
 
 

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 quinze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

vinte e um de julho 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 e João 
Manuel Rocha da Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 as faltas do senhor vereador, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e da 
senhora vereadora Sónia Maria Horta do Calvário, faltas que lhes foram relevadas por terem 
sido consideradas justificadas, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da seguinte forma:------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Na sequência da questão do vereador João Rocha acerca da situação relativa ao COVID-19 no 
Concelho de Beja, o senhor Presidente da Câmara informou que os números gerais neste 
momento são 70 casos ativos, sendo 12 destes em Baleizão há dois dias atrás, pelo que nas 
últimas 48 horas é provável que o número tenha subido. A Câmara Municipal recebe apenas os 
números totais e para ter conhecimento dos mesmos por freguesia tem que contatar a Saúde 
Pública para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A atual situação não é boa, naturalmente, e muito provavelmente o Concelho na sexta-feira 
entrará na chamada Fase de Alerta. Em função da evolução dos números na semana seguinte 
poderá ter que recuar, nomeadamente e por exemplo aa restauração, espetáculos culturais, 
etc. terem de encerrar às 22:30 horas, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que está uma equipa do Serviço de Recolha de Resíduos 
em isolamento profilático devido a um trabalhador que testou hoje positivo, sendo que os 
outros três funcionários serão testados em princípio amanhã, disse.------------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da 2ª Revisão ao Orçamento de 2021;---------- 

 
Presente a 2ª Revisão ao Orçamento de 2021, na ordem dos 242.000,00 €, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, o senhor Presidente da 
Câmara, Paulo Arsénio, informou que a mesma se prende com a necessidade de haver verba 
em orçamento para pagar a obrigação do Município de Beja à RESIALENTEJO – Tratamento e 
Valorização de Resíduos, E.I.M. relativamente à construção do novo Aterro.--------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador João Rocha.(Deliberação nº 

255)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia – Proposta de 

abertura de discussão pública;-------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5181, de 19 de julho de 2021, do Serviço de Planeamento e Elaboração de Projetos, 
informando que a homologação, por parte da Direção Regional de Cultura do Alentejo, da 
alteração do Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia, permite colocar à consideração superior a 
aprovação dessa alteração e propor a abertura do período de discussão pública de acordo com 
o previsto na legislação em vigor.----------------------------------------------------------------------------------
Assim, conforme o artigo 88º do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio, deverá ser 
estabelecido um prazo de 15 dias para formulação de sugestões e para apresentação de 
informações, reclamações ou outras quaisquer questões que se relacionem com este processo 
de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As sugestões/reclamações/informações deverão ser apresentadas por escrito e entregues nos 
Serviços Técnicos da Câmara Municipal de Beja, Rua de Angola, nº 5, 7800-468 Beja ou ainda 
para o endereço dau@cm-beja.pt.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a abertura de período de discussão 
pública.(Deliberação nº 256)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de protocolos:-------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de Colaboração entre o Município de Beja e a União de Freguesias de 

Beja de Santiago Maior e São João Baptista, relativo à gestão do Parque Fluvial de Cinco Réis, 
que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 257)---------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de Cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações e o 

Município de Beja, com vista à implementação e funcionamento do Centro Nacional de 

