
 
 

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 doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dois de junho 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se a falta da senhora vereadora, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, falta que 
lhe foi relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
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 10/2021;------------------------------------------- 

 
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 10/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezanove de maio de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 191)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou os vereadores da CDU que já tem em 
sua posse o documento em formato digital com os ajustes diretos celebrados em 2020, pelo 
que deixou à consideração poder enviar já via email, deixar três exemplares em suporte físico 
no gabinete dos senhores vereadores ou entregar em mão na próxima reunião.---------------------
Informou de seguida que a situação sobre a COVID-19 não merece grande referência neste 
momento, existem 3 casos ativos no Concelho de Beja e a vacinação decorre normalmente. No 
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entanto, têm-se registado muitas faltas à vacinação de largas dezenas de pessoas que estão 
confirmadas e depois não aparecem no local, inclusivamente à 2ª dose, o que não deixa de ser 
uma situação que a própria Autoridade de Saúde considera surpreendente e que pode atrasar 
a imunidade de grupo de uma forma substancial, tanto ao nível do concelho como a nível 
nacional. Entretanto, a Câmara Municipal está a pensar mudar o Centro de Vacinação do 
Pavilhão Gimnodesportivo João Serra Magalhães, não só para o libertar novamente para a sua 
função mas também porque tem uma capacidade de apenas 400 vacinações/dia, para o 
Pavilhão dos Sabores, aumentando o número de cabines das atuais 4 para 6/7, mas face ao 
elevado número de ausências, a própria ULSBA tem dúvida de que seja necessário.----------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente aos ajustes diretos referiu que pode o documento ser 
deixado no gabinete ou ser entregue em mão na próxima reunião de câmara e lembrou, 
embora a vereadora Marisa não esteja hoje presente, acerca de uma questão que tinha 
colocado sobre a localização das 18 habitações sociais que estavam devolutas.----------------------
Relativamente à informação que prolifera nas redes sociais, que dá origem a comentários 
xenófobos e racistas, partilhada de norte a sul do país mudando somente os sítios, com 
testemunhos de várias tentativas de assalto, perseguições e outro tipo de criminalidade, 
perguntou se o Conselho Municipal de Segurança reuniu para emitir alguma informação no 
sentido de descansar e esclarecer a população relativamente a estas situações, uma vez que 
até associações parcerias da Rede Social, que conhecem a realidade, já fizeram um trabalho de 
colocar alguma “água na fervura” com dados concretos.---------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que está hoje disponível, nas 
plataformas informáticas, uma entrevista de 25 minutos do Superintendente Raúl Glória Dias, 
Comandante das PSP’s de Beja e de Moura, onde é prestado um amplo e objetivo 
esclarecimento com todos os números sobre essa matéria.------------------------------------------------
Os números oficiais são baixos ou inexistentes e muitas vezes confunde-se a realidade com a 
perceção. Os números de criminalidade em Beja e Moura são dos mais baixos do país, aliás 
como tem vindo a afirmar, e portanto, há um burburinho criado de forma súbita e rápida nas 
redes sociais que a PSP não confirma. Independentemente disso, os patrulhamentos de rua 
estão a ser reforçados com mais efetivos para também reforçar juntos dos munícipes essa 
perceção de segurança, nomeadamente junto das escolas.------------------------------------------------
Na sua opinião, julga que não devem ser órgãos institucionais a cavalgar essa onda que tem 
vindo a ser criada porque concretamente não existe, aliás, o senhor Comandante diz que em 
Beja, relativamente a atos de natureza atentatória da dignidade humana, foram apresentadas 
duas queixas nos últimos seis meses. De qualquer forma, poderão ter existido alguns casos, 
que não se revistam dessa gravidade e relativamente aos quais não tenham sido apresentadas 
queixas mas, sobre estes, nem a PSP nem a Câmara Municipal, podem trabalhar--------------------
Lamentou ainda que depois se tirem dividendos de situações que se criam nas redes sociais 
fazendo-as substancialmente maiores do que aquela que é a realidade objetiva, mas já 
esperava que isso acontecesse, não esperava é que viesse de onde veio, nomeadamente do 
PSD que cada vez está mais parecido com o Chega, disse.--------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, muito rapidamente disse que não sabe se o Conselho Municipal de 
Segurança tem reunido periodicamente como era suposto e obviamente percebe quando o 
senhor Presidente diz que não deve ser a Câmara Municipal a cavalgar nesta onda mas, como 
entidade que está à frente dos destinos do município, em conjunto com os parceiros do 
Conselho Municipal de Segurança, poderia ter dado há mais tempo esta informação que agora 
foi prestada pela PSP a um órgão de comunicação social. Por outro lado, e apontando um dos 
objetivos deste Conselho Municipal de Segurança, para a promoção e discussão sobre medidas 
de combate à criminalidade e à exclusão social, deveria haver a tentativa de não criar na 
comunidade uma má ideia partindo do principio daquilo que se chama em psicologia efeito de 
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Halo e que consiste na afirmação de que o cérebro humano é capaz de julgar, analisar, concluir 
e definir uma pessoa a partir apenas de uma característica, determinando um estereótipo 
universal para ela, com base em um único elemento, como aparência, forma de se vestir, falar, 
postura, entre outros fatores, isto é, a partir de um indivíduo considerar que todos os 
indivíduos se comportam da mesma forma, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, subscreveu aquilo que o vereador acabou de 
referir exceto num ponto, designadamente quando disse que a situação já podia ter sido 
esclarecida há mais tempo, porque não podia, esta matéria há um mês ou mês e meio era 
residual e, de repente, no espaço de semana ou semana e meia, cresceu muito rápida e 
vorazmente nas redes sociais, que têm uma velocidade substancialmente mais rápida do que 
as instituições têm para reunir os seus órgãos e prestar os esclarecimentos necessários, 
tornando-se quase este assunto na centralidade das discussões municipais.--------------------------
Deu conhecimento que no domingo passado houve uma suposta manifestação, para este 
domingo está convocada outra, que não sabe se irá ou não realizar-se, mas espera que em 
breve haja uma acalmia desta situação e que, como em todas as situações, pessoas de 
nacionalidade portuguesa ou não que cometam crimes ou infrações e que violem as regras e 
condutas do Código Penal, sejam detidas e prestem contas à justiça e pessoas que cumpram as 
leis da República não tenham sobre elas o ónus de serem conotadas com uma árvore má que 
exista em qualquer ponto da floresta, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha, referiu que na sua opinião há gente interessada em alimentar esta 
matéria e havendo milhares de pessoas aqui a trabalhar com certeza que há de tudo e uns 
cumprirão com a lei outros não, agora associar uma coisa à outra e dizer que Beja vive um 
ambiente de terror, acha que é muito mau para a cidade e para a região.-----------------------------
Por outro lado e como tem vindo a afirmar em reuniões passadas, este problema ultrapassa o 
