
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número treze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e nove 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. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 12/2022;--------------------------------- 

 
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 12/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia um de junho de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 417)---------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado cumprimentou todos os presentes e colocou as seguintes 
questões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmissão das reuniões em streaming – Esta medida foi aprovada há sensivelmente três 
meses e inserida no Regimento da Câmara. O senhor Presidente disse que, por limitações ao 
nível da contratação pública, não foi possível ainda adjudicar o serviço, pelo que, questionou 
se é possível ou se há algum constrangimento por parte dos presentes, em transmitir as 
mesmas por meios próprios para as nossas plataformas sociais.------------------------------------------
Relativamente à manutenção dos AVAC’s do Centro de Arqueologia e Artes e uma vez que já 
esteve presente numa iniciativa ou outra em que os mesmos não estavam a funcionar, alertou 
para o facto de haver um conjunto de equipamentos que carecem de intervenção e de 
observação frequente. O espaço esteve fechado durante algum tempo e, como tal, para 
acionar garantias é necessária uma continua verificação tendo em conta que se trata de um 
sistema muito caro se essas garantias se perderem.----------------------------------------------------------
Relativamente a algumas vias municipais e nacionais e depois da intervenção faseada na 
Estrada Nacional 121 que empresta o seu circuito ao IP8, deixou de haver marcações, isto é, 
delimitação da estrada nas laterais no eixo da via com a preocupação acrescida dos traços 
contínuos que deixaram de existir. Esta situação, para além do piso bastante degradado, 
também se está a verificar na Estrada Municipal 511. Sendo questões de facto preocupantes, 
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perguntou se a Câmara Municipal pode de alguma forma, enquanto não há o projeto para 
intervenção nesta estrada que depende exclusivamente da sua competência, reforçar algumas 
marcações ou pelo menos atenuar a situação e, na Estrada Nacional 121, ver que démarches 
pode desenvoler no sentido das marcações serem efetuadas urgentemente antes que 
aconteçam ali acidentes graves, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque fez a seguinte intervenção:--------------------------
Relativamente à questão que foi levantada durante a Assembleia Municipal sobre o 
pagamento do transporte de alguns alunos, perguntou se esta situação já foi apurada, se 
corresponde ou não à realidade e, em caso afirmativo, o que é que a Câmara Municipal pode 
fazer para que, futuramente, isto não se volte a verificar uma vez que pode trazer 
constrangimentos para algumas famílias e alunos.------------------------------------------------------------
Relativamente ao pedido da AMEC acerca do Projeto “Bairros Saudáveis” e uma vez que têm 
conhecimento, através de emails encaminhados, que já houve uma reunião com a autarquia, 
perguntou qual o ponto da situação da instalação dos balneários públicos com a ligação de 
água e saneamento no Bairro das Pedreiras, infraestruturas que não tem sido possível efetuar 
e que põem em causa o próprio projeto e a criação do Gabinete de Apoio à Saúde, uma vez 
que ainda não houve qualquer resposta, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio lembrou que há quinze dias os vereadores da CDU trouxeram 
um conjunto de preocupações relacionados com a instalação de nova superfície comercial na 
cidade. Assim, gostariam de saber, até porque foram colocadas outras questões entretanto no 
decurso dessa reunião, se houve algum desenvolvimento nestes últimos quinze dias e se 
efetivamente aquelas escavações estão numa área de Reserva Agrícola Nacional.------------------
Por outro lado, deu a conhecer que na passada segunda-feira se realizaram eleições na 
Associação de Condomínios dos Agrupamentos Beja I e Beja II, foi eleito um novo conjunto de 
órgãos sociais pelo que deixou o apelo para que a Câmara Municipal se reaproximasse da 
associação e, em conjunto, se procurasse abordar e encontrar soluções para os problemas 
muito peculiares e particulares daqueles dois agrupamentos habitacionais. Naturalmente que 
com a mudança de direção os problemas não desaparecem mas há uma grande vontade dos 
novos órgãos sociais de trabalhar em proximidade com a autarquia, que tem de ser, 
naturalmente, o principal parceiro na busca e na procura de soluções para todos aqueles 
problemas que são conhecidos, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que trazia como ponto único a questão do IP8 
colocada pelo vereador Vítor Picado, contudo, não quis deixar de chamar à atenção que a 
