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Ata número dezasseis, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 

a quatro de agosto 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 das atas n
os

 14/2021 e 15/2021;-------------------- 

 
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 as seguintes atas:-----------------------------------------------------
nº 14/2021, relativa à reunião de câmara ordinária realizada no dia sete de julho de dois mil e 
vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por maioria com a 
abstenção do vereador Luís Alberto da Silva Miranda, por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 269)------------------------------------------------------------------------------------------
nº 15/2021, relativa à reunião de câmara realizada no dia vinte e um de julho de dois mil e 
vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por maioria com as 
abstenções do vereador Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e da vereadora Sónia Maria 
Horta do Calvário, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 270)------------------------- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que iniciou esta segunda-feira a 
mudança para o edifício dos Paços do Concelho com a expetativa da mesma estar 
operacionalizada até ao final da semana e a partir do dia 09 de agosto todos ou quase todos os 
serviços possam começar a funcionar em pleno à exceção dos Recursos Humanos que só irão 
efetuar a mudança no dia 06 de setembro tendo em conta o conjunto de tarefas que estão em 
curso, nomeadamente concursos. A partir do dia 16 de agosto o atendimento a munícipes e 
entidades será também feito na Praça da República. A próxima reunião de câmara do dia 18 de 
agosto ainda será realizada no auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja uma vez que o mobiliário do Salão Nobre (mesas, cadeiras e lustres) ainda 
não está instalado porque as viaturas que farão o seu transporte, neste momento, devido às 
obras na Rua Abel Viana, não conseguem aceder à Praça da República.--------------------------------
Relativamente à situação da pandemia COVID-19 existem 120 casos ativos e disseminados na 
comunidade do Concelho de Beja e nenhum surto registado para além daquele informado na 
comunicação social que aconteceu em Baleizão e que está substancialmente mais controlado, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a solicitar as convocatórias dos candidatos aos concursos para 
as chefias intermédias de 2º grau e a informação relativa à localização das 18 casas devolutas 
constantes da relação fornecida sobre habitações municipais.--------------------------------------------
Em seguida perguntou que procedimento está a ser desenvolvido relativamente às Mesas de 
Voto uma vez que se estão a aproximar as eleições autárquicas e se o Bairro da Esperança irá 
permanecer sem a Mesa de Voto que sempre existiu e que foi retirada neste mandato.-----------
Relativamente à intervenção na Rua dos Infantes perguntou porque é que a câmara municipal 
não a aproveitou para instalar um conjunto de infraestruturas enterradas, nomeadamente o 
gás canalizado entre outras como as de telecomunicações, como se fez por exemplo no Bairro 
da Mouraria. Finalmente, tendo em conta que as obras caminham para o seu término e 
percebendo que irá também sobrelevar-se a passadeira em frente ao Museu, presume que o 
trânsito na Rua do Pax-Júlia será reaberto rapidamente, pelo que na sua opinião o mesmo 
deverá ter dois sentidos para evitar a confusão que ali se tem gerado em termos de 
estacionamento de fornecedores para entrega de mercadorias.------------------------------------------  
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que com a libertação da Praça da 
República, as Mesas de Voto que estiveram instaladas para as Presidenciais na Escola nº 4 e 