papel da Câmara Municipal mas terá que ser feito um esforço na integração bem como na 
minimização dos problemas destas comunidades, disse.---------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, reforçando aquilo que foi afirmado, disse que o senhor Presidente da 
Câmara, respondeu claramente e da melhor maneira possível remetendo para as autoridades 
policiais o que é da responsabilidade destas e ficou muito grato pela entrevista que o senhor 
Superintendente Glória Dias deu em que claramente diz que não regista qualquer caso, no 
fundo confirmando aquilo que foi dito na última reunião extraordinária.------------------------------
Acrescentou que, não se tratando de pessoalizar nada, o certo é que a manifestação 
convocada para este domingo foi comunicada à Câmara Municipal e à PSP, a comunicação 
enviada para a Câmara Municipal veio de um email de uma menor sendo o pai da mesma o 
responsável pela manifestação e claramente com objetivos políticos determinados, portanto, 
do seu ponto de vista, não se deve ceder a esta criação de um clima de medo e de 
insegurança, contudo, hoje em dia o que é real é aquilo que se passa nas redes sociais, é uma 
realidade virtual mas que é manipulada, aliás, existe o conhecimento de organizações políticas 
que fazem disso o seu modo de vida e que o expressam em textos que publicam.-------------------
Considera que lhes compete combater estes métodos e ao mesmo tempo não serem o 
petróleo que alimenta esta fogueira e portanto desvalorizar este tipo de acontecimentos.-------
Tem ouvido muita coisa, inclusivamente, que os indianos vão para os supermercados e olham 
as pessoas de um modo mais intimidador, mas todos sabem que a cultura destas pessoas é 
completamente diferente da nossa, tanto no que se refere ao sexo como aos comportamentos 
sociais, portanto, extrapolar do olhar para outras situações das quais não há registo vai uma 
longa distância, embora se saiba que a Índia é o país do mundo onde há mais violações de 
mulheres, dado que não pode ser ignorado e embora compreenda e admita que para uma 
senhora os olhares sejam bastante incomodativos quando se cruza com um grupo de 
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indivíduos, partir daí para a criação de um clima artificial de medo e insegurança acha que são 
situações que não podem ser alimentadas, disse.------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, tomando aquilo que já foi dito, quis referir que as senhoras podem 
sentir-se incomodadas seja um grupo de imigrantes ou outro qualquer e provavelmente a 
esmagadora maioria delas passou por situações destas, tanto na adolescência como depois.----
Pessoalmente e relativamente à intervenção da Câmara Municipal neste assunto, 
precisamente porque não deve contribuir para o alarme social e para o medo que as pessoas 
vão alimentando noutras formas, pensa que poderia ter havido um papel de acalmia por parte 
da autarquia já que a situação se está a tornar perigosa, nomeadamente esta exposição 
pública de pessoas, que se pensava serem esclarecidas, a escreverem que um olhar é motivo 
para se considerar que existe prática de crime, afirmações que a deixam chocada.-----------------
Portanto, pensa que a intervenção da Câmara Municipal poderia ter ido, assim que isto 
começou a ter algumas proporções, no sentido de perceber se existiam queixas ou não através 
de um contato telefónico com o senhor Comandante e também com a GNR, e fazer um 
esclarecimento público muito simples através das redes sociais, sem tomar qualquer tipo de 
posição, porque as pessoas de facto têm medo e talvez isso as tranquilizasse um pouco porque 
sinceramente não entende como é que o silêncio da autarquia pode contribuir para esta 
acalmia, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que têm a certeza absoluta que a PSP é 
uma entidade credível na qual as pessoas por regra acreditam e confiam e portanto para 
acalmar em primeira instância a situação é a entidade mais indicada para o fazer, mais que a 
Câmara Municipal de Beja e mais do que as soluções miraculosas que surgem como a criação 
da Polícia Municipal para resolver este suposto problema, pelo que na sua opinião estão 
reunidas as condições, a partir das palavras do senhor Superintendente, para que a pressão 
diminua substancialmente e para que os agentes locais possam falar com a tranquilidade que 
não tinham antes, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, acrescentou ainda que a sociedade também tem o seu papel e no 
fundo o que aconteceu aqui foram os próprios utilizadores das redes sociais que de uma forma 
mais ou menos agressiva tiveram de lidar com este movimento em particular porque amanhã 
de certeza absoluta que surgirá outro.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Polícia Municipal, é da opinião que a maior parte das pessoas desconhecem 
as competências da mesma e certamente quem avançou essa sugestão foi no sentido desta 
fazer algumas das funções que ocupam a PSP e, nesse sentido, libertar mais efetivos para a rua, 
pelo que, apesar de não haver criminalidade, deixou a sugestão ao senhor Presidente da 
Câmara que nas próximas reuniões que tenha com a PSP possam em conjunto delinear uma 
estratégia mais eficaz para que as pessoas se sintam seguras, disse.------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de declaração de não caducidade do Plano de 
Intervenção em Espaço Rústico do Telheiro;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3158, de 07 de maio de 2021, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Nos termos do Parecer nº 2152, de 19 de abril, verificou-se a caducidade do procedimento 
de elaboração do Plano de Pormenor, na modalidade específica de Plano de Intervenção no 
Espaço Rústico, mas "o promotor tem respondido de forma pronta a todas as solicitações e 
alterações à proposta mas ainda não foi possível encontrar consenso quando à solução a 
adotar. Neste momento, por exemplo, aguarda-se a emissão de parecer da CCDRA e do 
Turismo de Portugal."-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De acordo com o artigo 76º, nº 7 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), o não cumprimento do prazo estabelecido para a elaboração do plano, determina a 
caducidade do procedimento.--------------------------------------------------------------------------------------
3. Aquele prazo é de cumprimento obrigatório e pode ser prorrogado por uma única vez, por 
um período máximo igual ao previamente estabelecido (nº 6 do artigo 76º do RJIGT).----------------
4. No entanto, a caducidade do procedimento não impede que seja desencadeado um novo 
procedimento, aproveitando-se os mesmos elementos, estudos os relatórios que integram o 
procedimento que caducou, desde que se mantenham válidos.------------------------------------------
5. Também é aceitável que, a caducidade não funcione se o atraso no procedimento não for 
imputável à entidade por ele responsável e que, o início de um novo procedimento, implique 
um prejuízo injustificável.--------------------------------------------------------------------------------------------
6. No caso mencionado no número anterior, como a caducidade é de funcionamento 
automático, há a necessidade de a Câmara Municipal deliberar a não caducidade do 
procedimento, com a devida fundamentação.-----------------------------------------------------------------
Face ao exposto, considera-se que a Câmara Municipal, na presente data, não pode optar pela 
prorrogação do prazo por uma única vez, na medida em que o prazo inicial já foi ultrapassado, 
mas pode, se assim for entendido, declarar a não caducidade do procedimento de elaboração 
do plano, com a devida fundamentação (que, no caso, está contida no Parecer Técnico mencionado 