própria reparação foi uma coisa sem critério, porque há buracos seguidos de buracos tapados, 
portanto, não só não temos o IP8 que todos gostariam de ter, como o remendo foi mal 
aplicado, pelo que lhes cabe a eles próprios tentar perceber o que se passou e quando serão 
feitas algumas melhorias, sob pena de termos ali alguns desgostos, disse.----------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu as seguintes respostas:------------------------------------------
Transmissão em streaming – A Câmara Municipal irá avançar muito rapidamente, através de 
uma forma jurídico-legal que foi encontrada, para que as empresas, sobretudo locais, mesmo 
tendo ultrapassado o limite da contratação pública, possam concorrer e apresentar as suas 
propostas, uma vez que não fará grande sentido que sejam empresas de Braga, do Porto ou de 
Viana do Castelo a deslocarem-se a Beja para prestar esse serviço, até porque isso teria custos 
muito complicados. Os serviços estão a aguardar que sejam enviados alguns orçamentos para 
que na consulta prévia possa haver um limite em função dos valores prévios.------------------------
Relativamente aos AVAC’s do Centro de Arqueologia e Artes, referiu que pontualmente têm 
tido alguns problemas, a garantia já está esgotada, já houve necessidade de substituir algumas 
peças e componentes dos mesmos que custaram dezenas de milhares de euros mas, para além 
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dos AVAC’s, todo os outros equipamentos eletrónicos têm dado um conjunto de problemas 
significativos e não pelo facto do Centro de Arqueologia e Artes estar mais tempo aberto ou 
fechado, porque enquanto não houve exposições os AVAC’s estiveram sempre a trabalhar 
vários dias por semana.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estrada Nacional 121 e Estrada Municipal 511 referiu que são duas realidades 
naturalmente distintas porque uma é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal e 
outra da Câmara Municipal de Beja. As empresas de pinturas na via em empreitadas são 
sempre, ou quase sempre, subcontratações. Recordou que no verão passado, quando foi 
repavimentada a Rua António Sardinha, a Avenida Vasco da Gama, a Avenida Fialho de 
Almeida, etc., as pinturas demoraram muito tempo. Naturalmente não foi porque a Câmara 
Municipal tenha dito para que não viessem pintar até porque estavam em causa passadeiras 
que tem a ver com a segurança de peões, foi sim porque a empresa subcontratada pela 
Tecnovia, que fez a pavimentação, demorou imenso tempo para poder vir a Beja concluir esse 
trabalho. Nas estradas que a Câmara Municipal intervém, ou por empreitada ou por 
administração direta, procura-se acrescentar sempre a componente das pinturas. Por 
exemplo, as pinturas para a Estrada Municipal 529 de Mombeja para Beringel, e cujas 
marcações já apagaram praticamente por completo e para o Caminho Municipal 1045 que liga 
a freguesia de Nossa Senhora das Neves a Vila Azedo, foram contratadas por 11.000,00 €.-------
Assim, relativamente à Estrada Municipal 511 irá falar com os técnicos da autarquia sobre a 
possibilidade de se fazer uma remarcação, pelo menos nalgumas zonas. Relativamente à 
Estrada Nacional 121, futuro IP8, irá ver com o Engº Luís Pinela se está prevista alguma 
marcação para breve uma vez que já passou muito tempo e em determinados momentos de 
nevoeiro cerrado, por exemplo, ou de noites particularmente escuras agravam o risco de 
acidente naquela via. A estrada em si, nalguns pontos ficou manifestamente melhor, 
lembrando-se por exemplo do atravessamento da vila de Beringel e da zona da Diabrória 
embora carecendo de marcação, noutras zonas nem tanto, disse.--------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, informou que relativamente ao e-mail da AMEC a 
resposta seguiu ontem e não foi respondido até o dia e hora que era solicitado porque não 
houve disponibilidade, para além da Câmara Municipal também não responder às entidades 
com base em ultimatos. Pessoalmente, não gostou desta situação e irá transmitir a quem de 
direito, por considerar que assim é complicado de trabalhar, se não responderam foi porque 
ainda não tinham resposta para dar. Analisados os dois orçamentos para o contentor, um de 
26.000,00 € e outro de 38.000,00 €, a AMEC foi informada que a Câmara Municipal não irá 
colocar mais dinheiro no projeto porque não existe cabimento orçamental para o efeito. 
Percebe a aflição mas o projeto também vai terminar agora no final de agosto.----------------------
Informou ainda que o projeto da Alentejo XXI, que terminará igualmente em agosto, não fica 
comprometido por esta situação, está em marcha e a ser operacionalizado no terreno, 
portanto, o da AMEC seria um complemento se tivesse havido essa cooperação em rede e as 
coisas tivessem sido articuladas previamente. Relativamente à continuidade, não sabe porque 
o Projeto “Bairros Saudáveis” têm aquele limite e irá aguardar para ver o que é que lhes dizem. 