numa loja privada sito na Rua de Lisboa, serão deslocadas para o edifício dos Paços do 
Concelho, Santa Casa da Misericórdia e Conservatório Regional do Baixo Alentejo, mantendo-
se a que estava no Centro Social do Lidador, para não haver grande concentração de pessoas. 
Relativamente ao Bairro da Esperança não vai permanecer sem Mesa, ela existe e aliás não é 
uma, são duas. A informação recebida da CNE é que as escolas devem ser sempre os edifícios 
preferenciais utilizados a não ser que não existam nas proximidades e portanto na opinião do 
executivo a Escola de Santa Maria reúne todas as condições para as receber com todas as 
condições de distanciamento, segurança, higiene e conforto.---------------------------------------------
Relativamente à Rua dos Infantes referiu que a expetativa é que até ao final de agosto a 
mesma esteja concluída. A informação que a Câmara Municipal recebeu na altura do início da 
empreitada na Rua D. Manuel I, foi que havia uma impossibilidade técnica para instalar gás 
canalizado, explicação que tem como credível de pessoas habilitadas para o efeito e foi por 
esse motivo que essa infraestrutura ficou de fora desta intervenção no centro histórico. 
Conseguiu-se ainda assim resolver a questão dos cabos de energia elétrica, para os mesmos 
serem embutidos nas paredes, através de contrato celebrado com a EDP numa intervenção até 
ao limite de 100 casas com um custo de 120,00 €/casa (inclui o roço, embutir os cabos e pintura) 
por parte do Município para os moradores e comerciantes que o desejem mas que não pode 
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ser aplicado em prédios que tenham fachadas de azulejo. Depois há ainda a questão da taxa 
do direito de passagem que os operadores por regra não pagam, não utilizam as 
infraestruturas criadas e não comparticipam na construção das mesmas, portanto também isto 
poderá servir de aprendizagem para se atuar melhor e, no futuro, não havendo taxas de 
direitos de passagem, eventualmente os operadores possam comparticipar nos custos das 
infraestruturações de subsolo que estas obras acarretam e possam depois utilizá-las 
livremente por um período temporal, há semelhança do que acontece noutros municípios. Se 
o projeto contemplasse essa solução e fosse exequível obviamente que o Município não iria 
eliminá-la, antes pelo contrário, até porque a mesma é financiada no âmbito do PEDU, agora 
tecnicamente foi assim que foi projetado pela empresa da Arquiteta Paula Teles. Se houve 
eventualmente um erro de projeto, pode ter havido, a ele disseram-lhe que não, e portanto o 
politico toma as opções e decisões e quando há pareceres técnicos associados a obras, podem 
contrariá-los, mas se as coisas correm mal é complicado.---------------------------------------------------
Relativamente à passadeira que o senhor vereador Vítor Picado referiu, a mesma tem que ser 
executada e a instrução que deu à Engenheira Goreti para transmitir à empresa foi para não se 
iniciar a escavação à saída da Rua dos Infantes enquanto não estiverem terminadas as obras na 
Rua Abel Viana e a passadeira em frente ao Pax-Júlia. Isto vai condicionar o trânsito naquela 
zona e uma das possibilidades que está a ser equacionada é suspender o estacionamento na 
Rua Condes da Boavista para a mesma poder ter dois sentidos de circulação, disse.---------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou como é que está a situação na obra da piscina municipal 
descoberta que também tinha ali um problema com um poste de telecomunicações ou de 
eletricidade e que estava a condicionar os trabalhos.-------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais informou que esteve no local dia 29 de julho e aquilo que lhe 
comunicaram os técnicos foi que estava por dias o abate dessa estrutura que atrasou um 
pouco a obra.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da Estratégia Local de Habitação do 

