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Ata número onze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a um 
de junho do ano dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do 
Estanque, Rui Manuel de Sousa Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------
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 nº 2 do artigo 57º 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 Câmara, da seguinte forma.-------------------------------------------- 
 

1. – Tomada de Posse dos restantes membros do Conselho Municipal de 
Segurança dos Cidadãos de Beja;---------------------------------------------------------------------- 

 
“Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, em reunião de 
Câmara, realizou-se a Tomada de Posse dos restantes membros designados pelas entidades 
que constituem o Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos de Beja, ao abrigo da Lei nº 
33/98, de 18 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 106/2015, de 25 de agosto e 
pelo Decreto-Lei nº 32/2019, de 04 de março e nos termos do artigo 14º do Regulamento do 
suprarreferido Conselho Municipal – mandato 2021-2025, aprovado pela Assembleia 
Municipal, pela seguinte ordem:-----------------------------------------------------------------------------------
Maria Lucília Pereira Simão Rosa como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, 
António Francisco Cascalheira Pardal como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora 
das Neves, António Manuel Góis Grade como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, 
Luís Manuel dos Santos Carvalho Aguiar como representante da Polícia de Segurança Pública, 
Alberto Matos como representante da SOLIM – Associação para a Defesa dos Direitos dos 
Imigrantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não estiveram presentes o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de 
Louredo, Luís Miguel da Silva Gaspar, o representante da DICAD – Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o representante do Agrupamento de Escolas 
nº 1, António Eduardo Sequeira dos Santos, a representante da Escola Profissional Bento Jesus 
Caraça, Maria da Saudade Cordeiro, o representante da Companhia de Teatro Lêndeas 
d´Encantar e o representante da FAABA – Federação das Associações de Agricultores do Baixo 
Alentejo, sem terem apresentando justificação para o efeito. Todos os referidos membros 
tomarão posse posteriormente na primeira reunião do Conselho agendada para dia 24 de 
junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após as assinaturas que legitimam esta tomada de posse, foi encerrado este ato solene pelas 
10:15 horas do mesmo dia, do qual se lavrou ata, que foi assinada pelos membros da Câmara 
Municipal eleitos e que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da 
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presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paços do Concelho, ao primeiro dia do mês de junho do ano dois mil e vinte dois.”----------------- 
 

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

 

2.1. – Proposta de aprovação da ata número 10/2022;--------------------------------- 

 
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 número 10/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a 
todos os eleitos e aprovada por maioria com as abstenções do senhor Presidente da Câmara e 
da senhora vereadora Maria de Fátima Jacinto do Estanque por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 333)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque perguntou qual o ponto da situação do Museu 
Regional Rainha D. Leonor, ou seja, se o Tribunal já se pronunciou relativamente aos dois 
processos que tem em seu poder e se existe previsão para o início das obras.------------------------
Relativamente à Moção de Apoio à Atividade Regular das Associações Humanitárias de 
Bombeiros, aprovada por unanimidade na reunião de câmara realizada em 06 de abril, tiveram 
conhecimento que algumas entidades às quais devia ter chegado ainda não a receberam pelo 
que solicitou acesso à cópia da mesma para a poderem reencaminhar, disse.------------------------ 
 
O Assistente Técnico, João Felício, explicou que telefonou para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Beja no sentido de lhe poderem fornecer os emails da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de Beja e da Liga dos Bombeiros Portugueses. A funcionária que o 
atendeu disse-lhe que não havia essa necessidade, bastava fazer-lhe chegar a Moção que ela 
própria a reencaminhava para as referidas instituições.-----------------------------------------------------
Relativamente aos membros da Assembleia Municipal e aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República fez o encaminhamento da mesma. No que se refere ao Ministério da 
Saúde o email veio devolvido com a indicação de que o responsável havia cessado funções e 
que o mesmo já não existia, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, solicitou um esclarecimento do senhor Presidente da Câmara 
relativamente ao espetáculo que deveria ter sido de homenagem a uma figura maior da nossa 
cultura e natural da região de Beja que é a Tonicha, disse.------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, em nome dos vereadores da CDU, desejou um excelente 
trabalho a todos os membros do Conselho Municipal de Segurança, que esteve parado tempo 
de mais e sem ser constituído e que de certeza irá desenvolver um trabalho proveitoso em prol 
da população.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Para quando está previsto a transmissão das reuniões em streaming?----------------------------------
Com base no relatório sobre as culturas intensivas e superintensivas, aprovado no último 
mandato pela Assembleia Municipal, que faz algumas recomendações à Câmara Municipal 
desde logo sobre a contaminação de aquíferos subterrâneos, a destruição de vestígios 
arqueológicos e o desrespeito das faixas de segurança estando em desconformidade com o 
Plano Diretor Municipal mais de 4.000 hectares, perguntou que procedimentos já foram 
desenvolvidos no sentido de acautelar estas questões.------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao Hospital Privado uma vez que em 
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fevereiro terminou o tempo para apresentação dos projetos.---------------------------------------------
Relativamente à EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja e a algumas 
questões que têm vindo a colocar e que dificilmente têm obtido resposta, sabe no que 
respeita ao Acordo Empresa que passado todo este tempo já existe uma base de trabalho para 
discussão do mesmo e portanto esperam que naturalmente os trabalhadores vejam atendidas 
as suas justas reivindicações, contudo, há uma questão sobre a qual ainda não obtiveram 
informação, nomeadamente, a evolução das dívidas à empresa AgdA – Águas Públicas do 
Alentejo (este documento foi entregue pelo senhor vereador Rui Marreiros nesta altura aos senhores 