em 1), devendo fixar-se o prazo para a sua conclusão.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a não caducidade do PIER do Telheiro.(Deliberação nº 

192)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor de Vale de Atum;-------- 

 
Registo nº 3497, de 21 de maio de 2021, do Serviço de Planeamento e Elaboração de Projetos, 
dando conhecimento que quando foi elaborado o PDM não havia conhecimento de qualquer 
sítio arqueológico na área de intervenção do UOPG de Vale de Atum nem nas suas 
proximidades não estando por isso qualquer referência na carta arqueológica nem na planta 
de ordenamento do Plano.------------------------------------------------------------------------------------------
Por esse mesmo motivo, não foi identificada a Direção Regional de Cultura, como entidade a 
acompanhar o Plano o que levou a que não tivesse havido conhecimento que entretanto 
haviam sido identificados valores patrimoniais nas proximidades que conduz à necessidade de 
prever zonas de proteção patrimonial na área do plano.----------------------------------------------------
Face à chamada de atenção da Direção Regional de Cultura sobre este facto, torna-se 
necessário promover uma alteração do plano para nele incorporar a identificação de valores 
patrimoniais e incluir medidas de proteção e salvaguarda a aplicar aos mesmos.--------------------
Esta alteração não está sujeita a processo de Avaliação Ambiental Estratégica pois apenas tem 
como objetivo colmatar a lacuna que o plano tem no que se refere aos valores patrimoniais.----
De acordo com o RGIT é necessário publicar no Diário da República a deliberação que 
determina a alteração do PP, devendo ser aberto um período de participação preventiva de 15 
dias, de acordo com o previsto no artigo 88 do RJIGT.--------------------------------------------------------
O prazo de elaboração da alteração do PP estima-se em 4 meses.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 193)---------------------------------------------- 
 
