrário com o argumento de pensarem que as mesmas não são aprovadas.------------------------
Acrescentou que a Câmara Municipal naturalmente não vai ser uma força de bloqueio, muito 
pelo contrário, pelo que pediu que digam as coisas atempadamente porque com o contentor 
marítimo que está instalado no Bairro das Pedreiras aconteceu a mesma coisa, ou seja, a AMEC 

fez a candidatura e a autarquia só soube quando a mesma foi aprovada e quando foi abordada 
porque era necessário executar terraplanagens etc. o que cria constrangimentos na 
planificação que está feita. Mais, a Câmara Municipal tem um contentor no Bairro que vai abrir 
sexta-feira para prestar mais apoio à comunidade e a AMEC em vez de ter feito as coisas de 
forma isolada, deveria ter colaborado com a autarquia por que o contentor marítimo está 
fechado uma vez que já estava uma família lá dentro a viver e era mais uma barraca no meio 
do Bairro que é aquilo que não se quer. Pretende-se sim melhorar as condições daquela 
comunidade e se possível, com a Estratégia Local de Habitação, dar também algum 
empowerment a estas pessoas para que possam procurar outra forma de vida mais digna.-------
Para terminar disse que aguarda o agendamento da reunião que será realizada o mais tardar 
na próxima semana para também assentar ideias porque considera importante que este 
trabalho deve ser articulado e não andar cada um só por si ou a sobrepor intervenções.---------- 
 
 

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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