vereadores).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma informação que tiveram conhecimento enviada pela ACT – Autoridade 
para as Condições do Trabalho, que deu razão aos trabalhadores, sobre algumas 
irregularidades na EMAS, E.M, nomeadamente a classificação de um trabalhador nas funções 
efetivamente desempenhadas, a diminuição da retribuição a noventa e seis trabalhadores que 
vem do anterior mandato e que na altura se alegou que o executivo do Presidente João Rocha 
tinha cometido uma ilegalidade, esperam que estas situações sejam rapidamente revistas.------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro colocou as seguintes questões:----------------------------------
Solicitou, por uma questão de segurança, a limpeza da vegetação que cresceu nas laterais da 
EM511 e que retira a visibilidade aos automobilistas que circulam nas inúmeras estradas 
perpendiculares à mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou igualmente qual o ponto da situação relativamente ao procedimento para se iniciar 
a transmissão das reuniões via streaming e também, enquanto representante do “Beja 
Consegue”, como é que está o ponto da situação relativamente à Estratégia Local de Habitação 
tendo em conta que os prazos terminam em 2026, disse.--------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, deu os seguintes esclarecimentos relativamente às questões 
colocadas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Museu Regional Rainha D. Leonor: Decorrem dois processos em Tribunal em função de dois 
recursos, um interposto pela APT – Associação Portas do Território relativamente a uma 
primeira decisão favorável ao Consórcio ao qual não foi adjudicada a obra e outro interposto 
pelo consórcio numa razão dada pelo Tribunal à APT relativo ao levantamento suspensivo que 
impedia o arranque da obra. Neste momento, estão reunidas as condições do consórcio ao 
qual o júri adjudicou a obra no dia 24 de novembro de 2021 para querendo poder avançar. Se 
eventualmente o recurso que a APT interpôs contra o consórcio vencido não for atendido no 
Supremo Tribunal Administrativo do Sul pode suceder que o contrato seja anulado e que haja 
a reapreciação do processo incluindo dois concorrentes e que se vier a acontecer não haverá 
tempo para executar a obra até final de 2023. Neste momento, está estabelecido entre a APT e 
o consórcio ao qual foi adjudicada a obra que a mesma se possa iniciar. Se a decisão for 
favorável a obra continuará a desenvolver-se normalmente até ao seu término, se não for o 
construtor sai da obra e através dos fundos comunitários que existem pagar-se-á até à 
conclusão da mesma naquele preciso momento. O risco de se ter tomado uma decisão 
diferente desta seria pedir ao construtor que ganhou que não avançasse e aí, na eventualidade 
da APT vir a ter razão, desperdiçar-se-ia o dinheiro e a obra, ou seja, seria um duplo prejuízo. 
Acrescentou que falou sobre esta questão num artigo da Rádio Pax para esclarecer alguma 
desinformação e houve alguns comentários que subentendiam que o Presidente estaria a 
sugerir que a justiça é um obstáculo à execução de fundos comunitários, não é nada disso, a 
justiça está a fazer o seu trabalho e bem o júri do concurso fez o seu trabalho e bem mas as 
regras da contratação pública são estas e têm de ser seguidas sob pena dos responsáveis 
incorrerem em ilegalidades, portanto não há ninguém a bloquear ou a boicotar ninguém.--------
Resumindo, estão reunidas as condições para a empresa Monumenta – Reabilitação do 
Edificado e Conservação do Património, Ldª, poder avançar com a obra no final de junho ou 
início de julho, o estaleiro está a ser montado e se entretanto sair uma decisão do Tribunal 
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desfavorável à APT e que anule o contrato, ou a empresa nem sequer inicia a obra ou sai da 
mesma na fase que estiver. Referiu ainda que estas obras são realmente fundamentais porque 
os 3.000.000,00 € para o Museu, que se anunciam no PRR – Plano de Recuperação e 
Resiliência, complementares da reabilitação e de recuperação do espólio, dependem da 
execução deste 1.500.000,00 € inicial, daí ser tão importante haver um investimento ou de 
4.500.000,00 € a médio prazo ou ter de se esperar que saia algum Aviso do Portugal 2030 para 
se poder lançar um novo procedimento uma vez que dificilmente haverá tempo para adjudicar 
o presente concurso. Assim que houver notícias de algum dos dois processos partilhará 
naturalmente com a vereação independentemente das decisões serem favoráveis ou não.------
Homenagem à Tonicha: Este espetáculo foi produzido pelo Valter Rolo que já realizou alguns 
trabalhos ou para a Câmara Municipal de Beja ou associados à Câmara Municipal de Beja, 
produziu trabalhos para a artista Mafalda Vasques que também passou no Pax-Júlia, produziu 
para o Festival B do ano 2019 mas, realmente, este em concreto não correu bem. Aproveitou 
para esclarecer que os motivos da artista não estar presente são completamente alheios à 
Câmara Municipal de Beja que disponibilizou todos os meios de transporte, dormidas e 
alimentação. De facto o que correu muito mal, e ele próprio esteve presente, foi o conteúdo 
do espetáculo que versou sobre Festivais da Canção e não sobre a homenagem a esta artista 
em que os temas teriam de ser todos ou quase todos dela. Terá havido uma deficiente 
comunicação entre o produtor e o Pax-Júlia Teatro Municipal e a decisão que tomou, porque 
não se pode voltar atrás, foi ressarcir o público que se sinta lesado e que pagou bilhete para 
um determinado espetáculo acabando por ver outro. Foi uma situação lamentável pela qual 
ficou bastante aborrecido, pela qual assume toda a responsabilidade e que espera não se 
repetir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, pediu para usar da palavra para dizer que independentemente 
do senhor Presidente assumir a responsabilidade não deixa de ser estranho que tendo havido 
dois ensaios a direção artística do Pax-Júlia não se tenha apercebido do conteúdo e não 
tenham transmitido atempadamente essa situação até para se poder prevenir esta situação 
que foi desagradável.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, disse novamente que assume toda a responsabilidade e 
naturalmente se tivesse assistido a algum dos ensaios tinha anulado o espetáculo.-----------------
Reuniões via streaming: Referiu que a Câmara Municipal está a negociar com empresas 
habilitadas para o efeito mas, ao abrigo da contratação pública, está “tapada” com algumas 
dessas empresas locais que têm outras prestações de serviço com o Município e portanto 
haverá que procurar outras soluções para no início do segundo semestre do ano se poder 
cumprir esta determinação.-----------------------------------------------------------------------------------------
Hospital Privado: O processo está parado, já deu indicações ao Gabinete de Apoio ao 
Investimento para contatar rapidamente os investidores e saber da real intenção de seguirem 
ou não com o mesmo tendo em conta que da parte do município desde há muito que estão 
criadas as condições para que o mesmo avance. As últimas informações são de que o projeto 
está em apreciação na Entidade Reguladora da Saúde mas o certo é que na Divisão de 
Administração Urbanística da Câmara Municipal de Beja não entrou qualquer projeto ou 
anteprojeto. A Câmara Municipal foi facilitadora na promoção da reunião entre a 
Infraestruturas de Portugal e o consórcio do Hospital Privado para, há mais de um ano atrás, se 
resolver a questão do acesso que ficou resolvida mas o processo arrasta-se há demasiado 
tempo e têm de ser resolvido rapidamente, aliás só há duas soluções, ou os investidores 
avançam ou a Câmara Municipal recompra o terreno para afetar a outros fins. A Câmara 
Municipal de Beja não tem sido motivo inibidor da instalação da empresa porque se lançou o 
concurso em função de manifestação de interesse foi porque naturalmente se entende que 
uma unidade com estas características, não se substituindo ao SNS, pode ser uma mais-valia 
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em Beja até para o próprio SNS, mas sendo um investimento privado cabe naturalmente aos 
investidores desenvolverem o mesmo.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado pediu para usar da palavra e relativamente a esta questão 
disse que naturalmente percebem que tratando-se de investimento privado a Câmara 
Municipal deve apenas ser facilitadora. Também sempre afirmaram que não eram contra a 
construção desta unidade mas que deveria haver uma luta mais ativa e firme na defesa do 
Hospital José Joaquim Fernandes. Neste sentido é com bastante preocupação, para além da 
questão da ressonância magnética tardar em avançar, que vêm a proposta de ampliação da 2ª 
Fase do Hospital ser chumbada. Assim, julgam que o executivo em permanência tem de ter um 
papel mais ativo na defesa intransigente destas soluções devendo procurar junto do Governo 
que as mesmas se concretizem o mais rapidamente possível.--------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou, relativamente à ressonância magnética, que o 
processo está em Tribunal uma vez que o consórcio vencido interpôs processo contra o 
consórcio vencedor e portanto quando a decisão for tomada a ressonância magnética em Beja 
está em condições de poder avançar. Relativamente às obras de ampliação estão com certeza 
todos de acordo que é absolutamente necessária, contudo, terá que se aguardar e ver o que 
nos traz sobre essa matéria o Portugal 2030 que será aprovado em Bruxelas durante o mês de 
junho e cujos primeiros Avisos sairão no final do próximo ano.--------------------------------------------
Estratégia Local de Habitação: Deu conhecimento que a Câmara Municipal está a trabalhar em 
duas frentes, uma na aquisição de habitações para reabilitação e poder cumprir essa parte da 
ELH, outra nas novas construções, que serão oitenta e quatro até ao final de 2026, de 
diferentes tipologias, T1, T2 e T3 para realojamento de famílias. Há ainda outra frente, 
nomeadamente, a reabilitação de um conjunto de fogos de habitação municipal que não 
foram reabilitados na 1ª, 2ª e 3ª Fase de Reabilitação dos bairros sociais de Beja. Neste 
momento, ao nível das novas construções, estão a ser encetados contatos com cooperativas 
para ver a possibilidade de poder ser alguma entidade desta natureza a construir as habitações 
ao preço de mercado ou não e, ao nível das habitações que se tenciona reabilitar, estão a ser 
contatadas imobiliárias da cidade de Beja, para além de se ir afetar algumas das habitações 
propriedade da autarquia à Estratégia Local de Habitação como por exemplo os edifícios sede 
do Clube Desportivo de Beja e do Despertar Sporting Clube, disse.--------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deu os seguintes esclarecimentos relativamente às questões 
colocadas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limpeza das Estradas Municipais: A Câmara Municipal de Beja tem um plano de intervenção 
nas estradas municipais e o problema está identificado até porque se atravessa o período de 
prevenção e combate de incêndios, portanto, para além da questão da segurança, a limpeza 
das bermas está programada e será executada no mais curto espaço de tempo.---------------------
Culturas intensivas e superintensivas: Referiu que a preocupação dos vereadores da CDU é a 
preocupação de todos e que inclusivamente ficou espelhada no relatório que, entre outras 
coisas, também refere que, para além da participação da Câmara Municipal na resolução 
destes problemas, há um conjunto de outras entidades que têm de intervir tendo em conta a 
limitação da Câmara Municipal e sua capacidade de atuação nesta matéria até em termos dos 
instrumentos legais. Têm-se efetuado contatos com entidades que são partes interessadas, 
nomeadamente, com a OLIVUM – Associação de Olivicultores do Sul e estão a ser criados 
mecanismos no processo de alteração do PDM em curso, e com a participação da Direção 
Regional de Agricultura para, apesar de tudo e tendo em conta legislação, permitir um raio de 
ação mais alargado principalmente nos processos de plantação junto aos perímetros urbanos 
onde subsistem muitas dúvidas. Para além disso existem alguns processos em curso de 
verificação no terreno que poderão conduzir à reposição de situações iniciais, ou não, com a 
remoção de algumas zonas plantadas e outros para tentar acordos com os proprietários no 
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sentido de, pelo menos, algumas práticas mais intensivas não se verificarem próximas desses 
perímetros. Em termos do quadro geral relativamente a este problema a visão da autarquia 
não foge do objetivo de compatibilizar uma atividade agrícola empresarial que gera emprego e 
mais-valias na região mas isso obviamente não se pode sobrepor às questões ambientais nem 
tão pouco à questão da propriedade privada.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que, de uma forma geral, até concordam com aquilo 
que o senhor vereador Rui Marreiros acabou de dizer mas voltando a utilizar aquela expressão 
máxima de que a prática é o melhor critério da verdade há uma coisa que o preocupa nas 
palavras utilizadas quando falou nos mecanismos previstos no PDM para plantações junto aos 
perímetros urbanos, isto é, o PDM de Beja levou dez anos a ser trabalhado, é um PDM na 
opinião dos vereadores da CDU que tem uma visão muito alargada e abrangente relativamente 
a algumas questões, nomeadamente, as áreas de proteção e, naturalmente, que a esse nível 
considera que não se necessita de mais nenhum instrumento a não ser fazer-se cumprir o PDM 