 



 

Página 6 de 15 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de Edital;---------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que a concessão do parque de estacionamento da Casa da 
Cultura cessa em setembro de 2021 e a intenção do Município de Beja é a de que o parque 
passe a integrar o seu domínio privado e proceder ao seu registo na Conservatória do Registo 
Predial, pelo que, o procedimento a adotar é o seguinte:---------------------------------------------------
Deve ser apresentada uma proposta para ser sujeita à apreciação e aprovação da Câmara 
Municipal, no sentido de determinar a abertura de um período de discussão pública, num 
prazo a fixar para o efeito para, posteriormente, ser apresentada a proposta fundamentada de 
desafetação do domínio público da parcela de tereno para o domínio privado municipal à 
Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 33º, nº 1, alínea ccc) e 25º, nº 1, 
alínea q) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL).----------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, deve ser determinado o valor da parcela de terreno, indicadas as suas 
confrontações, juntar-se as respetivas plantas, com toda a área ocupada pelo parque, 
incluindo a área em cave sob a via pública, bem como a indicação da respetiva motivação, isto 
é, a indicação da razão que fundamenta a necessidade de desafetação.--------------------------------
Para já propõe-se a aprovação da minuta de Edital para início do procedimento de 
desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de ....m², sita na Rua Luis 
de Camões ... e .... – Discussão Pública:-------------------------------------------------------------------------
“Luís Alberto da Silva Miranda, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja:-----------------------
TORNA PÚBLICO que, a Câmara Municipal de Beja, na sua reunião ordinária realizada no dia 02 
de junho de 2021, deliberou para efeitos do disposto nos artigos 33º, nº 1, alínea ccc) e 25º, nº 
1, alínea q) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (RJAL), dar início ao procedimento tendente à desafetação do domínio 
público da parcela de terreno com a área de ...m², sita na Rua Luis de Camões ...... e ...., melhor 
identificada na planta, em anexo, com o objetivo de reunir os elementos necessários à 
apresentação de proposta fundamentada à Assembleia Municipal.--------------------------------------
A desafetação da referida parcela de terreno para o domínio privado do Município visa ..... 
com o uso de ....--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes termos, procede-se à abertura de um período de consulta pública durante o prazo de 
.... dias úteis, contados a partir da afixação do presente Edital, em que os interessados podem 
consultar o processo no Serviço .... e no edifício sito em ....., durante as horas normais de 
expediente (das ... às .... e das ... às ....) e dirigir, por escrito, as suas reclamações, observações ou 
sugestões ao senhor Presidente da Câmara Municipal/senhor Vereador do Pelouro das Obras e 
Urbanismo, podendo ser entregue no ...., por correio para o Município de Beja, .... ou por 
correio eletrónico para ....-------------------------------------------------------------------------------------------
Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 
nos lugares públicos de estilo deste Concelho e respetiva publicitação no portal do Município, 
em www.cm-beja.pt..”------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 194)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Registo nº 3475, de 21 de maio de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da Empreitada 
de “Implementação de Percursos Acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e 
envolvente – 1ª Fase (Percurso Beja Antiga) – Fase 1A”, cujo valor é 7.542,64 €.----------------------
Como anteriormente tinha sido calculado o valor de 5.119,29 €, tem-se a considerar para 
pagamento o valor de 2.423,35 €.---------------------------------------------------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de fevereiro a setembro de 2020 e provisória para os 
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restantes meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 195)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos;------------------------------------- 

 
Registo nº 358-1, de 24 de maio de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do mapa de trabalhos a menos da Empreitada de “Reabilitação 
do Logradouro do Clube Bejense, no valor de 932,25 € s/IVA.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 196)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Eugénia Rosa Pinto da Silva Pires – Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua das Carretas, nº 8, em Beja, pelo valor de 55.000,00 
€, 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 197)-------- 
 
Requerido por Maria Justina da Rosa Bastos – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender fração E do prédio sito na Praceta António Gonçalves Correia, nº 4, r/c, esqº, em Beja, 
pelo valor de 22.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 198)-------- 
 
 