Concelho de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o processo relativo à Estratégia Local de Habitação do Concelho de Beja, o vereador 
Luís Miranda referiu que a estrutura da mesma está elaborada tendo em conta a legislação 
vigente, que se espera a todo o momento que seja alterada, especialmente no que diz respeito 
às condições de financiamento, com a chamada “bazuca”, o que poderá possibilitar o 
financiamento a 100% do Programa denominado “1º Direito”.--------------------------------------------
Do ponto de vista da estrutura de conteúdos, este documento contempla três Partes 
principais:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Parte A agrega os elementos de caracterização relativos à estrutura e dinâmica de 
crescimento da procura de habitação no concelho de Beja, abordando os aspetos relativos ao 
quadro demográfico global (Capítulo A.1), perfil socioeconómico da população (Capítulo A.2), 
morfologia dos agregados familiares (Capítulo A.3), modalidades de acesso à habitação (Capítulo 

A.4) e condições de habitabilidade e conforto dos alojamentos (Capítulo A.5);-------------------------
A Parte B agrega os elementos de caracterização relativos à estrutura e dinâmica de 
crescimento da oferta de habitação no concelho de Beja, abordando os aspetos relativos ao 
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perfil e evolução recente do parque edificado (Capítulo B.1), perfil e evolução recente do 
parque de alojamentos (Capítulo B.2), preços de transação e arrendamento de imóveis (Capítulo 

B.3) e parque de habitação social (B.4);---------------------------------------------------------------------------
A Parte C agrega os elementos de explicitação das opções estratégicas e programáticas da ELH 

do Concelho de Beja, procedendo à sistematização da situação de partida (Capítulo C.1), à 
identificação dos Objetivos Estratégicos (Capítulo C.2), das Medidas de Intervenção (Capítulo C.3) 
e da programação e priorização das soluções habitacionais preconizadas (Capítulo C.4), 
concluindo com a demonstração da sua articulação com os princípios do Programa 1º Direito 
(Capítulo C.5).------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os pontos de partida foram os seguintes: a constatação da interrupção do ciclo expansivo da 
construção, que se verificou não só no Concelho de Beja como em todo o país, a seguir a 
2011/2012; a manutenção clara da predominância de aquisição de casa própria, realidade que 
ainda se mantém e o reduzido desenvolvimento de modalidades alternativas de acesso a 
habitação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existem no Concelho de Beja casos de habitação indigna e politicamente inaceitáveis, 
insuficiente capacidade de resposta do parque de habitação social e alojamentos habitacionais 
de propriedade privada que apresentam deficientes condições de habitabilidade.------------------
Nesta sequência, foram definidos quatro Objetivos Estratégicos:-----------------------------------------
OE1: Melhorar o estado de conservação e as condições de conforto do parque habitacional;-----
OE2: Diversificar modelos de oferta e modalidades de acesso à habitação;----------------------------
OE3: Fomentar a mobilização e utilização de recursos habitacionais subaproveitados;--------------
OE4: Valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas;------
O OE1 [Melhorar o estado de conservação e as condições de conforto do parque habitacional] visa 
fomentar a melhoria global do estado físico de conservação do parque habitacional do 
concelho, assim como das condições de conforto proporcionadas aos seus utilizadores. Para 
este efeito, será fundamental intervir de forma prioritária sobre os edifícios e alojamentos que 
se apresentem em situação mais deficitária relativamente aos parâmetros em apreço, 
atribuindo particular relevância à mitigação/resolução dos casos que afetem pessoas e famílias 
especialmente vulneráveis em termos sociais e económicos.----------------------------------------------
O OE2 [Diversificar modelos de oferta e modalidades de acesso à habitação] visa promover o 
alargamento do leque de modelos de disponibilização de habitação no concelho e, 
consequentemente, das modalidades de acesso por parte da procura, contrariando assim a 
escassez de alternativas à aquisição de casa própria e as dificuldades de acesso que esta 
modalidade impõe a parcelas muito relevantes da população (atual e potencial). Para este 
efeito, será fundamental aumentar a dimensão da oferta de habitação nos diferentes regimes 
de arrendamento atualmente existentes, conferindo especial atenção aos regimes de 
arrendamento apoiado e, de forma crescente, de arrendamento acessível.---------------------------
O OE3 [Fomentar a mobilização e utilização de recursos habitacionais subaproveitados] visa combater 
as situações de subaproveitamento que afetam parte relevante da base de recursos 
habitacionais existentes no concelho, promovendo a sua efetiva utilização e, por essa via, 
minimizando a necessidade de afetação de recursos a processos expansivos baseados na 
construção de novas infraestruturas e edificações. Para este efeito, será fundamental proceder 
à ativação (ou aumento da eficácia de implementação) de instrumentos de política que incentivem 
a mobilização dos recursos habitacionais já existentes que se encontrem em situação devoluta 
e que reúnam – ou possam vir a reunir – condições para a sua utilização efetiva.--------------------
O OE4 [Valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas] visa 
contribuir para a melhoria das condições de vida quotidianas das populações que residem em 
zonas urbanas desqualificadas e/ou desfavorecidas através da valorização do respetivo habitat 
residencial. Para este efeito, será fundamental dotar este tipo de zonas urbanas com 
condições novas e/ou renovadas de qualificação do respetivo ambiente urbano, 
designadamente através de intervenções integradas com incidência em domínios como o 
espaço público, as redes de infraestruturas e/ou os equipamentos coletivos.-------------------------
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A presente ELH corresponde a um instrumento de política promovido pelo Município de Beja, 
conjugando o desenvolvimento de iniciativas próprias com o enquadramento/acolhimento de 
iniciativas a cargo de outros stakeholders com relevância para a prossecução dos Objetivos 
Estratégicos que lhe estão subjacentes. Estas iniciativas são aqui apresentadas soba forma de 
Medidas de Intervenção:---------------------------------------------------------------------------------------------
01: Reabilitação do Parque Municipal de Habitação Social (com uma perspetiva de intervenção em 