para proteger muito boa gente que cumpre e desenvolve toda a sua atividade dentro das 
regras, aliás, tiveram acesso na altura a um conjunto de processos onde os técnicos da Câmara 
Municipal dizem estar em desconformidade com o PDM.--------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros explicou que a desconformidade não está clara nalgumas 
dessas situações e não está clara exatamente porque o instrumento legal não permite dizê-lo 
dessa forma, portanto, o PDM deixou algumas zonas vagas e são essas que precisam dessa 
especificação que está a ser elaborada. Depois o que motivou a alteração ao PDM não foi uma 
decisão do executivo em permanência, podia ter sido mas não foi, prendeu-se sim com uma 
alteração à lei dos solos que irá permitir ter instrumentos mais eficazes, nomeadamente, na 
questão dos perímetros de proteção.-----------------------------------------------------------------------------
EMAS, E.M.: Referiu que o Acordo Empresa é um processo que está em curso e que começa 
sempre de um ponto em que as partes estão afastadas sendo depois o segredo em haver uma 
aproximação das mesmas. Uma vez que tem experiência nestas questões é da opinião que se 
deve deixar fluir o processo naturalmente até uma certa fase sem grandes pressões para não 
criar entropias porque se trata sempre de questões complicadas que têm muitas vezes a ver 
com a evolução nas carreiras, remunerações, etc., portanto, não se ache que vai ser rápido 
porque não vai ser mas é um processo que está a ser acompanhado pela administradora 
executiva e que em sede de Conselho Administração se avalia não tendo neste momento 
nenhuma nota que haja algum problema.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à dívida à empresa AgdA – Águas Públicas do Alentejo deu o seguinte 
esclarecimento:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2017 a dívida situava-se nos 2.600.000,00 €, em 2018 – 2.800.000,00 €, em 2019 – 
325.000,00 €, em 2020 – 500.000,00 €. Acrescentou que o conceito de dívida é relativo, ou 
seja, a fatura mensal para com a empresa AgdA ascende neste momento aos 250.000,00 €, 
portanto, quando se diz que estão 500.000,00 € em dívida enfim, é uma conta corrente e o 
acordo mais ou menos estipulado entre as partes é haver uma gestão da carteira que não deve 
ultrapassar os seis meses que, em números redondos, se traduzem em 1.200.000,00 € que 
andam entre as faturas que entram e que saem. De 2020 para 2021, como já foi informado em 
reuniões anteriores, houve a necessidade de “sacrificar” um fornecedor de serviços, 
designadamente a empresa AgdA que foi alertada para nesse sentido e o valor da dívida 
chegou a 1.600.000,00 €. Entretanto, em maio de 2022 o valor da dívida situa-se em 
1.200.000,00 €, sendo que, neste momento, deve estar perto de 1.000.000,00 €, patamar que 
se tem como objetivo manter.--------------------------------------------------------------------------------------
ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho: Informou que de facto a EMAS, E.M., recebeu 
uma notificação referindo três questões em aberto. Uma relacionada com os balneários do 
Parque Operacional, outra relacionada com a reclassificação de um colaborador e outra 
relacionada com uma alegada perda de remuneração que chegou a ACT através de queixa do 
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Sindicato, aliás, é preciso dizer que algumas destas denúncias, se não todas, foi o Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Local que tomou a iniciativa de as fazer, umas ficam como se 
costuma dizer “em águas de bacalhau” e outras têm outras consequências no entanto, que se 
lembre, até agora, nenhuma foi alvo de condenação da parte da empresa.----------------------------
Especificando melhor, referiu que a questão do balneário é antiga mas não faz qualquer 
sentido uma vez que nos últimos dois anos foi feito um investimento enorme na remodelação 
dos mesmos que estão perfeitamente adequados.-----------------------------------------------------------
Relativamente à reclassificação do colaborador é um processo que está a decorrer até nos 
tribunais e do ponto de vista da Administração não há razão daquele pedido, contudo, aquilo 
que o Tribunal decidir está decidido. Haver uma notificação da ACT em função de uma queixa 
não é condição essencial para dizer que há razão.------------------------------------------------------------
Relativamente à perda de remuneração é também um processo antigo e tem a ver com uma 
decisão, algures no tempo, que a Administração da altura considerou legal de aumento das 
remunerações de todos os colaboradores da EMAS, E.M., tomada a um/dois meses de um ato 
eleitoral. Deste ato eleitoral resultou uma alteração do executivo e da administração da 
empresa que, quando tomou posse, considerou com todos os pareceres jurídicos internos e 
externos que esse aumento tinha sido ilegal e portanto não havia outra solução se não 
“congelar” esse aumento e voltar à situação de partida até que a nova Lei do Orçamento de 
Estado viesse legitimar, ou não, o mesmo. Este congelamento foi promovido nos meses de 
novembro e dezembro do ano em que houve a mudança de executivo. Quando o Orçamento 
de Estado foi aprovado, saiu uma norma que legitimou essa possibilidade e a Administração 
assim o fez, portanto, reside o diferendo legal entre aquilo que é a interpretação da 
administração da altura baseada nos pareceres que tinha e a interpretação do STAL, portanto, 
é uma questão jurídica que será dirimida pelo que aquilo que resultar da decisão a empresa 
municipal estará disposta a cumprir, ou não. Acrescentou ainda que sempre teve uma grande 
preocupação sobre este processo e espera que não venha a ocorrer aquilo que aconteceu 
noutras empresas que passaram pelo mesmo, nomeadamente, a obrigatoriedade da 
devolução do que foi pago ilegalmente. Alertou várias vezes para este facto, porque ninguém 
tinha culpa da decisão tomada, muito menos os trabalhadores, agora, esta matéria continua 
em cima da mesa e mais do que pagar aquilo que alegadamente faz falta é o facto deste 
processo chegar ao fim e dar origem a outro de devolução do dinheiro pago indevidamente, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente a este assunto, quis referir que não estava na 
EMAS, E.M., na altura mas conhece o processo e até agradecia se o Conselho de Administração 
pudesse fazer chegar os pareceres que consubstanciaram a decisão para poderem ter todos os 
elementos. Acrescentou que esse processo de descongelamento fazia parte do Acordo que 
estava a ser trabalhado com o STAL já há uma série de tempo e ainda bem que depois em 
janeiro se percebeu que havia condições para colocar em prática essa decisão. Também é com 
agrado que vêm o Acordo Empresa, que muitas vezes se “arrastou penosamente” no anterior 
mandato, estar a andar naturalmente e esperam que chegue a bom porto porque desde essa 
altura nunca mais foram revistas um conjunto de situações e está de acordo que uma coisa é 
deixar fluir naturalmente, outra coisa é não haver resposta às solicitações, disse.------------------- 
 
Foi ainda dito pelo senhor vereador Rui Marreiros, em resposta a esta última afirmação, que 
outra coisa também é utilizar os processos de negociação de Acordo Empresa para fazer 
política, daí ter começado por dizer que a melhor ajuda é deixar o processo fluir e não querer 
tirar-se proveito do mesmo para outras razões que não sejam a defesa dos trabalhadores e da 
organização.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Convenhamos que quatro anos e meio quase cinco é tempo de mais, afirmação proferida pelo 
senhor vereador Vítor Picado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Convenhamos que um Acordo Empresa não é uma lista de desejos, afirmação proferida pelo 
senhor vereador Rui Marreiros.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente deu ainda a seguinte nota numérica relativamente ao regadio na área do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva no Concelho de Beja:-----------------------------------
Em 2014, quando o PDM de Beja entrou em vigor, a área de regadio no Concelho de Beja era 
de 2.191ha e destes 696ha eram de olival, em 2015 passou para 12.010ha, em 2016 para 
18.070ha, em 2017 para 25.979ha, em 2018 para 29.983ha, em 2019 para 32.084ha e em 2020 
para 33.484ha. Avaliando estes números naturalmente que esta pressão de plantar e semear 
pode ter levado, eventualmente, num caso ou outro, a ter-se violado o PDM. Contudo, tem 
muitas dúvidas que haja 4.000ha em 33.000ha, ou seja, mais de 10% de incumprimento em 
termos e PDM.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita às culturas, números de 2020 fornecidos pela EDIA – Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., dos 33.484ha, 20.400ha são de olival, 
5.163ha são de frutos secos e 839ha são de vinha, disse.--------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado citou ainda o Relatório na sua página 137:----------------------------
“Estão implantadas em espaços considerados pelo PDM vigente, como agrossilvopastoril e 
florestal de produção, áreas de culturas intensivas que remontam a datas anteriores à entrada 
em vigor deste Instrumento de Gestão do Território, cerca de 1.200ha; Foram implantadas 
culturas intensivas nas mesmas categorias de espaço com o regulamento atual em vigor, 
aproximadamente 3.900ha (de um total de 5.100ha); portanto, em desrespeito pelas disposições 
de ordenamento definidas, facto que presume uma clara violação do PDM de Beja … Em 
termos conclusivos, perante o que foi exposto, é possível referir que aproximadamente 
4.100ha corresponde à área que está, sob o ponto vista de ordenamento, desconforme com as 
normas previstas no regulamento do PDM de Beja, inclusivamente as respeitantes à 
concretização de estratégias integradas de desenvolvimento territorial.”, fim de citação.--------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