2.7. – Pedido de certidão para constituição em compropriedade;--------------- 

 
Solicitado por Amélia Maria Guedelha – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de certidão 
de constituição em compropriedade de prédios rústicos denominados por “Barbosa”, com a 
área de 1,30ha e 1,50ha, respetivamente, inscritos sobre os artigos 8º e 9º da seção C, da 
freguesia de São Matias, em Beja.---------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente no aumento de 
comproprietários dos mencionados prédios rústicos, pelo que, poderá ser emitida a certidão 
requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 199)------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de certidão para aumento de compartes;-------------------------------- 

 
Solicitado por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto, a emissão de parecer favorável ao 
aumento de compartes do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja 
sob o nº 104/19891013, da extinta freguesia de Quintos, denominado "Herdade do Broco de 
Cima", e inscrito na matriz predial rústica, da mesma freguesia, sob o artigo 5, da Secção H com 
a área de 158,348ha, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, nº 1, da Lei 
nº 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 70/2015, de 16 de 
julho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Não existindo indícios no prédio rústico, de que o aumento do número de compartes 
represente um parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos e 
face à exposição apresentada pelo requerente, poderá ser emitida a certidão requerida.---------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 200)------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de 
Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado – 1 Técnico Superior – área da Engenharia do 
Ambiente para a DAS /SALURR;------------------------------------------------------------------------ 

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos e tendo em 
atenção a situação de aposentação de um Técnico Superior da respetiva área de atividades, 
torna-se indispensável reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do 
procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de 
pessoal de natureza permanente, na área funcional indicada, pretendendo-se a ocupação do 
correspondente 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: 1Técnico Superior – área de 
Engenharia do Ambiente, para a Divisão de Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, 
Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos.-------------------------------------------------------------------------
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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 sem 
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 
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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: Rita Isabel Parreira de Paiva, Técnica Superior;-------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Manuel Marques Freire Cardoso Laboreiro Henriques, Técnica Superior, 
que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e Ana Cristina Dinis Vicente 
Pardal, Professora Doutora do Instituto Politécnico de Beja;-----------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Paula Cristina Madeira Pestana 
Mansinhos, Técnicas Superiores.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 201)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de adenda ao Protocolo de Depósito do 
Arquivo Histórico Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------- 