162 fogos);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02: Reabilitação do Parque de Habitação Social da Santa Casa da Misericórdia de Beja; (27 

fogos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03: Ativação de Incentivos Fiscais à Reabilitação de Edificado Habitacional Privado; (incentivos 

fiscais desde o IMT ao IRS e IVA para motivar proprietários a reabilitar os seus imóveis ou mesmo para 

pequenos construtores poderem adquirir e reabilitar edifícios para arrendamento)--------------------------
04: Reabilitação e Adaptação de Habitações Próprias de Famílias Vulneráveis; (neste caso 

estavam considerados 100 fogos numa primeira versão mas havendo dificuldade ao nível do IHRU 

justificá-los, tendo em conta que para isso havia a necessidade de identificação das famílias, o número 

passou a 22)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05: Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada; 
(possibilidade da Câmara Municipal adquirir fogos no Centro Histórico e proceder à sua reabilitação com 

destino a renda apoiada – perspetiva de 30 fogos)-----------------------------------------------------------------
06: Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada; (40 fogos de habitação 

nova)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07: Construção de Fogos para Habitação da Santa Casa da Misericórdia de Beja com Renda 
Apoiada; (40 fogos)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
08: Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível; (30 

fogos)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09: Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível; (44 fogos)----------------
10: Apoio Técnico e Institucional à Disponibilização de Oferta Privada de Habitação com Renda 
Acessível; (criação de Gabinete que sirva de apoio a particulares para desenvolver os seus projetos de 

candidatura)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11: Penalização Fiscal de Imóveis Habitacionais em Situação Devoluta; (medida que já está a ser 

aplicada embora num universo reduzido)----------------------------------------------------------------------------
12: Promoção de Intervenções Estruturantes de (Re)Qualificação do Espaço Público; (que se 

enquadra no objetivo estratégico de valorizar o habitat residencial em zonas urbanas desqualificadas 

e/ou desfavorecidas)----------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor de investimento total é de 29.452.632,00 € e como disse no início não há ainda uma 
repartição final do que será necessário de empréstimos e do que será financiado a fundo 
perdido, mas julga que tudo aquilo que for renda apoiada tem condições para se enquadrar no 
programa 1º Direito e ser financiado a 100%. Relativamente à habitação municipal de renda 
acessível a mesma terá que ser financiada por parte da Câmara Municipal.---------------------------
Resumindo:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 Reabilitação do Parque Municipal de Habitação Social – 5.924.340,00 €;---------------------------
02 Reabilitação do Parque de Habitação Social da SCMB – 609.560,00 €;-------------------------------
03 Ativação de Incentivos Fiscais à Reabilitação de Edificado Habitacional Privado (não 