3.1. – Recurso a crédito de longo prazo destinado ao financiamento da 
obra de reabilitação e alteração do edifício sito na Praça da República, nº 
25 a 28, em Beja;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 – O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos 
seguintes artigos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 49º - Regime de crédito dos municípios:---------------------------------------------------------------
1 – Os municípios podem contrair empréstimos, incluindo aberturas de crédito junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a conceder crédito, bem como celebrar contratos de 
locação financeira, nos termos da lei.-----------------------------------------------------------------------------
2 – Os empréstimos são obrigatoriamente denominados em euros e podem ser a curto prazo, 
com maturidade até um ano ou a médio e longo prazos, com maturidade superior a um ano.---
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3 – Os empréstimos de médio e longo prazos podem concretizar-se através da emissão de 
obrigações, caso em que os municípios podem agrupar-se para, de acordo com as 
necessidades de cada um deles, obterem condições de financiamento mais vantajosas.-----------
4 – A emissão de obrigações em que os municípios podem agrupar-se é regulada em diploma 
próprio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – O pedido de autorização à assembleia municipal para a contração de empréstimos é 
obrigatoriamente acompanhado de demonstração de consulta, e informação sobre as 
condições praticadas quando esta tiver sido prestada, em, pelo menos, três instituições 
autorizadas por lei a conceder crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento do município.---------------------------------------------------------------------------------------
6 - Os contratos de empréstimo de médio e longo prazos, incluindo os empréstimos contraídos 
no âmbito dos mecanismos de recuperação financeira municipal previstos na secção seguinte, 
cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, são objeto de 
aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia municipal em efetividade de 
funções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 – É vedado aos municípios, salvo nos casos expressamente permitidos por lei:--------------------
a) O aceite e o saque de letras de câmbio, a concessão de avales cambiários, a subscrição de 
livranças e a concessão de garantias pessoais e reais;--------------------------------------------------------
b) A concessão de empréstimos a entidades públicas ou privadas;---------------------------------------
c) A celebração de contratos com entidades financeiras ou diretamente com os credores, com 
a finalidade de consolidar dívida de curto prazo, sempre que a duração do acordo ultrapasse o 
exercício orçamental, bem como a cedência de créditos não vencidos.---------------------------------
8 – A limitação prevista na alínea a) do número anterior inclui as operações efetuadas 
indiretamente através de instituições financeiras.------------------------------------------------------------
9 – Excluem-se do disposto na alínea c) do nº 7 a celebração, pelos municípios, de acordos com 
os respetivos credores que visam o pagamento de dívidas reconhecidas em decisão judicial 
transitada em julgado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 52º - Limite da dívida total:---------------------------------------------------------------------------------
1 – A dívida total de operações orçamentais do município, incluindo a das entidades previstas 
no artigo 54º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da 
receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.-------------------------------------------
2 – A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, tal como 
definidos no nº 1 do artigo 49º, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas 
de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como 
todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.-----------------------
3 – Sempre que um município:-------------------------------------------------------------------------------------
a) Não cumpra o limite previsto no nº 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 
10/prct. do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do 
previsto na secção iii;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Cumpra o limite previsto no nº 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor 
correspondente a 20/prct. da margem disponível no início de cada um dos exercícios.-------------
4 – Para efeito de responsabilidade financeira, o incumprimento da obrigação prevista no 
número anterior é equiparado à ultrapassagem do limite previsto no nº 1, nos termos e para 
os efeitos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei nº 98/97, 
de 26 de agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, para efeitos do apuramento da dívida total 
dos municípios referida no nº 1, não é considerado:---------------------------------------------------------
a) O valor dos empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida 
nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 
(FEEI) ou de outros fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União 
Europeia; e---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no nº 1 do 
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artigo 7º do Decreto-Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.---------------------------------------------------
6 – Para efeitos do disposto no número anterior, no caso de existirem diferentes fontes de 
financiamento reembolsáveis pelos municípios, a não relevância para efeitos do apuramento 
da dívida total dos municípios é na proporção dos montantes obtidos no âmbito do Decreto-
Lei nº 159/2014, de 27 de outubro.”------------------------------------------------------------------------------
2 – Verificando-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento 
dos seguintes projetos: Execução de projeto de arquitetura, especialidades, coordenação, 
acompanhamento arqueológico, certificação energética e empreitada de reabilitação do 
edifício sito na Praça da República nº 25 a 28, no valor de 1.332.242,34 €.---------------------------
3 – A vida útil do investimento é de 15 anos.-------------------------------------------------------------------
4 – O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta, a 
pelo menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta às três entidades definidas no 
âmbito do instrumento financeiro do IFRRU 2020: Millennium BCP; BPI e Santander Totta;--------
5 – Logo que exista relatório de análise de propostas deverá ser aprovado pela Câmara 
Municipal, e posteriormente, pela Assembleia Municipal, acompanhado do mapa 
demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo 
confere autorização à Câmara para a contratação do empréstimo.--------------------------------------
6 – Critérios de Adjudicação:----------------------------------------------------------------------------------------
6.1.- “Spread” ……………………………………………………………………………………………………………………. 60% 
6.2.- Outros encargos ………………………………………………………………………………………………………… 40%  
A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 
parcelares afetada da percentagem de ponderação do crédito.-------------------------------------------
Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “spread” mais baixo e se o 
empate subsistir, será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31.12.2021 
de empréstimos contratados.---------------------------------------------------------------------------------------
7 – Taxa base de referência – As propostas terão de tomar como taxa base de referência a 
Euribor a três meses, sendo excluídas todas as propostas que não sejam apresentadas dessa 
forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedimentos a tomar pelos consulentes:---------------------------------------------------------------------
8 – As propostas deverão ser entregues na sede do Município de Beja, até as 16:00h do 10º dia 
útil após a submissão do pedido de financiamento, no Gabinete de Apoio ao Investimento.------
9 – O ato público de abertura de propostas terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
pelas 11:00 horas do dia útil seguinte ao final do prazo para apresentação das propostas.--------
10 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir 
do dia seguinte do ato público de abertura das propostas.-------------------------------------------------
11 – A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 
Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tronará eficaz coma observância 
desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 
funcionários municipais: o Coordenador do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Dr. João 
Machado e pela Técnica Carla Gonçalves.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 334)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2. – Proposta de revogação da decisão de contratar e de abertura de 
novo procedimento por ajuste direto;------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5548, de 19 de maio de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a 
empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte – Fase II, autorizado por deliberação 
de Câmara de 23 de fevereiro de 2022, verificou-se que nenhum concorrente apresentou 
proposta, tendo apenas algumas das empresas interessadas submetido em plataforma 
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declaração a informar que não conseguiram enquadrar a sua proposta no valor base definido 
para o procedimento. Perante esta situação, deverá o procedimento ser considerado deserto e 
assim, não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 80º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, 
deverá ser considerada revogada a decisão de contratar.---------------------------------------------------
Deste modo e uma vez que não houve propostas no anterior concurso público, de acordo com 
a alínea a) do nº 1 do artigo 24º do CCP, propõe-se com esta informação a abertura de 
procedimento por ajuste direto ao abrigo dos critérios materiais para a adjudicação desta 
empreitada, com consulta à empresa Calaveiras Unipessoal, Ldª, empresa que entretanto nos 
contactou para o efeito por estar a trabalhar neste momento para o Município de Beja e ter 
mostrado disponibilidade para apresentar proposta dentro do preço base definido 
inicialmente, nas mesmas condições do caderno encargos e do projeto de execução anterior, 
os quais serão integralmente mantidos para este novo procedimento. Como previsto no nº 1 
do artigo 36º do CCP, justifica-se a decisão de contratar pela ausência de recursos próprios 
para a realização de uma obra com estas características e que, sendo candidatada a fundos 
comunitários, terá obrigatoriamente de ser lançada por empreitada.-----------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada continuará a ser de 700.000,00 € (+IVA), 
resultando o mesmo do orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi 
adjudicada a execução deste projeto.----------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não adjudicação por lotes reside no facto de se tratar de uma obra a 
executar de forma contínua e que importa considerar como um todo em termos técnicos e até 
de obrigações de garantia, sendo que a sua separação poderia causar graves inconvenientes à 
entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Manter-se-á igualmente inalterada a anterior repartição de encargos proposta e que foi 
aprovada em Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2022. O prazo de execução da 
empreitada será de 300 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 335)--------- 
 

3.3. – Proposta de prorrogação do prazo de entrega de documentos de 
habilitação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5668, de 23 de maio de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que na sequência da adjudicação efetuada à RDF Construções – 
Sociedade Imobiliária, Ldª, da empreitada de Valorização do Espaço do Fórum Romano de 
Beja, foi-lhe solicitada a apresentação dos respetivos documentos de habilitação no prazo 
estabelecido no programa de concurso, tendo-se verificado pelos documentos submetidos que 
um dos subempreiteiros designados só é titular de certificado de empreiteiro de obras 
públicas e logo não possui habilitações que cubram o valor previsto de executar da 1ª 
subcategoria da 4ª categoria – Instalações elétricas e mecânicas.----------------------------------------
De acordo com o estipulado no ponto 6.2 do programa de concurso, poderá o órgão 
competente para a decisão de contratar conceder uma prorrogação de mais 5 dias para a 
apresentação dos documentos de habilitação, pelo que se propõe que seja concedida essa 
prorrogação para a apresentação de novo subempreiteiro para esta subcategoria, até porque 
os demais documentos de habilitação já foram submetidos dentro do prazo inicialmente 
estabelecido e estamos perante um concurso onde só este concorrente foi admitido.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 336)--------- 
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3.4. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo de colaboração;------- 

 
Presente a minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Beja e a 
Santa Casa da Misericórdia de Beja, que constitui documento anexo número dois e faz parte 
integrante da presente ata, constituindo objeto do mesmo o apoio financeiro a conceder pelo 
Primeiro Outorgante ao Segundo Outorgante, no âmbito do Anteprojeto do Espaço Cidadela 
da Misericórdia no montante de 75.000,00 €, sendo a transferência efetuada em tranches, 
conforme execução do Anteprojeto, entre 01 de julho de 2022 e até ao limite de 31 de 
dezembro de 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 337)--------- 
 

3.5. – Proposta de alienação do lote 2 do Loteamento Municipal de Vila 
Azedo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5640, de 20 de maio de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, informando 
que em reunião de Câmara de 17 de novembro de 2021 foi deliberado proceder à alienação do 
lote 2 do loteamento municipal de Vila Azedo aos senhores Fábio Miguel Ratinho Relva e Cátia 
Sofia Rodrigues Penacho, pelo valor de 20.002,00 €.---------------------------------------------------------
Os interessados desistiram, pelo que se propõe a anulação da deliberação.---------------------------
Existindo um outro interessado propõe-se que o lote seja alienado ao senhor João Carlos 
Amaro da Silva Tomás, morador na Rua Isabel Covas Lima, nº 5, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 
20.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 338)--------- 
 

3.6. – Relatório;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório referente ao concurso público para arrendamento de 4 frações 
habitacionais localizadas no edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Nos termos do ponto 11 do Regulamento será realizada audiência prévia dos interessados, nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação da lista provisória de afetação dos espaços.-------------------------------------------------
Propõe-se a seguinte lista provisória da afetação dos espaços:-------------------------------------------- 
 

Concorrentes Proposta Fração 

Simone Maia Não admitida --- 

Keren Hapuc da Silva Reis Admitida com desistência --- 

Cátia Sofia Alves da Fonseca Não admitida --- 

Leonardo Martinho Paixão Passos Menicha Admitida T0 – 1º andar 

Maria da Graça Santa Maria Chinito Excluída --- 

Cláudia Neves Carreira Não admitida --- 

Mizé Lúcia Mupila Excluída --- 

Sara Isabel Crujo Pessoa Lopes Admitida com desistência --- 

Vanda Lopes Não admitida  

Vítor José Salvador da Palma Admitida T0 – 2º andar 

Henrique Emanuel Vilhena Água-Doce Admitida T1 – 1º andar 

Sónia de Jesus Gonçalves Fialho Excluída --- 

Joana Micaela Gonçalves Santinho Excluída --- 

Ana Catarina da Silva Guedelha Kraüs Não admitida --- 
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Após decorrido o prazo de audiência prévia, caso não seja apresentada qualquer pronúncia 
propõe-se que a lista provisória se converta em definitiva.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente relatório.(Deliberação nº 339)--------- 
 

3.7. – Registo de bens do domínio público no Património do Município de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4258, de 11 de abril de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo o registo no património do Município da Rua Maria Velho da Costa e da Rua Padre 
Joaquim Varela, em Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------
Valores a atribuir às ruas com base nos valores da construção atual:------------------------------------
Rua Maria Velho da Consta – 149.200,00 €;---------------------------------------------------------------------
Rua Padre Joaquim Fatela – 298.500,00 €.----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e registar os respetivos bens.(Deliberação nº 