Apoio à Integração de Migrantes de Beja, que constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
As atribuições do ACM, nos termos do Decreto-Lei nº 31/2014, de 27 de fevereiro, que aprova 
a sua lei orgânica, são, entre outras, a promoção do acolhimento e a integração de migrantes, 
com a criação e dinamização de centros e gabinetes de apoio aos imigrantes, de forma a 
contribuir para uma resposta integrada dos serviços públicos, através de parcerias, 
nomeadamente com as autarquias locais.-----------------------------------------------------------------------
Os Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) são estruturas dependentes 
do ACM que têm como objetivo o acesso das pessoas migrantes, refugiadas e ciganas a toda 
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informação necessária para o exercício dos seus direitos e deveres de cidadania, reunindo, 
num mesmo espaço e com idêntica filosofia de funcionamento, os principais serviços da 
Administração Pública e gabinetes de apoio especializado coordenados pelo ACM, 
constituindo-se como estruturas fundamentais de resposta integrada a estas populações.-------
O presente Protocolo de Cooperação com o Município de Beja, que tem em vista a 
implementação e funcionamento, na cidade de Beja, do Centro Nacional de Apoio a Integração 
de Migrantes de Beja, com área de abrangência distrital, e que irá: garantir uma oferta de 
serviços de interesse público, baseada na parceria e cooperação entre instituições; promover 
um acompanhamento de proximidade às pessoas migrantes, refugiadas e ciganas no distrito 
de Beja, através da descentralização dos serviços; garantir eficácia na capacidade de resposta 
de atendimento às solicitações destas populações, através da prestação de um serviço público 
direcionado, célere, eficiente e com qualidade.----------------------------------------------------------------
Responde desta forma a uma das prioridades do Município que se prende com o 
desenvolvimento de mecanismos potenciadores da integração plena destas comunidades, 
através de estratégias proactivas ao nível local.---------------------------------------------------------------
O CNAIM de Beja irá disponibilizar os seguintes serviços:----------------------------------------------------
Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes (GAPLIM):------------------------
O Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes tem como objetivo 
promover o incentivo à construção de políticas de integração de migrantes ao nível local, 
sensibilizando os diferentes atores locais para as questões do acolhimento e integração, da 
valorização da diversidade, proporcionando ferramentas que garantam o aprofundamento das 
políticas locais nos diferentes territórios.------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Assuntos Sociais e Inclusão (GASI):--------------------------------------------------------------
O Gabinete de Assuntos Sociais e Inclusão que tem por objetivo prestar apoio aos cidadãos 
imigrantes que, por motivos de ordem diversa, se encontram numa situação socioeconómica 
mais vulnerável, procurando dar uma resposta adequada, mediante a situação apresentada 
em atendimento (resposta essa que resulta da articulação com diferentes instituições e/ou outros 

gabinetes do CNAIM);---------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Apoio Jurídico (GAJ):---------------------------------------------------------------------------------
O Gabinete de Apoio Jurídico ao Imigrante presta apoio jurídico gratuito a todos os imigrantes 
que a ele se dirigem, atuando, também, como um serviço de informação, aconselhamento, 
encaminhamento e mediação em áreas tão diversificadas como a Imigração, Nacionalidade, 
Trabalho, Segurança Social, Menores, Acesso ao Direito e aos Tribunais, entre outras. O GAJI 

não intervém, contudo, em situações que requeiram a intervenção do Tribunal ou que já 
estejam a ser resolvidas em Tribunal.-----------------------------------------------------------------------------
Gabinete de Apoio à Inserção Profissional, Ensino Superior e Qualificação (GAIPESQ):------------
O GAIPESQ é um serviço especializado que tem como objetivos contribuir para a facilitação do 
acesso ao mercado de trabalho e apoio na área de empreendedorismo, incluindo a criação do 
próprio emprego, bem como aconselhar e encaminhar migrantes para os processos de 
educação e/ou qualificação mais adequados ao perfil de cada pessoa.----------------------------------
Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas:--------------------------------------------------------------------
O Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas tem como missão a promoção da Integração das 
Comunidades Ciganas em Portugal, e centra a sua atuação em três principais domínios: o 
conhecimento das necessidades efetivas das comunidades ciganas; o apoio às entidades locais 
públicas e privadas, como Organizações Não Governamentais (ONG), municípios, entre outras 
entidades, no planeamento, implementação e avaliação das intervenções; e o estabelecimento 
de parcerias estratégicas, nacionais e transnacionais. A promoção da participação das 
comunidades ciganas constitui uma prioridade do NACI, nomeadamente através da 
mobilização e capacitação das associações ciganas e da partilha de conhecimento, pela 
edição/divulgação de publicações e documentos diversos, assim como a formação de públicos 
diversificados, como técnicos de organizações públicas e privadas para a questão do combate à 
discriminação, história e cultura ciganas.------------------------------------------------------------------------ 
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Emergência Social, no âmbito COVID-19:------------------------------------------------------------------------
Estes gabinetes e serviços trabalham em estreita colaboração e de forma dinâmica 
convergindo para a promoção de uma cultura de cooperação interinstitucional, envolvendo os 
diversos atores locais no processo de acolhimento e integração de pessoas migrantes, 
refugiadas e ciganas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido através dos projetos existentes 
nesta área, a implementação do CNAIM em Beja, por parte do Alto Comissariado para as 
Migrações, reveste-se de um caráter primordial, constituindo uma mais-valia ao nível das 
necessidades prementes e um forte complemento ligado às estruturas já existentes de 
acompanhamento, reforçando a intervenção nesta área.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 258)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Retificação de valor de trabalhos complementares;---------------------------- 

 
Registo nº 5072, de 15 de julho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que na passada reunião de câmara de 07 de julho, foi aprovada uma 
primeira modificação objetiva do contrato para a empreitada de requalificação do Mercado 