quantificado);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 Reabilitação e Adaptação de Habitações Próprias de Famílias Vulneráveis – 588.500,00 €;----
05 Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada – 
2.682.666,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Apoiada – 5.937.010,00 €;--------
07 Construção de Fogos de Habitação da SCMB com Renda Apoiada – 3.435.600,00 €;-------------
08 Aquisição e Reabilitação de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível 
3.659.796,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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09 Construção de Fogos para Habitação Municipal com Renda Acessível – 6.615.160,00 €;-------
10 Apoio Técnico e Institucional à Disponibilização de Oferta Privada de Habitação com Renda 
Acessível (não quantificado);------------------------------------------------------------------------------------------
11 Penalização Fiscal de Imóveis Habitacionais em Situação Devoluta (não quantificado);-----------
12 Promoção de Intervenções Estruturantes de (Re)Qualificação do Espaço Público (não 

quantificado);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O enquadramento da ELH nos princípios do Programa 1º Direito são os seguintes: Princípio da 
Acessibilidade Habitacional; Princípio do Planeamento Estratégico Local; Princípio da 
Integração Social; Princípio da Estabilidade; Princípio da Cooperação; Princípio da Participação; 
Princípio da Equidade; Princípio da Perequação; Princípio da Reabilitação do Edificado; 
Princípio do Incentivo ao Arrendamento; Princípio das Acessibilidades e Princípio da 
Sustentabilidade Ambiental, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tendo em conta a complexidade e volume do documento o vereador João Rocha sugeriu que o 
mesmo pudesse ser votado na próxima reunião de câmara para que os vereadores da CDU 

possam dar uma opinião contributiva sobre o mesmo, ou seja, gostaria de o apreciar mais 
detalhadamente porque votando a favor ou contra quer ter uma opinião politicamente bem 
fundamentada uma vez que a responsabilidade da habitação no país pertence ao Governo e 
ainda não foi transferida para as Câmaras Municipais. O que aqui está contemplado, 
independentemente da “bazuca” ou não, é um financiamento direto da Câmara relativamente 
a uma responsabilidade direta do Governo, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o executivo quer chamar todos 
os grupos políticos representados na Assembleia Municipal antes de submeter o assunto à 
Assembleia Municipal extraordinária que se realizará em agosto quando a ELH for aprovada em 
reunião de câmara. É de facto um documento complexo, apreciado pelo IHRU algumas vezes 
até se chegar à versão final, implica financiamento elevado e um esforço de tesouraria num 
curto período por parte da autarquia na ordem dos 2.500.000,00 € sensivelmente, que 
obrigará a olhar para o próximo mandato com algum cuidado porque isto vai absorver uma 
parte substancial dos recursos do município.-------------------------------------------------------------------
Acrescentou que entre reabilitação de habitação e habitação nova na área do Municipio de 
Beja, são 395 intervenções, 199 no parque existente e 196 de habitação nova, entre a Câmara 
Municipal e Santa Casa da Misericórdia.-------------------------------------------------------------------------
No caso da Câmara Municipal, se o projeto avançar, envolve um valor estimado de 
25.000.000,00 €, modelo de financiamento de 12.500.000,00 € de empréstimo bonificado, 
2.500.000,00 € de capital próprio e 10.000.000,00 € de comparticipação do IHRU (40%), sendo 
que 5.000.000,00 € dos empréstimos bonificados poderão passar a comparticipação do IHRU se 
for ao abrigo do Programa 1º Direito.----------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que o projeto não se esgota no centro histórico, ou seja, a construção nova será 
na periferia da cidade ou nas aldeias.-----------------------------------------------------------------------------
Chamou ainda a atenção que o Gabinete de Empreitadas e o Gabinete da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social não terão capacidade de resposta para uma coisa que tem 
de ser executada em pouco tempo e de forma tão expressiva pelo que terão de ser 
encontradas formas para dar uma resposta robusta a estas intervenções.-----------------------------
Finalmente e realizando-se a Assembleia Municipal em princípio dia 30 de agosto, está de 
acordo que o documento seja retirado para ser apreciado e votado dia 18 de agosto. Alguma 
dúvida que possa ser esclarecida com a empresa que vem trabalhando com a autarquia há 
uma ano e meio nesta proposta também estará disponível para os por em contato com os 
senhores vereadores, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta do júri do concurso público para a empreitada de “Construção do Edifício 