 
Presente a adenda ao protocolo de Depósito do Arquivo Histórico Municipal de Beja 
celebrado entre o Município de Beja e a DGLAB – Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas em 14 de junho de 1996 revisto em 2013:-------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) de acordo com o despacho de cinco de março de 2021 proferido pela Procuradoria da 
República da Comarca de Beja foi decidido entregar ao Município de Beja um códice com 
encadernação de cartas régias do século XVII e XVIII, que se encontrava na posse de 
particulares;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A documentação do Arquivo Histórico Municipal de Beja se encontra depositada no Arquivo 
Distrital de Beja, na sequência da celebração de protocolo de depósito;-------------------------------
c) Os protocolos de colaboração em vigor se reportam à documentação entregue na data em 
que foram assinados, não prevendo a possibilidade de ingressos adicionais;--------------------------
d) O referido códice não faz parte do conjunto documental identificado como Arquivo 
Histórico Municipal de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------
e) O Município de Beja entende que faz todo o sentido que o códice de cartas régias seja 
entregue ao fiel depositário do seu Arquivo Histórico Municipal, o Arquivo Distrital de Beja;-----
f) A política de aquisições da DGLAB prevê o depósito de documentos tendo em vista a 
salvaguarda, preservação e divulgação de documentos com interesse para a história e 
memória coletivas;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 1ª – O Município de Beja entrega ao Arquivo Distrital de Beja a título de depósito um 
códice factício de cartas régias do século XVII e XVIII, acompanhado da respetiva descrição 
arquivística que consta em anexo à presente Adenda.-------------------------------------------------------
Cláusula 2ª – A presente Adenda passa a fazer parte integrante do Protocolo acima 
identificado, mantendo-se plenamente em vigor todas as demais condições e obrigações 
originariamente definidas entre os signatários no mesmo e que aqui não se mostrem reguladas 
de forma diferente.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 202)---------------------------------------------- 
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2.11. – Proposta de alteração à cláusula 11ª de protocolo de 
cooperação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a alteração à cláusula 11ª do protocolo de cooperação celebrado entre o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, I.P., o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e a 
Câmara Municipal de Beja que ficará com a seguinte redação:-------------------------------------------
“Cláusula 11ª – Vigência e Duração: O presente protocolo entra em vigor à data da sua 
assinatura e é válido até ao termo da vigência da 5ª edição da Rede GIP Imigrante, a 31 de 
dezembro de 2023, salvo denúncia de qualquer uma das partes, por comunicação escrita, com 
a antecedência mínima de sessenta dias face à data prevista para a efetivação da denúncia.”---
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 203)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de aprovação de protocolo a celebrar entre o Municipio 
de Beja e as Freguesias e Uniões de Freguesias do Concelho de Beja – 
Noites ao Fresco 2021;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelo presente protocolo, o primeiro outorgante e os restantes outorgantes acordam em gerir a 
iniciativa, “Noites Ao Fresco”, nas seguintes condições:-----------------------------------------------------
1. Os espetáculos inseridos nas “Noites ao Fresco 2021” serão compreendidos entre os dias 1 
de Julho e 15 de Setembro de 2021;------------------------------------------------------------------------------
2. As Freguesias abrangidas pelo Regulamento são: Baleizão, Beringel, Cabeça Gorda, Nossa 
Senhora das Neves, Santa Clara do Louredo e São Matias.--------------------------------------------------
3. As Uniões de Freguesia abrangidas pelo Regulamento são: Albernoa e Trindade, Salvada e 
Quintos, Santa Vitória e Mombeja e Trigaches e São Brissos; ----------------------------------------------
4. No caso das Freguesias os espetáculos propostos são 4 e no caso das Uniões de Freguesias 
os espetáculos deverão ser 6;---------------------------------------------------------------------------------------
5. As unidades orgânicas acima referidas ficam responsáveis por toda a logística e pagamentos 
associados aos espetáculos que promovam;--------------------------------------------------------------------
6. Todos os espetáculos deverão ter a duração mínima de 60 minutos e terminar, 
impreterivelmente, até às 22:30h;---------------------------------------------------------------------------------
7. No caso das Freguesias um dos espetáculos será obrigatoriamente de Fado (exclusivamente) 
e um outro de Cante Alentejano (também exclusivamente) sendo os restantes dois livres 
cabendo a escolha do tipo de evento unicamente às Freguesias; No caso das Uniões de 
Freguesias no mínimo três dos seis espetáculos terão de ser de Fado e de Cante Alentejano, 
sendo os restantes três livres; Nada impede que mais espetáculos de Fado e o Cante 
Alentejano preencham as sessões livres;------------------------------------------------------------------------
8. Os espetáculos das “Noites ao Fresco” não podem coincidir com Festas na localidade mas 
podem ocorrer, fora dessa condição, em qualquer um dos dias de semana, fins-de-semana 
incluídos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Não são permitidas atuações exclusivas de Grupos Corais da localidade ou de fadistas da 
localidade onde se realiza o evento das “Noites ao Fresco”. Pretende-se que haja troca de 
experiências culturais entre localidades;-------------------------------------------------------------------------
10. No mínimo metade das atividades promovidas, 2 ou 3, conforme se tratem respetivamente 
de Freguesias ou Uniões de Freguesias, terão de ser com grupos/artistas residentes no 
Concelho de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Nada obsta que algum evento (ou todos) possa ter mais do que um grupo ou artista;----------
12. Todos os grupos ou artistas que atuarem terão de ser pagos. Na documentação que for 
enviada à Câmara Municipal de Beja para comprovação dos eventos terá de vir cópia da nota 
de quitação/recibo do grupo ou artista que atuou;-----------------------------------------------------------
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13. A Câmara Municipal de Beja transferirá para cada Freguesia a quantia de 4.000,00 € e para 
cada União de Freguesias 6.000,00 € para a realização das atividades culturais de Verão 
previstas no nº 2 do Regulamento;--------------------------------------------------------------------------------