Municipal de Beja, com a aprovação de trabalhos complementares no valor de 154.792,81 € 
(+IVA) e de trabalhos a menos no valor de 15.159,40 € (+IVA).---------------------------------------------
Ao lançar estes valores na aplicação de controlo de empreitadas verificou-se que na 
elaboração do mapa que serviu de base ao cálculo dos trabalhos complementares foi omitida a 
soma da última parcela, pelo que o valores em causa não são 154.792,81 €, mas sim 
158.917,39 € (+IVA), juntando-se o novo quadro corrigido, que constitui documento anexo 

número quatro que faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------------
Propõe-se assim a retificação da anterior deliberação de 07 de julho de 2021, com a aprovação 
e adjudicação dos trabalhos complementares constantes do mapa, à Lena Engenharia e 

Construções, S.A., no valor de 158.917,39 € (+IVA).-----------------------------------------------------------
Com esta correção verifica-se que os trabalhos complementares em causa representam cerca 
de 8.09% do preço contratual, muito inferior aos 40% previstos no nº 4-b) do artigo 370º do 
CCP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 259)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedido de prorrogação do prazo de execução;------------------------------------- 

 
Registo nº 5090, de 15 de julho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que por deliberação de câmara de 21 de janeiro de 2021 foi concedida ao 
empreiteiro aquela que se pensava ser a última prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, ate 31 de maio de 2021, obra que 
desde o início tem tido inúmeros constrangimentos sobejamente conhecidos e que justificam 
certamente grande parte dos atrasos verificados mas que, por outro lado, tem levado a que o 
empreiteiro nunca tenha conseguido reorganizar a mobilização dos meios necessários para 
poder concluir a obra. Quando se pensa haver condições para avançar de forma decisiva e sem 
impedimentos, aparecem novos constrangimentos, como foi o caso de mais afloramentos 
rochosos nos locais de abertura de valas e também a ausência de parecer favorável por parte 
das Infraestruturas de Portugal para a execução do muro de suporte previsto em projeto junto 
à linha férrea, cujo licenciamento decorre desde há bastante tempo nessa entidade.--------------
Desde modo, surge por parte do empreiteiro novo pedido de prorrogação do prazo de 
execução, cujos argumentos teremos de compreender e aceitar, pelo que será de conceder 
esta nova prorrogação solicitada de 122 dias, até ao próximo dia 30 de setembro de 2021, que 
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se espera ser efetivamente a data final de execução da obra. Propõe-se igualmente a 
aprovação do correspondente plano de trabalhos corrigido.-----------------------------------------------
À semelhança dos anteriores pedidos e por acordo entre as partes, desta prorrogação não 
resultarão quaisquer encargos adicionais para o dono de obra, podendo a mesma ser 
concedida a Construções J.J.R. & Filhos, S.A., ao abrigo do artigo 310º do Código dos Contratos 
Públicos e do nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 06 de janeiro.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 260)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato;----------- 

 
Presente o relatório final do concurso público para aquisição do Serviço para Exploração dos 

Transportes Públicos Partilhados de Beja por contrato de prestação de serviços, propondo a 
adjudicação à empresa Rodoviária do Alentejo, S.A., pelo valor de 1.069.795,70 €, valor para 
os 5 anos de contrato, sendo o valor de 780.000,00 € respeitante ao valor fixo mensal e 
289.755,70 € a que corresponde: 156.000,00 € - valor fixo ano; 13.000,00 € - valor fixo mês; 
57.951,14 € - valor variável ano; 4.829,26 € - valor variável mês.-----------------------------------------
Nos termos do nº 1 do artigo 89º do CCP a Rodoviária do Alentejo deve prestar uma garantia 
bancária sem alusão a qualquer prazo de validade, seguro caução ou depósito à ordem da 
Câmara Municipal de Beja, no valor de 5% do preço contratual, ou seja, 53.489,79 €.-------------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de aquisição do Serviço para Exploração dos 