CEBAL” para adjudicação da mesma à Consdep – Engenharia e Construção, S.A., foi a mesma 
retirada para clarificar se realmente a empresa está a passar por dificuldades financeiras ou 
em processo de insolvência conforme tem sido noticiado na comunicação social.------------------- 
 
 

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

 
Registo nº 4430, de 23 de junho 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 1”, cujo valor é 9.435,95 €. Como 
anteriormente tinha sido calculado o valor total de 7.542,64 €, tem-se a considerar para 
pagamento o valor de 1.893,31 €.---------------------------------------------------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de fevereiro a dezembro de 2020 e provisória para os 
restantes meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 271)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

alienação de 2 lotes na Rua da Construção, em Beja;------------------------------------ 

 
Registo nº 4882, de 09 de julho de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, dando 
conhecimento que a intervenção da Camara Municipal no mercado imobiliário de terrenos 
destinados a investimentos na área da economia, comércio, serviços e indústria tem-se 
centrado na disponibilização de ativos municipais, procurando responder à procura de diversos 
investidores que tem vindo ultimamente a contactar o Gabinete de Apoio ao Investimento.-----
Essa intervenção procura disponibilizar terrenos, constituindo-se como um regulador do 
mercado e procurando evitar que propostas fortes e interessantes de investimento fiquem 
sem resposta e seja possível disponibilizar ofertas que cumpram com todos os normativos de 
ordenamento urbanístico que impendem sobre o território municipal. Esta política apresenta 
três vantagens: Enquadra as propostas de investimento com os instrumentos de ordenamento 
urbanístico; Constitui-se como um regulador de mercado e permite valorizar e rentabilizar 
ativos municipais sem qualquer utilização.----------------------------------------------------------------------
Neste sentido e prosseguindo uma politica de oferta ao mercado que tem vindo a ser praticada 
ao logo deste mandato, propõe-se a venda de dois lotes de terreno na Rua da Construção do 
Parque Industrial de Beja, destinados a comércio, serviços e indústria, nos seguintes termos:---
1) Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso; Caderno de Encargos; 
Planta Cadastro; Identificação de áreas a alienar; Planta de Ordenamento; Outros.-----------------
3) Designação do Júri: Propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do 
procedimento:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Paula Mansinhos e Teresa Costa;-------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino;--------------------------------------------------------------- 
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4) Preço Base: O preço base para a alienação de cada lote de terreno é de 160.000,00 €.---------
5) Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

272)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Considerando que há um ofício trocado entre a Câmara Municipal e as entidades oficiais a 
ceder e a aceitar estes dois lotes para instalação do novo Quartel da GNR e considerando 
também que os indicadores económicos respeitam a 2018, os vereadores da CDU abstiveram-
se nesta deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Maria Antónia Churro Dias Romano, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua do Esquível, nº 57, em Beja, pelo valor de 94.000,00 €, 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 273)-------- 
 
 

2.6. – Pedido de pagamento em prestações de custas de parte de 

processo judicial;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado por Manuel Joaquim Farinho Carocinho, o pagamento em prestações de custas de 
parte de processo judicial 1516/5.0TBEJA. Dando cumprimento a despacho superior foi 
efetuado atendimento com o objetivo de analisar a situação socioeconómica.-----------------------
O requerente, apesar de ter um rendimento per capita superior ao rendimento mínimo 
mensal, refere que tem encargos mensais fixos e que não estava a contar com esta despesa. 
Assim, propõe-se, que seja dada a possibilidade do requerente efetuar o pagamento de 
1524,20 € de forma faseada, em 20 prestações mensais (19 prestações a 76,25 € + 1 de 76,15 €).--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 274)---------------------------------------------- 