340)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.8. – Propostas de atribuição de subsídios:--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5314, de 15 de maio de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a atribuição de 
um subsídio no valor de 500,00 €, à Chamadarte – Associação Sociocultural, sediada em Beja 
e parceira da Rede Social, para fazer face às despesas com a organização da atividade 
denominada “Bejacolhe – Cultura e Diversidade”, que visa comemorar o dia de Africa (25 de 

maio) e o dia da cidade Beja (26 maio), evento que irá decorrer na Praça da República, dia 28 e 
ter como convidado “OS NETOS do BANDIM”, um reconhecido grupo de percussão e danças 
tradicionais da Guiné Bissau.----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros.(Deliberação nº 341)----------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pela Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, a atribuição 
de um apoio financeiro, no âmbito da realização de uma iniciativa alusiva ao São João 
(sardinhada) com o intuito de juntar os funcionários e o executivo da Câmara Municipal, dia 24 
de junho de 2022, no Parque de Materiais.---------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 342)--------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5210, de 11 de maio de 2022, do Serviço de Ação Cultural, propondo a atribuição de 
um subsídio no valor de 2.000,00 € à Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja, para fazer face às despesas com a assistência às salas onde se realizam os diversos 
espetáculos no âmbito da programação do Pax-Júlia – Teatro Municipal e no seguimento da 
colaboração existente entre aas duas entidades.--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de dois mil euros.(Deliberação nº 343)--------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube Bilhar de Beja, a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às 
despesas com a mudança dos panos das duas mesas de Bilhar, no valor nominal de cerca de 
600,00 € e com a aquisição de quatro jogos de bolas (2 para treinos e 2 para jogos oficiais) no 
valor nominal de cerca de 520,00 €.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de mil euros.(Deliberação nº 344)---------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Nuno Palma Ferro, uma vez que o Clube de Bilhar não recebe o apoio 
regular no âmbito do PAMA porque nunca o solicitou, como informou a senhora vereadora 
Marisa Saturnino, sugeriu que o mesmo possa ser incentivado a fazer a sua inscrição tendo em 
conta que se têm atletas federados reunirão com certeza os requisitos necessários para o 
efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.9. – Proposta de cedência de cal a Uniões e Juntas de Freguesia do 
Concelho;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito do solicitado por diversas Uniões e Juntas de Freguesia e similarmente ao efetuado 
em anos anteriores, solicita-se autorização para cedência de cal nas seguintes quantidades:----- 
 

Freguesias Kg Notas 
União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira 500 Valor entregues no ano 2021 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 2.000 1.000 para cada freguesia – Pedido enviado pela UF 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 600 Pedido enviado pela UF 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 1.000 Pedido enviado pela UF 

Junta de Freguesias de Beringel 500 Valor entregues no ano 2021 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 500 Valor entregues no ano 2021 

Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo 300 Valor entregues no ano 2021 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 1.000 Valor entregues no ano 2021 

Junta de Freguesia de Baleizão 1.000 Pedido enviado pela JF 

Total 7.400  
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 345)--------- 

 

3.10. – Proposta de revogação de deliberação;---------------------------------------------- 

 
Presente o ofício enviado pela ADP – Associação de Defesa do Património de Beja, no qual 
informa, tal como foi declarado na reunião de câmara de dia 04 de maio de 2022, onde foi 
apresentado o apoio à Associação, que o valor proposto de 4.750,00 € ao invés dos 10.000,00 
€ solicitados, necessários e fundamentais para a realização da Festa do Azulejo, já que nela se 
integrava uma grande uma exposição só com peças originais e de características nacionais e 
internacionais, com grandes verbas de seguro, foi recusado pela Direção que decidiu por essa 
razão e pela forma tardia que lhes foi transmitida, já que o Plano de Atividades seguiu há 
meses bem como outras comunicações, não organizar o evento, pelo que a sua transferência é 
deste modo desnecessária.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em quatro de maio de 
dois mil e vinte e dois.(Deliberação nº 346)----------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor vereador Rui Eugénio, apesar de terem votado favoravelmente esta proposta de 
revogação uma vez que para além de se tratar somente de um ato administrativo para 
estornar a verba aprovada foi um pedido da Associação, fez a seguinte intervenção que pode 
ser considerada como uma Declaração de Voto:--------------------------------------------------------------
“Eis que chegamos a este ponto, algo que era previsível tendo em conta os desenvolvimentos 
que foram assistindo e dada a algo intransigente postura do município para acompanhar e 
apoiar devidamente a Festa do Azulejo em 2022. Um ano em que a Associação de Defesa do 
Património de Beja se propunha alargar a festa para a sua internacionalização e a trazer à 
cidade mais visitantes, nacionais e estrangeiros, prevendo-se a decuplicação de despesas com 
a realização do evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Lamentam profundamente que caia assim por terra esta iniciativa que celebra e festeja a arte 
da azulejaria com mais de 500 anos e que tem em Beja um dos seus expoentes máximos.--------
Pretendia também a ADPB afirmar, a partir deste ano, Beja como “Cidade berço do azulejo em 
Portugal”, um título que permitiria olhar para o nosso património azulejar doutra forma, que 
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aumentasse a nossa autoestima e amor pela cidade e que melhorasse a nossa sensibilidade 
para a proteção e valorização do nosso património em geral.---------------------------------------------
Os vereadores da CDU deixam, por último, a proposta de que se inicie tão breve quanto 
possível as conversações com a ADPB para que se encontre a um entendimento que permita 
assegurar o regresso e a realização da Festa do Azulejo em 2023.”, disse.------------------------------ 
 
Foi dito pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro, uma vez que já passaram cerca de oito meses 
de mandato, que considera haver falta de estratégia no que respeita aos apoios pontuais 
porque a política aplicada pelo executivo tem sido atribuir uma verba intermédia face ao que é 
solicitado sendo que em alguns dos pedidos sobe ou desce um pouco a mesma, portanto, na 
sua opinião é uma política errada. Há que definir prioridades e este caso é uma das prioridades 
onde todo o executivo se manifestou como sendo do maior interesse para o Concelho.-----------
Para além disso e pedindo desculpa ao senhor Presidente por ter que voltar atrás, depois de 
ler o relatório relativamente à rejeição da candidatura apresentada à Direção Geral das Artes, 
referiu que é lamentável desperdiçar-se oportunidades como esta onde o Município de Beja 
“perdeu” 400.000,00 € que poderiam ser aplicados no Concelho.----------------------------------------
A Festa do Azulejo é uma manifestação de interesse dos cidadãos de Beja, organizada por eles 
e tem dito várias vezes que, entre serem organizações exteriores à sociedade a não ser 
organização nenhuma, que sejam organizações exteriores mas, tudo o que seja movimentar a 
massa crítica do Concelho, tem de prevalecer sobre o resto, daí não querer deixar de fazer esta 
crítica/sugestão com muito desagrado do “Beja Consegue” esperando que futuramente haja 
efetivamente uma estratégia em vez de uma política, disse.----------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara começou por referir que a Câmara Municipal se sente muito 
confortável em todo este processo, ou seja, a Câmara Municipal tem um histórico de apoios 
que demonstra exatamente aquilo que disse quando o representante da associação esteve 
aqui presente na reunião, nomeadamente, que em termos de apoio não financiado da Festa 
do Azulejo o deste ano era o mais elevado de sempre, aliás, a soma com o apoio atribuído para 
a Festa das Maias era inclusivamente cerca de 25% superior à última realização de ambas as 
iniciativas antes da pandemia. Mais, além da verba disponibilizada, a Câmara Municipal estava 
na disposição de investir nas escolas na elaboração de vários materiais necessários, facto que 
foi comunicado à ADP.------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou mais uma vez que a Câmara Municipal não pode responder a todas as solicitações 
ou apoios sob pena de ficar descapitalizada para um conjunto de atividades de gestão 
corrente, salarial e de outras programações.-------------------------------------------------------------------
Disse ainda, relativamente à rejeição da candidatura apresentada à Direção Geral das Artes 
que o Município de Beja não perdeu valor nenhum porque antes da candidatura não se 
contava com ele, poderia contar se a candidatura tivesse sido aprovada, o Município de Beja 
perdeu foi o valor do parque de campismo que estava garantido, 93.000,00 € que foram 
devolvidos porque o senhor vereador Nuno Palma Ferro não quer o parque de campismo na 
sua localização atual, ai sim foi um efetivo prejuízo, no caso da rejeição da candidatura foi uma 
não arrecadação de receita, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que confundir uma situação com a outra, para 
além de ser uma especialidade do senhor Presidente, não é nem justa nem aquilo que propõe, 
designadamente estratégia e a estratégia é de facto tirar o parque de campismo do centro da 
cidade, que é das poucas que tem uma infraestrutura desta natureza no seu centro, e 
simultaneamente intervir no Flávio dos Santos, portanto, espera que o senhor Presidente não 
anda à volta para falar de outro assunto ou daquilo que fez e que execute as coisas como 
devem ser, mais não diz porque a natureza da intervenção do senhor Presidente é o que é, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Página 16 de 26 
 

O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente a esta questão, lembrou que nessa reunião 
foram confrontados com uma situação de qualquer impossibilidade de negociação, ou seja, 
havia uma verba para ser disponibilizada pelo Município e havia outra verba completamente 
diferente que estava a ser solicitada pela Associação de Defesa do Património e como 
acontece na maior parte dos casos, concorde-se ou não, há sempre a tentativa de aproximar 
os valores e, nessa reunião, o executivo ficou sem qualquer espaço de resposta porque o 
representante da associação disse que não realizava o evento nem que fosse por menos um 
cêntimo, portanto, considera que esta posição também não é a mais adequada para se entrar 
num processo desta natureza, principalmente num ano onde o apoio era igual ou superior ao 
dos anos anteriores. Mais, a Câmara Municipal não pode nem deve ser intimada ou encostada 
à parede desta forma e mesmo que houvesse vontade de negociar e com certeza que havia 
dentro daquilo que tinham sido as anteriores edições e dentro daquilo que era o apoio 
possível, a intransigência absoluta não foi da Câmara Municipal de Beja, disse.---------------------- 
 