Transportes Públicos Partilhados de Beja a celebrar entre o Município de Beja e a Rodoviária 

do Alentejo, S.A., que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço da presente prestação de serviços é de 1.069.755,70 € + IVA, na quantia de 64.185,34 
€, perfazendo o total de 1.133.941,04 €.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e adjudicar nos termos do artigo 98º do Decreto-Lei 
nº 18/08, de 29 de janeiro.(Deliberação nº 261)----------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por José Caeiro Rosado Ventura, que pretendendo vender o prédio sito na Rua das 
Portas de Moura, nº 5, em Beja, pelo valor de 27.000,00 €, 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 ratificar a proposta de não exercício do direito de 
preferência.(Deliberação nº 262)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Parecer nº 5138 SAP/DAU, de 16 de julho de 2021, informado que pretende o requerente, 
Manzaca e Moreira – Empreendimentos Imobiliários, Ldª, na qualidade de proprietário, 
proceder ao destaque de uma única parcela no prédio urbano sito na Rua 5 de Outubro, nº 42, 
em Beja, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 403/19880523, da extinta 
freguesia de São João Baptista, inscrito na matriz predial sob o artigo 495º da União de 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista.-------------------------------------------------
No prédio supra citado foi deferido o pedido de licenciamento em 02 de julho, para a 
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edificação de duas edificações destinadas a habitação PC/78/2021, estruturalmente 
independentes, pretendendo-se o destaque de uma única parcela com as seguintes 
características:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcela a destacar: confina com arruamento público, pela Rua 5 de outubro, nº 42, Beja; Área 
total do terreno 132,00m2;------------------------------------------------------------------------------------------
Parcela resultante: confina com arruamento público, pela Rua 5 de outubro, nº 42-A, Beja; 
Área total do terreno 112,00m2;-----------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o nº 4 do artigo 6º “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 
parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de 
licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 
públicos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o exposto, o destaque pretendido reúne os requisitos previstos no nº 4 do 
artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual.-----------------------
Decorrendo paralelamente o licenciamento para duas habitações fisicamente independentes, 
no prédio urbano com uma única descrição predial (PC/78/2021), o destaque agora pretendido 
irá alterar as condições do licenciamento aprovado, no que se refere à descrição predial, uma 
vez que a operação urbanística passará a estar abrangida por dois prédios urbanos distintos, 
com a construção de uma habitação em cada prédio.--------------------------------------------------------
Pelo atrás exposto, propõe-se a aprovação do destaque de parcela, devendo contudo o 
processo de licenciamento ser atualizado quando o registo do destaque, com a apresentação 
das duas certidões de teor, emitidas pela Conservatória do Registo Predial a que fica abrangido 
o PC/78/2021, conforme previsto nos elementos instrutórios para as operações urbanísticas:----
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 263)------------------- 
 
 

2.9. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:------------------------------------ 

 
Registo nº 4218, de 17 de junho de 2021, do Serviço de Ação Cultural, propondo a atribuição 
de um apoio financeiro, no valor de 7.500,00 € à Associação CulturMais, no âmbito da 
realização do Festival MUPA – Música na Planície, nos dias 16 e 17 de julho de 2021, em dois 
espaços municipais, nomeadamente no Jardim Gago Coutinho e Sacadura Cabral e no Pax-Júlia 
Teatro Municipal, no sentido de controlar os acessos e cumprir todas as normas e indicações 
da Direção Geral de Saúde respeitantes ao combate à pandemia.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de sete mil e 
quinhentos euros.(Deliberação nº 264)---------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5161, de 16 de julho de 2021, da Divisão de Turismo e Património, propondo, nos 
termos do Acordo de Cooperação, de 27 de maio de 2019, para a organização e promoção de 
eventos com impacto nacional e internacional, estabelecido entre o Município de Beja e a 
Pedra Angular – Associação Cultural e Científica sem fins lucrativos, a atribuição do apoio 
financeiro no valor de 9.000,00 €, segundo o estabelecido na alínea e) da cláusula 4ª do 
referido acordo, para apoio à realização das iniciativas que integram a 17ª edição do Festival 
Terras Sem Sombra, em Beja, dias 06 a 08 de agosto de 2021.--------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de nove mil 
euros.(Deliberação nº 265)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantinho dos Animais, a atribuição de um apoio financeiro para 
substituição do portão existente do canil da associação.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
seiscentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 266)------------------------------------------------------------- 
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2.10. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 

medicamentos referente ao 2º trimestre de 2021;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número seis 
que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 1.568,73 €.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 267)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de isenção do pagamento de taxas previstas no 

Regulamento do Cemitério Municipal;------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado por Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento de taxas previstas 
no Regulamento do Cemitério Municipal, pela utilização dos serviços do mesmo, na realização 
de funeral social, de um indigente, de seu nome Armando Gaspar Correia, sepultado no nicho 
nº 243, no dia 31 de janeiro de 2021.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 268)----------------------------------------------- 
 

 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 136, relativo ao dia vinte de julho 