 
 

2.7. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão 

de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado:------------------------------ 

 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído e de recinto improvisado para a realização do evento 
"Festival de Bolso", na Travessa do Poço Velho, nº 3, em Beringel, nos dias 30 e 31 de julho de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 275)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização de música ao vivo no Largo de São João 
(Esplanada PortuGalo), nos dias 08 e 09 de julho de 2021.----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 276)----------------------------------------------- 
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2.8. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 

transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para as seguintes deslocações das equipas que vão iniciar a época 
desportiva 2021/2022, neste mês de Julho (Juniores Sub-19 e Iniciados Sub-15 nos respetivos 

campeonatos Nacionais): 24 de julho de 2021 a Elvas, 31 de julho de 2021 a Faro, 07 de agosto 
de 2021 a Évora e 14 de agosto de 2021 a Borba.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 277)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Resumo Diário de Tesouraria nº 146, relativo ao dia três de agosto 

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

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

oitocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois euros e vinte e dois cêntimos, sendo 
três milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e um euros e setenta e 

seis cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 

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

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

 
O vereador Luís Miranda, na sequência da questão colocada na última reunião de câmara pelo 
jornalista Carlos Dias, informou que relativamente à Rua António Sardinha todo o coletor 
esteve a ser intervencionado pela EMAS, E.M. e a escorrência temporária que houve deveu-se à 
limpeza das obstruções existentes no mesmo e que duraram algum tempo.-------------------------- 
 
O jornalista Carlos Dias referiu que se foi limpeza de coletor durou mais de mês e meio o que 
na sua opinião é tempo excessivo para as escorrências que observou. Passou no local esta 
manhã e já não escorria mas, ontem, anteontem e durante uma série de tempo, foi debitada 
uma quantidade brutal de esgoto, que não podia ser outra coisa, porque o cheiro era evidente 
e aliás a Agência Portuguesa do Ambiente esteve no local e encontrou indícios de que de facto 
tinham havido escorrências. A primeira vez que falou com o senhor Presidente sobre este 
assunto alertou para essa situação, passados quinze dias, quando voltou a colocar a questão 
na reunião de câmara já não corria, começou a correr no dia a seguir, esteve cerca de 10 dias 
sem correr, depois voltou a correr e parou novamente e agora voltou a correr pelo menos 
durante cinco dias e num volume enorme. Em 2010 fez um trabalho sobre esta matéria e a 
AgdA – Águas Públicas do Alentejo disse-lhe que aquilo eram escorrências de 11.000 
habitantes quando funcionava a ETAR do Sado. Foram gastos 5.000.000,00 € numa ETAR nova 
mais 5.000.000,00 € na ETA do Roxo, ou seja, 10.000.000,00 € para resolver um problema da 
qualidade da água e dos esgotos e estas situações continuam a acontecer o que é chocante.----
Relativamente à Estratégia Local de Habitação perguntou se o malfadado Bairro das Pedreiras 
vai encontrar uma solução neste projeto, isto é, se há uma resposta para amenizar o problema 
do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a expetativa é que sejam 166 
habitações reabilitadas e novas e portanto nestas pode haver eventualmente lugar para 
famílias daquele bairro, agora uma solução para todos não sabe.---------------------------------------- 
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O jornalista Carlos Dias para terminar quis apenas deixar a sua opinião sobre este problema do 
Bairro das Pedreiras afirmando que o mesmo não devia competir somente à Câmara Municipal 
de Beja porque este problema é da Região e as Câmaras aqui à volta falam de contentes 
porque concentram aqui a comunidade e ficam com o problema resolvido. A seu ver o pior 
erro que foi cometido foi anunciar-se que se ia construir um bairro para comunidade cigana 
que se constitui num chamariz tremendo. A dispersão das famílias é um mal menor e deveria 
ser a solução a adotar, 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 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 18 

de agosto de 2021 
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