A senhora vereador Marisa Saturnino, disse que ia referir exatamente aquilo que o vereador 
Rui Marreiros acabou de dizer, ou seja, quando se afirma que a Câmara Municipal foi 
intransigente, viu sim intransigência e ficou abismada foi quando ouviu o professor Florival 
Baiôa como Presidente da Associação ao afirmar que nem que fossem 9.999,99 € aceitava, 
portanto, são caminhos complicados pelos quais não se deve enveredar porque qualquer dia 
levam as pessoas a virem aqui regatear preços como se a autarquia fosse um mercado, o que é 
inacreditável e que parece ser a prática ultimamente, alguém pede, e por estratégia se calhar 
também política, dá conhecimento aos vereadores para depois virem regatear, sinceramente, 
estas situações consigo não funcionam e até as considera como uma deslealdade institucional 
e falta de correção, portanto, dizer-se que a Câmara Municipal foi intransigente numa matéria 
destas, convenhamos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Muito rapidamente o senhor vereador Rui Eugénio referiu que ouviu aquilo que o professor 
Florival Baiôa disse, daí terem tido a preocupação para sugerir que ambas as partes tentassem 
falar uma vez acreditarem que se tivesse havido diálogo, alguma da intransigência mostrada 
pela ADP fosse substituída por alguma cedência, eventualmente até de parte a parte, mas se 
calhar nunca houve essa conversa.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado considerou que, acusar o professor Florival Baiôa de alguma 
coisa a não ser de grandes feitos e de ser uma figura maior desta cidade e daquilo que já fez 
por ela, é que seria desleal de todas as partes.-----------------------------------------------------------------
Mais, sempre disse não lhe parecer mal que o executivo diga que não, são opções e visões 
legitimamente diferentes, contudo, há uma coisa que é aflitiva e que volta a ser escrita neste 
ofício e que as associações muitas vezes dão conhecimento, nomeadamente, as respostas 
tardias, situações desesperantes levam as pessoas a tomar atitudes desesperadas que foi o 
que aconteceu neste caso em concreto, daí deixar o apelo para que as respostas sejam mais 
céleres mesmo que seja para dizer que não, disse.----------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereador Marisa Saturnino, disse ainda que a sua intervenção não foi para acusar o 
professor Florival Baiôa de nada, aliás, é uma pessoa por quem tem imensa consideração e que 
tem feito um excelente trabalho em prol da cidade, agora, que a atitude que teve em reunião 
de câmara foi intransigente foi e é capaz de lho dizer pessoalmente, portanto, não se tente 
deturpar as coisas. Aqui não se fazem acusações, muito menos a pessoas que nem estão 
presentes para se defenderem, no entanto, a situação que ocorreu foi no mínimo 
constrangedora, ninguém está contra o professor Florival Baiôa nem contra a Associação de 
Defesa do Património, pura e simplesmente como tem vindo a dizer noutras reuniões de 
câmara não se pode chegar na totalidade a todo o lado, a Câmara Municipal apoia de acordo 
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com as suas disponibilidades financeiras e isto não significa que está contra as associações 
nem contra as pessoas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu ainda as seguintes notas: Crê que nunca faltaram ao 
respeito ao professor Florival Baiôa na qualidade de Presidente da Associação, coisa que ele 
não fez em relação à sua pessoa, sublinhe-se nesta sala, mas naturalmente, desempenhando 
as funções que desempenha, também tem de ter esse poder de encaixe.------------------------------
Nesta caso em concreto, a Câmara Municipal, disponibilizou-se, além da transferência direta à 
associação, de complementar através ou de materiais ou de verbas suplementares para as 
escolas onde muitos dos materiais seriam produzidos. Não foi possível, a Câmara fez os 
esforços que estavam a seu alcance para que a Festa apesar de tudo se realizasse, mas há uma 
coisa que não recua, não por teimosia mas por uma questão factual, é que à exceção dos anos 
2017, ano eleitoral, e 2018 ano de em que houve financiamento, o valor proposto era o mais 
elevado desde que existe Festa do Azulejo em Beja, e a conta corrente demonstra isso mesmo, 
agora que a entidade o considere insuficiente está no seu direito com certeza que sim, disse.--- 
 

3.11. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Requerido por Teresa de Jesus Penacho, o pagamento em seis prestações mensais da coima, 
no valor de 264,57 €, relativa ao processo de contraordenação nº 35/COR/2020, no qual foi 
arguida por infração ao artigo 4º, nº 2, alínea c) do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, nomeadamente realização de obras de ampliação sem a respetiva licença.-------------
Após realização de atendimento e análise da documentação entregue para se avaliar a 
situação socioeconómica da requerente, propõe-se que seja dada a possibilidade para efetuar 
o pagamento de forma faseada em 6 prestações mensais (5 prestações a 44,10 € + 1 prestação a 

44,07 €), o que totaliza o valor de 264,57 €.---------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 347)------------ 

 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.12. – Proposta de abertura de período de discussão pública;--------------------- 

 
Registo nº 5636, de 20 de maio de 2022, do Serviço Planeamento e Elaboração Projetos, 
informando que encontra-se o Plano de Pormenor das Terras Frias em condições de ser 
sujeito a discussão pública, tendo em conta o resultado da ata da conferencia procedimental e 
do relatório de conformidade.--------------------------------------------------------------------------------------
A discussão pública, a decorrer pelo período de 20 dias, deve ser anunciada com a 
antecedência mínima de 5 dias por publicação no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio da 
internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresentadas por escrito para os 
serviços técnicos da Câmara Municipal situados na Rua de Angola, nº 5 ou para o email 
dau@cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os documentos do plano encontram-se para consulta no site da Câmara Municipal de Beja, na 
PCGT e nos serviços técnicos da Câmara Municipal nos dias uteis entre as 10:00h e as 16:00h.---
Tendo em conta que a E-REDES não emitiu parecer sugere-se que se dê conhecimento que o 
Plano de Pormenor está em discussão pública para que possam, se assim o entenderem ainda, 
referir alguma questão que seja pertinente durante esta fase do processo. Com o mesmo 

mailto:dau@cm-beja.pt
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objetivo se sugere a consulta à EMAS e às Águas Públicas do Alentejo.----------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 348)--------- 

 

3.13. – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal;----------------------- 
 
Parecer nº 5222 – 465/2022 DAU/SAPL1, de 11 de maio informando que a AgdA – Águas 
Públicas do Alentejo, S.A., entidade gestora do sistema de exploração e gestão dos serviços de 
água “em alta” relativos ao sistema público de pareceria integrado de águas do Alentejo, 
pretende promover a conceção e assegurar a construção e exploração, nos termos dos 
respetivos projetos, das infraestruturas, das instalações e dos equipamentos necessários à 
captação, ao tratamento e ao abastecimento de água para consumo público assim como à 
recolha, tratamento e à rejeição de águas residuais. As infraestruturas de abastecimento de 
água previstas na empreitada de reforço da fiabilidade de adução a Beja referem-se a: 
Substituição do troço de conduta de Santa Vitória – Mombeja; Execução do troço de by-pass 
de Santa Vitória; Ligação da ETA da Magra e os reservatórios dos Falcões e Boavista; Execução 
da nova célula do Reservatório dos Falcões e Execução dos atravessamentos viários das 
condutas das da Pia Quebrada e ligação ao reservatório da Mata;---------------------------------------
De acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
as operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública relativas a equipamentos ou 
infraestruturas destinados à instalação de serviços públicos ou afetos ao uso direto e imediato 
do público estão isentas de controlo prévio, no entanto, devem ser previamente autorizadas 
pelo ministro da tutela e pelo ministro responsável pelo ordenamento do território, depois de 
ouvida a câmara municipal. Assim, e efetuado o enquadramento de PDM sobre a localização 
das pretensões, confirmadas as restrições de utilidade pública, nomeadamente, na utilização 
não agrícola de solos afetos à RAN e/ou à REN, carecendo de aprovação de localização por 
parte das entidades envolvidas não é impeditivo de se considerar a empreitada de reforço de 
fiabilidade da adução a Beja uma infraestrutura necessária e fundamental ao abastecimento 
de águas da cidade de Beja, pelo que, se considera não haver qualquer inconveniente na 
emissão da declaração de interesse público municipal.------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a Declaração de Interesse Público Municipal e 
submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 349)------------------------------------------------------- 

 

3.14. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:----------- 

 
Requerido por Mário José Lopes Gregório e Maria Manuela Silva Ramos Gregório, que 
pretendendo vender a fração B;Z do prédio sito na Rua António Sérgio, Lote 7, nº 8, em Beja, 
pelo valor de 95.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

350)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Luís Miguel da Costa Nunes Ribeiro, que pretendendo vender a fração T do 
prédio sito na Rua de Mértola, nº 71, 4º, em Beja, pelo valor de 99.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

351)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por José Manuel Braga de Carvalho, que pretendendo vender a fração G do prédio 
sito no Largo do Carmo, nº 8, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 135.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

352)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manuela Silveira Lima de Brito Costa, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua dos Infantes, nº 31, em Beja, pelo valor de 95.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

353)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Massa Insolvente de Fernando Manuel Raposo Lúcio, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua do Ulmo, nº 20, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

354)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Banco Português Comercial, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Coronel Brito Pais, nº 5, em Beja, pelo valor de 89.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

354)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 3.15. – Pedido de emissão de certidão de aumento de compartes;------------ 

 
Requerido por Carlos Luís Albuquerque Barata, a emissão de certidão de ampliação do 
número de compartes do prédio rústico denominado por “Monte da Ponte”, inscrito sobre o 
artigo 417º - B, da União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, com a área de 0,6086ha.-----
Analisada a pretensão e não havendo inconveniente do ponto de vista arquitetónico e 
urbanístico na ampliação do número de compartes, poderá ser emitida a respetiva certidão.----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 355)------------ 
 

3.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidão de infraestruturas;------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de certidão de infraestruturas, no âmbito do procedimento de loteamento – 
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Bairro José Joaquim Fernandes no Penedo Gordo.------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 356)------------ 
 

3.17. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de ocupação de espaço público:----------------- 

 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído para a realização do evento musical "Comemorações 
do 25 de Abril", na Praça Dr. Carlos Moreira "Rossio", em Beringel, nesse mesmo dia.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 357)------------ 
 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo de Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile na antiga sede 
da Junta de Freguesia, sita na Rua do Calvário, em Trindade, dia 07 de maio de 2022.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 358)------------ 
 
Requerido pela Guarda Nacional Republicana, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação do espaço público para a instalação de plataforma elevatória 
para o apoio na execução das obras de requalificação do edifício da GNR de Beja, no âmbito do 
Proc. nº OP 94/2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 359)------------ 
 
Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença de ocupação do espaço público para a realização do evento "Mercado Livre 
– Edição de Verão", na Praça da República, dia 25 de junho de 2022.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 360)------------ 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

3.18. – Proposta de adesão à Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local;------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7128, de 28 de abril de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando o seguinte, na sequência do email enviado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, com convite à Câmara Municipal de Beja a subscrever a Carta Europeia para a 
Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida:--------------------------------------------------------------
Informação Geral sobre a Carta Europeia para a Igualdade:----------------------------------------------
A Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, elaborada e 
promovida pelo CCRE – Conselho de Municípios e Regiões da Europa, dirige-se às coletividades 
locais e regionais, que são convidadas a subscrevê-la. Visa dar a conhecer o compromisso das 
entidades com o princípio da igualdade entre mulheres e homens e a implementar nos seus 
territórios os compromissos definidos na mesma. Ao assinar a Carta para a Igualdade, o 
Município manifesta a sua determinação e assume formalmente o compromisso público no 
sentido da implementação de ações para a eliminação das desigualdades políticas, 
económicas, sociais e culturais ao nível da participação de mulheres e de homens na vida local, 
garantindo que, na prática, mulheres e homens beneficiem dos mesmos direitos e que todas 
as formas de discriminação sejam eliminadas.-----------------------------------------------------------------
De acordo com a lista de municípios portugueses subscritores enviada, conclui-se, que do total 
dos 210 Municípios aderentes, 77,6 % subscreveram a carta no ano de 2006, não obstante, a 
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subscrição da Carta Europeia para a Igualdade assumir particular importância no quadro das 
candidaturas (em 2020) de vários municípios ao POISE (apoio técnico à elaboração e monitorização 

da execução e avaliação dos planos para a igualdade), já que um dos indicadores de políticas de 
igualdade a nível local, no quadro deste programa, é precisamente esta adesão. Refira-se que 
o Município de Beja não efetuou esta candidatura, tendo elaborado o Plano Municipal para a 
Igualdade Cidadania e Não Discriminação (PMICND) com recursos próprios e de forma 
articulada com entidades parceiras da Rede Social.-----------------------------------------------------------
Conteúdo da Carta:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Carta é constituída por três partes principais. A primeira parte apresenta os princípios 
fundamentais sobre os quais se baseiam as ações a realizar pelas entidades subscritoras:--------
1. A igualdade das mulheres e dos homens constitui um direito fundamental;------------------------
2. Para assegurar a igualdade das mulheres e dos homens, devem ser considerados as 
múltiplas discriminações e obstáculos;--------------------------------------------------------------------------- 
3. A participação equilibrada das mulheres e dos homens na tomada de decisões é um 
pressuposto da sociedade democrática;-------------------------------------------------------------------------
4. A eliminação dos estereótipos de cariz sexual é indispensável para instauração da igualdade 
das mulheres e dos homens;----------------------------------------------------------------------------------------
5. A integração da dimensão do género em todas as atividades das coletividades locais e 
regionais é necessária à promoção da igualdade das mulheres e dos homens;------------------------
6. Planos de ação e programas adequadamente financiados são instrumentos necessários para 
fazer avançar a igualdade das mulheres e dos homens.-----------------------------------------------------
A segunda parte da Carta descreve as medidas específicas a adotar para implementação da 
carta e compromissos das entidades subscritoras:------------------------------------------------------------
1. Dentro de um prazo máximo de 2 anos após assinatura da Carta, elaborar um Plano de ação 
para a igualdade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Plano de ação para a igualdade inclui: objetivos, prioridades, medidas, recursos e 
calendarização. No caso de existir já um Plano de ação para a igualdade, a entidade, procederá 
à respetiva revisão a fim de se assegurar que nele se encontram incluídos todos os temas 
pertinentes, contidos na Carta;-------------------------------------------------------------------------------------
3. Antes de adotar o Plano de Ação proceder a vastas consultas e ampla divulgação após a sua 
adoção;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Proceder a uma revisão do seu Plano de ação para a igualdade, se as circunstâncias o 
exigirem e elaborará um plano suplementar para cada período seguinte;------------------------------
5. Participar no sistema de avaliação para acompanhar os progressos da implementação da 
Carta;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Cada signatário informará, por escrito, o Conselho dos Municípios e Regiões da Europa do 
facto da sua adesão à Carta, da data em que a ratificou e do ponto de contacto acordado para 
assegurar toda a colaboração futura relativa à Carta.--------------------------------------------------------
A terceira parte descreve as etapas específicas que devem ser realizadas pelos signatários para 
implementar as disposições da Carta, apresentando 30 artigos distribuídos pelas seguintes 
áreas de competência: Responsabilidade Democrática; O Papel Político; Quadro Geral para a 
Igualdade; O Papel da Entidade Patronal; Prestação de Bens e Serviços; O Papel de Prestatário 
de Serviços; Planeamento e Desenvolvimento Sustentável; O Papel de Regulação; Geminação e 
Cooperação Internacional.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Carta termina com o formulário de assinatura para ser devolvido ao Conselho dos Municípios 
e Regiões da Europa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Enquadramento legal (Documentos Estratégicos):--------------------------------------------------------------
Ao nível nacional: Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 
“Portugal + Igual”; Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
nomeadamente [alínea q) do artigo 33º]; Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2010, de 
25 de maio: Define o quadro de referência de Conselheiras e aos Conselheiros locais para a 
igualdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ao nível da União Europeia: Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapas a realizar para adesão à Carta:---------------------------------------------------------------------------
Refira-se ainda que, no caso de o Município decidir aderir formalmente à Carta, terá de assinar 
o formulário próprio (última página da Carta Europeia) com envio para o Secretariado do 
Observatório (Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CEMR) – Bruxelas). Posteriormente, é 
rececionado um email a acusar o recebimento da assinatura que será então formalmente 
reconhecido como Signatário da Carta, com um nome de usuário e uma senha que permitirá 
adicionar o formulário de Signatário no ATLAS.  Este formulário é apresentado como um 
questionário que convida a partilhar informações gerais sobre a autarquia e informações sobre 
as ações realizadas no domínio da igualdade entre mulheres e homens. O Atlas dos Signatários 
da Carta é uma ferramenta online que permite identificar as entidades signatárias, os seus 
planos de ação e boas práticas.-------------------------------------------------------------------------------------
Síntese Conclusiva:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Não obstante o Município de Beja não ter apresentado candidatura ao POISE para elaboração 
do Plano Municipal para a Igualdade e com isso necessitar da assinatura da Carta, por se 
constituir como indicador de avaliação (de politicas de igualdade a nível local), a adesão à mesma 
vem formalizar o compromisso da autarquia com o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres. Paralelamente, a adesão, poderá contribuir para o reforço das ações a desenvolver 
na vertente interna (na Câmara Municipal de Beja) do Plano Municipal para a Igualdade 
Cidadania e Não Discriminação.------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, refira-se que o PMICND de Beja contem um plano de ação para a igualdade 
entre homens e mulheres (com cronograma de 2020-2022), aprovado em outubro de 2020 e 
avaliado este ano. Conforme descrito anteriormente e no caso de deferimento ao presente 
convite, o Município teria de proceder à respetiva revisão a fim de se assegurar que nele se 
encontram incluídos todos os temas incluídos na Carta, sendo que, o Plano Municipal terá de 
ser avaliado e elaborados novos planos de ação no início do ano de 2023, por terminar o 
cronograma definido.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a possibilidade de adesão à Carta Europeia 
para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, que constitui documento anexo 
número quatro e faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 361)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.19. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Registo 6598, de 23 de maio de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio, no valor de 200,00 €, à Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, para fazer face à 
despesas com a realização do Torneio BAMBIS ANDEBOL 2022 (idades entre os 9 e os 10 anos), 
no dia 04 de junho, tendo em conta a importância da iniciativa para a promoção da 
modalidade nestes escalões de formação.----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos euros.(Deliberação nº 361)-------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Instituto Politécnico de Beja, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
da realização do 9º Congresso Internacional de Atividade Física e Desporto.--------------------------
Face ao solicitado e tendo em consideração o apoio logístico que vai ser dado internamente, 
nomeadamente, cedência de 3 “tendas romanas”; cedência de 9 estruturas/placards de 
madeira, ideais para a colocação de pósteres académicos nos espaços interiores da ESEB; 
comunicação da iniciativa nos diferentes canais do município (Divulgação do evento Newsletter, 

agenda cultural, Radio Voz da Planície); Publicidade em outdoor; Impressões de docs inerentes ao 
evento: crachás de identificação de participantes, flyers do evento, cartazes e programas; 
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Impressão de duas lonas; Ofertas promocionais para preletores nacionais e internacionais 
convidados; Organização de wellcome drink/prova de vinhos no Castelo para receção de grupo 
restrito de participantes no congresso (investigadores internacionais e colegas de outros 

politécnicos e universidades do pais); e Organização e patrocínio do jantar de dia 02 junho para 40 
participantes, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 250,00 €.---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 361)--------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo Grupo Coral Searas ao Vento da Aldeia de Trindade, a isenção do pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Moreanes, dia 27 de julho 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 362)------------ 
 
Requerido pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Salvada, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Baixa da Banheira, dia 18 de junho 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº363)------------ 
 

3.21. – Resumo Diário de Tesouraria nº 101, relativo ao dia trinta e um 
de maio de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
novecentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos, sendo 
quatro milhões, trezentos e noventa e um mil, cento e trinta e dois euros e cinquenta e dois 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e nove mil, trezentos e treze euros e vinte 
e cinco cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
 