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

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

quatrocentos e dezanove mil, duzentos e trinta e quatro euros e catorze cêntimos, sendo 
três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um euros e trinta e oito 

cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e dois 

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

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

 
O jornalista Carlos Dias relativamente à questão que colocou na última reunião de câmara 
sobre as descargas de esgotos na linha de água que vem da Rua António Sardinha e que passa 
em frente à EDP, referiu ter dito na altura que aquela situação ocorria há cerca de mês e meio. 
Estranhou realmente o caudal debitado e o cheiro era muito intenso. É uma situação que 
acontece por qualquer razão mas depois passa, aliás, não foi só desta vez que notou, já a tinha 
verificado outras vezes, como verificou que as manilhas que estão à superfície ao longo da 
ribeira por vezes escoam esgoto. Também ao longo da linha de água que passa na mata dos 
eucaliptos até à via que segue para o cemitério, já viu esgoto a vir por aí e, toda aquela zona 
até à rotunda de Aljustrel, de vez em quando, sai esgoto, quando não é num sítio é noutro, 
desta vez foi na linha de água que desce da Rua António Sardinha.--------------------------------------
Mais uma vez disse que o preocupante é que daquela zona pode ser proveniente do Hospital. 
Acrescentou que desde o Presidente Carreira Marques que coloca esta situação que começou 
a acontecer desde que foi instalada a ETAR que agora está desativada.---------------------------------
Fez ainda as seguintes observações:------------------------------------------------------------------------------
O abuso incrível que se está fazer na zona pedonal das Portas de Mértola e Rua Capitão João 
Francisco de Sousa, onde indivíduos entram com as viaturas para fazer cargas e descargas sem 
qualquer critério fazendo com que as pessoas que têm as suas esplanadas sejam obrigadas a 
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desviar cadeiras e mesas para os senhores passarem, para além de por vezes tratarem mal os 
clientes dos estabelecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à ciclovia da Avenida do Brasil que está interrompida neste momento devido à 
obra da piscina, as pessoas que saem da Rodoviária utilizam-na muito uma vez ser mais fácil 
transportar as malas, contudo, chegam ali e são obrigadas a ir para a estrada por razões 
óbvias, e o problema é mesmo esse, pelo que perguntou se não há maneira de solucionar esta 
situação enquanto decorrem as obras, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sobre as descargas de esgotos na linha de água 
que vem da Rua António Sardinha, referiu que falou com o Engº Rui Marreiros que estranhou e 
lhe disse que não era suposto verificar-se essa situação a não ser que haja alguma ligação de 
esgoto clandestina, contudo, é uma matéria que tem de ser analisada.---------------------------------
Relativamente às observações feitas pelo senhor Carlos Dias disse o seguinte:-----------------------
Sobre a Rua de Mértola e Capitão João Francisco de Sousa de facto a autarquia não tem 
nenhum funcionário que possa às 07:00 horas baixar os pilaretes e repô-los às 11:00 horas e 
baixá-los novamente às 17:00 horas e repô-los às 20:00 horas. Isto significa que o acesso é 
muito fácil para quem entra pela Rua do Vale e depois vira à direita para a Capitão João 
Francisco de Sousa mas são situações que a Câmara Municipal já tem conhecimento há muito 
tempo e que naturalmente não os deixa contentes. Mais, o horário de cargas e descargas foi 
alterado da parte da manhã numa hora precisamente na sequência de um abaixo-assinado 
feito por todos os comerciantes da rua que diziam que um conjunto de fornecedores, do 
centro e norte do país, quando chegavam a Beja fora de hora não podiam efetuar as cargas e 
descargas nos respetivos estabelecimentos tendo que ficar na cidade todo o dia para poderem 
descarregar ao final da tarde. Não querendo sacudir a responsabilidade para terceiros, neste 
caso, dava jeito ter uma PSP mais “musculada”. Depois, quando se adquirem hábitos o difícil é 
retirá-los, mas o único espaço pedonal na cidade estar invadido permanentemente por 
veículos fora de horas leva aos problemas referenciados.---------------------------------------------------
Relativamente à questão da piscina e da Avenida do Brasil estava no local uma indicação, bem 
sinalizada, para numa das passadeiras os peões atravessarem para o lado da Casa da Cultura e 
depois junto ao Infantário Coronel Sousa Tavares voltar-se novamente à ciclovia, é incómodo? 
é, é prático? não é, mas essa indicação existia para se evitar a frente da piscina, disse.------------ 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis 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.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em reunião de câmara realizada em 04 

de agosto de 2021 
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O Presidente da Câmara 

 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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