14. A verba será transferida no final do mês de julho para cada Freguesia e para cada União de 
Freguesias;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Durante o mês de outubro as Juntas enviam para a Câmara Municipal de Beja, ao cuidado 
da Divisão de Turismo e Património, as faturas comprovativas das despesas que tiveram com 
os espetáculos promovidos, tenham-nos organizado diretamente ou contratado empresas 
para o fazerem sempre com o comprovativo do pagamento feito a quem atuou;--------------------
16. Em dezembro a Câmara Municipal de Beja fará o acerto da contabilidade através das 
Transferências dos protocolos de competências. Uma Junta, por exemplo, que tenha gasto 
4.000,00 € mas que tenha promovido apenas três dos quatro espetáculos a que estava sujeita, 
verá retirados 1.000,00 € na última transferência mensal do ano que recebe da Câmara 
Municipal de Beja. Uma União de Freguesias, por exemplo, que tenha promovido os 6 
espetáculos e que tenha gasto 5.700,00 € verá serem retirados 300,00 na última tranche 
mensal do ano de forma a acertar o que recebeu a mais e que não utilizou para o fim previsto; 
Cada espetáculo por realizar terá uma dedução de 1.000,00 independentemente de ter sido 
gasta a verba do nº 13 do Regulamento em menor número de espetáculos;--------------------------
17. Se uma Freguesia ou União de Freguesias promover mais do que os espetáculos constantes 
no nº 2 do presente Regulamento, deverá indicar à Câmara Municipal de Beja apenas a 
despesa de 4 ou de 6 eventos, número máximo apoiado pela Câmara Municipal de Beja, que se 
enquadrem dentro dos prazos e demais regras do Regulamento;----------------------------------------
18. As Freguesias ou Uniões de Freguesias podem comunicar à Câmara Municipal de Beja até 
30 de junho que pretendem um número de espetáculos inferior ao previsto no nº 4 e nesse 
caso recebem 1.000,00 € por cada espetáculo que pretendem realizar, mantendo-se a regra 
que sempre que sejam até dois, um tem de ser obrigatoriamente de Fado e outro de Cante 
Alentejano e que pelo menos metade dos grupos/artistas têm de residir no Concelho de Beja;--
19. No caso de serem posteriormente realizados mais espetáculos para além dos comunicados, 
a Câmara Municipal de Beja apenas cobre os custos, ao valor médio de 1.000,00 €  por 
espetáculo, do número de espetáculos indicado inicialmente pela Freguesia ou União de 
Freguesias;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Os espetáculos promovidos e apoiados no âmbito do presente Regulamento são 
obrigatoriamente gratuitos sendo expressamente proibida a cobrança de qualquer tipo de 
entrada;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Os eventos a promover serão de divulgação obrigatória na Agenda Cultural, pelo que 
deverão ser comunicados à Câmara Municipal de Beja até ao dia 15 do mês anterior;-------------
22. A Câmara Municipal de Beja elaborará 25 cartazes dimensão A3 por espetáculo para 
afixação em locais públicos da freguesia;------------------------------------------------------------------------
23. A Câmara Municipal de Beja fará chegar a cada espetáculo 2 roll-ups que terão de estar em 
local visível para o espetador durante o espetáculo (exceto se for cinema);------------------------------
24. Os casos omissos no presente Regulamento serão esclarecidos pela Divisão de Turismo e 
Património da Câmara Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------
25. As Freguesias e Uniões de Freguesia deverão cumprir as normas de segurança em vigor no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19 no que respeita à realização de eventos de natureza 
cultural.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 204)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de alargamento do Projeto Incluir com Saúde – Ótica 
Solidária;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.14. – Auxílios Económicos 2020/2021 – 3º pagamento;----------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se, para 
aprovação, o último processo concluído neste âmbito, mediante entrega das faturas/recibos 
das despesas realizadas com aquela aquisição, no valor de 40,00 €.-------------------------------------
O montante a atribuir é determinado em função posicionamento nos escalões de rendimentos 
para atribuição de abono de família dos alunos e do estipulado no despacho de 27/06/2017, 
proferido no Procº 2017/650.10.100/43.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 204)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de apoio pontual;------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 3347, de 17 de maio de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
dando conhecimento que a Associação ESTAR tem vindo a assumir uma maior responsabilidade 
ao nível da intervenção com a população migrante no concelho de Beja, através de uma 
resposta diferenciada, única e ajustada às necessidades existentes, nomeadamente ao nível da 
distribuição de refeições gratuitamente e bens de primeira necessidade.------------------------------
Decorrente do trabalho que esta Associação tem vindo a desenvolver, foi celebrado um 
Protocolo com o Alto Comissariado para as Migrações (ACM), permitindo assim alargar o 
âmbito da sua intervenção através do acolhimento de refugiados, e que numa primeira fase 
será concretizado através do acolhimento a duas famílias sírias.------------------------------------------
O acolhimento e a integração aos refugiados e migrantes tem vindo a ser uma das prioridades 
do Governo, num esforço contínuo entre o Estado central e as autarquias locais, bem como 
entidades públicas e privadas. A este nível, é importante salientar que Portugal participa ativa 
e construtivamente no esforço europeu de acolhimento aos refugiados e migrantes, apoiando 
as propostas da Comissão Europeia para construir uma política europeia de asilo comum, 
assente nos princípios da responsabilidade e solidariedade, e no respeito pela dignidade da 
pessoa humana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A este nível a Associação ESTAR assume a missão de promover uma cultura de acolhimento e 
de apoio a estas famílias, de forma a garantir a sua subsistência e integração socio profissional, 
através dos seus recursos e mobilizando recursos existentes no território.----------------------------
Face ao exposto, e atendendo à pertinência deste tipo de resposta, foi solicitado um apoio 
financeiro, no sentido de fazer face às despesas materiais inerentes à reabilitação de duas 
moradias para alojar estas famílias (despesas de reparação de eletricidade, rebocos e pinturas).------
Para o efeito, anexam dois orçamentos no valor total de 1.288,92 €, pelo que é de parecer que 
se conceda um subsídio pontual à Associação ESTAR, no referido valor.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio pontual no valor de mil duzentos 