Odete Filipe:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É alentejana, escolheu a cidade de Beja para viver há 30 anos e felizmente é a primeira vez que 
consegue estar presente numa reunião da Câmara Municipal de Beja, isto porque em primeiro 
lugar só aos 67 anos de idade é que se conseguiu aposentar e em segundo porque considera 
impossível uma pessoa que trabalhe conseguir assistir a uma reunião às 10:00 horas. Em 
tempos, assistiu a algumas que se realizavam às 17:30 horas porque ou saiu mais cedo do 
serviço ou era permitido chegar mais tarde. Depois com a mudança de horário, sempre que 
algum assunto da ordem de trabalhos, que era afixada em vários locais, lhe fosse 
particularmente importante, deslocava-se ao serviço e mediante autorização era-lhe permitido 
ler as atas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felicitou o senhor Presidente, Paulo Arsénio por mais um mandato à frente da Câmara 
Municipal de Beja assim como todos os vereadores eleitos.------------------------------------------------
Felicitou também o executivo pelas comemorações e programação do Dia Mundial da Criança 
tanto na cidade como nas freguesias rurais.--------------------------------------------------------------------
Referiu também que não quer transmitir à população que as reuniões do executivo não são 
para idosos, e passou a explicar o porquê? A senhora vereadora falou um pouco mais alto, o 
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senhor Presidente falou um pouco mais alto agora para lhe pedir o nome, do vereador Nuno 
Palma Ferro só percebeu a parte final da intervenção sobre a Festa do Azulejo, dos vereadores 
da CDU ouviu muito pouco e do vereador Rui Marreiros não ouviu absolutamente nada, assim, 
uma vez que usa aparelho auditivo e faz questão de começar a frequentar as reuniões sugeriu 
que pudesse ser providenciado um aparelho para estar em cima da mesa e conseguir ouvir o 
que os senhores dizem, porque estar a par daquilo que se passa aqui só através das redes 
sociais por favor não, disse, tem acesso às atas quando são depois publicadas online.-------------
Seguidamente e antes de dar conhecimento da situação que se passou com ela e com a sua 
filha no dia 20 de abril de 2022 e que afetou mais vinte e duas pessoas, sugeriu que fosse 
promovida uma conferência de informação à população para o executivo dar a conhecer o que 
é que está a ser feito relativamente às acessibilidades que existem neste momento para a 
cidade de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A sua filha veio de Londres, onde reside, passar a Páscoa com a família e fez questão de vir de 
expresso de Lisboa para Beja e a partir de Ferreira do Alentejo a viagem torna-se impossível 
devido ao estado do IP8. De regresso a Lisboa, com voo para Londres marcado para as 16:00 
horas, optaram por se deslocar de comboio, com hora marcada para as 10:30 horas mas, 
chegadas à estação foram informadas que havia um atraso. Passados vinte minutos não 
tinham informação, às 11:00 horas são informadas que o comboio está a atrasado e que 
deverá chegar talvez às 11:30 horas. Saíram de Beja já passava das 12:00 horas. Antes de 
chegarem à estação de Casa Branca veio um funcionário da CP informar que não havia 
comboio para deslocar os passageiros para a Gare do Oriente uma vez que a composição que 
faz a ligação não quis esperar pelo atraso de mais de uma hora. Perante esta situação e 
chegadas a Casa Branca, perguntou como é que se iriam deslocar até à Gare do Oriente sendo 
informada que seria através de autocarro mas, se tivesse muita urgência, que contatasse um 
táxi e depois mandasse a conta para CP pagar. Meus senhores, disse, o autocarro era um 
transporte operacional de serviços que fazia a deslocação dos funcionários de Évora para a 
Autoeuropa, fazendo exatamente o mesmo trajeto do comboio, ou seja, por dentro de todas 
as aldeolas. Apercebendo-se desta situação e confrontando o funcionário porque o trajeto 
estava a demorar imenso tempo e tinha um voo marcado para as 16:00 horas, foi informada 
que nem às 15:00 horas estaria na Gare do Oriente. Ora, perante esta situação não teve 
alternativa se não ir de táxi do Pinhal Novo para chegar a tempo ao aeroporto de Lisboa e 
apanhar o voo para Londres. A sua filha disse-lhe que com imprevistos destes é impossível vir 
visitá-la mais vezes. Este não é um caso isolado, muitos outros já foram relatados ao longo do 
tempo, pelo que perguntou o que é que o executivo está a fazer para que situações desta 
natureza sejam corrigidas e que pelo menos se cumpriram os horários, disse.------------------------ 
 
Ricardo Maio:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expôs um assunto que já tinha trazido a esta câmara no mandato anterior relativamente a um 
espaço público nas traseiras da Rua de Moçambique, onde reside, e que neste momento está 
ao abandono e completamente sujo derivado aos alunos da Escola Secundária D. Manuel I que 
vão para lá fazer os seus piqueniques e de pessoas que não vivem naquela zona e vão passear 
os seus cães para fazerem as necessidades o que origina cheiros, moscas e mosquitos fazendo 
com que nem uma janela quase se pode abrir para arejar os quartos. Os globos das luminárias 
também estão todos partidos porque fazem tiro ao alvo com pedras da calçada.--------------------
Na própria Rua de Moçambique, as árvores tem cerca de doze metros de altura e não deixam 
entrar a luz solar nas cozinhas e salas das habitações. Acerca desta intervenção não se 
pretende que as árvores desapareçam, obviamente, apenas se pretende que não tenham doze 
metros de altura. Existe também um cipreste nas traseiras do prédio que já o ultrapassa em 
altura e portanto para se evitar problemas como aconteceram na semana passada seria bom 
que o mesmo fosse abatido como até já foi solicitado pelos moradores.-------------------------------
Relativamente aos pombos, referiu que praticamente todas as semanas vai recolher ovos e 
arrancar ninhos dos algerozes do prédio, pelo que perguntou se a Câmara Municipal tem 
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alguma intervenção ou plano previsto para esta problemática.-------------------------------------------
Entregou algumas fotografias para demonstrar o estado em que se encontra o local e deu 
conhecimento que até um abaixo-assinado já foi entregue para que o mesmo seja remodelado 
e possa ser novamente um espaço para os residentes usufruírem tendo em conta que está 
praticamente à sombra um ano inteiro mas, neste momento, ainda não viu qualquer ação 
nesse sentido. A Santa Casa da Misericórdia faz a sua manutenção que é insuficiente e 
também já apelaram à Engª Fátima para intervir mas ela nega fazê-lo, disse.------------------------- 
 
Estando presente na reunião o senhor António Manuel Gonçalves, pretendendo saber qual o 
ponto da situação da questão que tem vindo a colocar acerca da prestação da caução, no 
âmbito da operação de loteamento urbano, sita na Rua General Humberto Delgado, em 
Penedo Gordo, o senhor vereador Rui Marreiros informou que na última reunião se chegou à 
conclusão que grande parte do problema tem de ser resolvido pelo próprio senhor Manuel 
Gonçalves, ou seja, neste momento, não há qualquer dado novo que altere a obrigação do 
senhor ter de liquidar a caução cumprindo aquilo que é aplicado nos regulamentos municipais 
e loteamentos a todas as pessoas que o fazem.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou o senhor Ricardo Maio que registou a exposição 
apresentada e que, não dando um prazo temporal nem fazendo nenhuma promessa, o senhor 
vereador Rui Marreiros irá ver com a Chefe de Divisão atual qual a solução a adotar para o 
efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção da senhora Odete Felipe começou por dizer que ninguém precisa 
de autorização para ler as atas da Câmara Municipal, elas são públicas e acessíveis para todos. 
Sobre a questão ferroviária, e não se podendo substituir aos representantes do Governo, 
referiu que sempre disse a verdade relativamente a esta matéria, que não é coincidente com 
outras verdades de outros agentes do território, isto é, sempre disse que a ligação, 
nomeadamente, a Lisboa eletrificada não passava por nenhuma reprogramação do Quadro 
Comunitário que está a terminar, o Portugal 2020, mas sim pela inscrição da mesma no 
Quadro Comunitário Portugal 2030, que será aprovado em Bruxelas durante o mês de junho e, 
no Programa Operacional Regional, uma das primeiras prioridades do Alentejo é a eletrificação 
da ferrovia Beja-Casa Branca com ramal ao aeroporto. Pela primeira vez vai haver 
financiamento para esse efeito e quem estiver no executivo entre 2025 e 2029 será o senhor/a 
Presidente de Câmara que acompanhará o senhor Primeiro-Ministro da altura na inauguração. 
Outra coisa diferente é o material circulante, responsabilidade da CP, que está muito 
degradado e que por vezes torna muito complicado haver uma regularidade de horários. 
Atualmente, há mais um comboio por dia nos dias úteis mas de vez em quando de facto as 
automotoras atrasam, tem sido feito um esforço na recuperação de alguns destes 
equipamentos nas oficinas de Guinfães que foram reativadas, o Governo lançou um concurso 
em 2020 e Portugal vai adquirir vinte e duas automotoras, dez elétricas e doze bimotores, 
estando previsto, destas doze, virem duas para a linha de Beja que circulam a gasóleo mas 
também em linha eletrificada, contudo, os consórcios derrotados impugnaram em tribunal e o 
processo de aquisição e assinatura do contrato esteve parado dois anos, portanto, a expetativa 
era que as composições chegassem em 2025 mas provavelmente só chegarão em 2026 ou 
2027.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja continua a exercer pressão junto do senhor Ministro das 
Infraestruturas, Dr. Nuno Pedro Santos, para que todos os processos se desenvolvem o mais 
rapidamente possível, nomeadamente, a questão da eletrificação da ferrovia cujo projeto está 
a decorrer e sobre o qual, no próximo dia 18 de junho, a Câmara Municipal irá reunir mais uma 
vez com a empresa projetista desta vez para abordar a questão do ramal ao aeroporto. Estes 
são os contatos que estão a ser feitos mas não são matérias que tenham solução a curto prazo, 
ou seja, o problema não está no tempo presente, ou seja, também está porque a filha da 
senhora Odete ia perdendo o avião e as outras vinte e duas pessoas tinham compromissos em 
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Lisboa que falharam, portanto, as pessoas pagam um bilhete para irem numa determinada 
hora mas a questão da eletrificação da linha deveria ter sido inscrita no Quadro Comunitário 
anterior para que hoje estivesse a ser inaugurada e ter as primeiras composições a circular.-----
Repetiu para ficar bem claro e para terminar que até ao fim deste mandato autárquico não 
chegam nem as automotoras nem a via vai estar eletrificada o que não significa que a pressão 
não esteja a ser exercida.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos horários das reuniões lembrou que as mesmas já se realizaram às 15:00 
horas e às 17:30 horas e neste último horário houve um conjunto de reuniões que não foram 
melhores que estas realizadas às 10:00 horas, disse.--------------------------------------------------------- 
 

5. – 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 nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze horas e 
quinze 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 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

15 de junho de 2022 
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