e oitenta e oito euros e noventa e dois cêntimos.(Deliberação nº 205)----------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de pagamento em prestações relativo ao apoio em 
materiais para reabilitação de habitação;------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria Teresa Neves Lourenço Martins o pagamento em 30 prestações mensais 
(29 prestações no valor de 46,00 € e 1 prestação no valor de 43,21 €) do apoio em materiais para 
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reabilitação de habitação sita na Rua Marquês de Pombal, nº 57, em Cabeça Gorda, no valor 
de 1.377,21 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 206)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Músicos de Beja – ZARCOS, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de evento exterior, música 
ao vivo, no Largo do Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, esplanada do estabelecimento 
de bebidas "PortuGalo", de 20 a 27 de maio de 2021, às quintas-feiras, com início às 19:00h e 
termo às 22:30h.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 207)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 103, relativo ao dia um de junho 
de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, cento e 
quinze mil, quinhentos e quarenta e dois euros e oitenta cêntimos, sendo dois milhões, 
quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e setenta e dois 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e dezassete mil, novecentos e oitenta e 
cinco euros e oito cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe João Cruz fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------------------
“Na reunião de câmara realizada dia 05 de maio de 2021, relativamente ao assunto que teve a 
oportunidade de expor sobre o cemitério de Cabeça Gorda, o senhor Presidente Paulo Arsénio, 
referiu que estava agendada uma reunião, subentendendo-se, com o propósito de encontrar 
uma solução para o assunto. Tal reunião realizou-se no passado dia 25 tendo-se iniciado com 
30 minutos de atraso em relação à hora marcada. Estavam presentes além do senhor 
Presidente e dele próprio, o Dr. Gavino Paixão e a Jurista Municipal Drª Paula Mansinhos.-------
Ao iniciar a reunião o senhor Presidente Paulo Arsénio, solicitou que fizesse a exposição do 
caso em apreciação, ampliação do cemitério de Cabeça Gorda. Acedeu a tal solicitação 
enumerando algumas das atitudes tomadas pela Câmara de Beja.---------------------------------------
Invasão de uma propriedade rústica, semeada, pelo que o invasor mais cauto depreenderia 
que tinha dono. Se dela necessitava deveria ter contatado o proprietário o que não fez. Assim, 
a Câmara Municipal de Beja, aproveitou-se da tolerância, leia-se, desconhecimento do ato 
porque o proprietário à data vivia fora da zona, pelo que é considerada detentora precária. 
Quanto à posse, a posse diz-se de boa-fé quando o possuidor ignorava que ao adquiri-la lesava 
o direito de outrem, o que não é o caso certamente. A posse não titulada presume-se de má-
fé.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando eram 11:20h entrou na sala uma funcionária que em voz bem alta disse que as 
pessoas que estavam para ser atendidas às 11:00h estavam fartas de esperar. Assim, o senhor 
Presidente, Paulo Arsénio, solicitou que a reunião terminasse não apresentando qualquer 
solução para o caso, pelo que fica a aguardar a marcação de nova reunião para continuação do 
assunto, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente, Paulo Arsénio, disse que a reunião foi realizada, foi tomada boa nota o 
projeto de ata está pronto e portanto o assunto seguirá os trâmites normais, agora o senhor 
João Cruz não estaria certamente à espera que fosse encontrada logo uma solução, aliás foi 
muito claro, a Câmara Municipal está disponível para promover entendimentos relativamente 
à questão do terreno que foi ocupado há muitos anos atrás. Acrescentou que não concorda 
com a leitura que o senhor acabou de fazer do decorrer da reunião e não quanto à questão 
jurídica que é uma matéria muito complexa. Aquilo que todos pretendem é resolver a questão 
e é nisso que se vão empenhar, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Adozinda Callapez fez a seguinte exposição que aliás enviou em carta ao senhor 
Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou a atenção para a reparação do caminho municipal da Lobeira da Horta, mais 
precisamente no local que confronta com a sua propriedade, Quinta da Lobeira, onde reside 
há 29 anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes últimos dias, reparou que estavam máquinas em manobras no local e falou com um 
funcionário da retroescavadora. Chamou a atenção para raspar a zona retirando o amontoado 
de terra que foi colocado no ano passado e não só, elevando a estrada na entrada do portão, 
havendo sulcos alternados que não desaparecem se continuarem a colocar material sobre 
material ficando o caminho mais alto e irregular.-------------------------------------------------------------
Foi-lhe dito que só o engenheiro responsável pela obra poderia resolver o assunto.----------------
Como o material que vão colocando é como terra solta, quando chove, forma-se um lago na 
parte de dentro do portão, arrastando lama.-------------------------------------------------------------------
Lembrou que os acessos dentro da sua propriedade (há 40 anos), estavam num nível superior 
ao caminho municipal que agora está muito mais alto.------------------------------------------------------
Na impossibilidade de ter um contato urgente com os responsáveis por esta reparação, mais 
uma vez pediu a atenção do senhor Presidente da Câmara para que este problema, que a vem 
afetando, seja resolvido, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente, Paulo Arsénio, informou a senhora Adozinda Callapez que leu a carta 
com toda a atenção e encaminhou-a imediatamente para a chefia de divisão para se proceder 
em conformidade no sentido de deixar o caminho no melhor estado possível nomeadamente 
nas zonas onde existam montes e habitações. Não sabe exatamente o que vai ser feito nesse 
local mas tentará informar-se junto de quem dirige as obras, disse.------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que essa intervenção está programada para esta e para 
a próxima semana embora estas sejam um pouco atípicas uma vez que há dois feriados pelo 
meio a duas quintas-feiras.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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 
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deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por maioria com uma 

abstenção em reunião de câmara 

realizada em 16 de junho de 2021 
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