Contudo, sinceramente, e como todos os projetos começaram tarde, a sua expectativa é que 
os mesmos sejam prorrogados no tempo, mas isso naturalmente não depende da autarquia. 
Não obstante, quando tiver essa informação poderá com certeza dar conhecimento aos 
senhores vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos transportes escolares, como foi falado na Assembleia Municipal, julga que 
esta situação se verificou a nível distrital, até porque o Sindicato dos Professores emitiram um 
comunicado e a conclusão a que se chegou foi aquilo que transmitiu na Assembleia Municipal, 
nomeadamente, que não tinham qualquer informação a esse nível, os alunos foram para as 
aulas até ao final das mesmas e o passe dura até ao final do período. Havendo exames à 
posteriori, foi transmitido que poderiam ser reembolsados desde que entregassem o 
comprovativo do pagamento nas secretarias da Escola D. Manuel I e da Escola Diogo de 
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Gouveia, que são as escolas sede de ambos os agrupamentos. A questão que se colocava, era 
que terminando as aulas, muitos dos alunos vinham para a cidade para a escola, ou não, e 
poderia estar aqui a cobrir-se um pagamento mesmo quando eles não vinham para a escola, 
daí haver este cuidado no sentido de naturalmente poupar recursos, porque como se sabe os 
passes são gratuitos desde o anterior mandato, disse.------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à questão do ALDI, referiu que há aqui duas 
questões diferentes, uma que é o terreno que a empresa comprou e está a infraestruturar com 
projeto licenciado e alvará de construção acompanhado e fiscalizado pelo município e outra 
que é o terreno adjacente do senhor Arlindo Cavaco, com quem tem falado diversas vezes, que 
é do foro privado e que tem a ver eventualmente com um entendimento provavelmente mais 
errado que o construtor do ALDI terá tido quando os proprietários autorizaram a utilização 
desse terreno para a passagem de equipamento no acesso ao terreno onde está a ser edificada 
a superfície comercial e que, por questões de construção ou de características das terras, 
acabaram por fazer algumas escavações. Na semana passada falou com o senhor Arlindo, os 
serviços têm dado algum apoio e alguma informação, mas é uma questão que terá de ser vista 
no foro privado. Ele próprio sugeriu algumas hipóteses, nomeadamente se se verificar algum 
dano haver uma compensação monetária, ou não, pelo empreiteiro dos prejuízos que causou 
ou também à posteriori, haver uma monitorização do terreno para perceber se há abatimentos 
no sentido de depois haver uma reposição da situação original.------------------------------------------
Resumindo, no que respeita à parte pública não há qualquer problema, relativamente à parte 
privada está sob monotorização das partes envolvidas sendo que a Câmara Municipal aqui 
ajuda e apoia e se necessário também poderá servir de mediador entre as partes, disse.--------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, ainda relacionado com este assunto e uma vez que na reunião 
passada também questionaram acerca das acessibilidades tendo o senhor vereador Rui 
Marreiros respondido que irão haver dois acessos, uma entrada e uma saída, na Avenida 
Salgueiro Maia e na Avenida Fialho de Almeida, perguntou se esse facto vai obrigar a cortes na 
ciclovia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, explicou que o acesso principal, chamemos-lhe assim, para 
onde conflui a maior parte do tráfego ligeiro para o estacionamento do hipermercado ficará, 
mais ou menos, em frente à bomba da Galp, entrando a ciclovia, no fundo, para dentro do 
terreno, e depois, naquele espaço haverá um reforço da marcação e da sinalética no sentido 
de compatibilizar as duas questões. O outro acesso, que será em frente ao Vasco da Gama, é 
uma saída vocacionada para veículos pesados e, embora possa haver circulação de ligeiros, 
pode eventualmente, no futuro, vir a ser limitado por uma cancela, é uma questão que, 
conforme a avaliação que for feita, fica do lado da autarquia. A própria configuração das 
entradas de cargas e descargas e da localização do estacionamento, faz com que a parte da 
frente seja preferível, a outra, no fundo será para acesso de pesados e terá muitas 
condicionantes nas horas normais. A continuidade da ciclovia fica materializada no pavimento. 
Esta solução final parece ser a mais indicada mas obviamente qualquer ajuste que decorra 
depois da utilização e do funcionamento será observado e implementado, disse.------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, solicitou, se possível, que lhes fosse dado conhecimento do e-
mail enviado para a AMEC bem como a ata do Conselho Municipal de Educação que já se terá 
realizado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao Museu Regional, sobretudo pela questão 
do financiamento e se o Município não corre o risco de perder o mesmo e, também, qual o 
ponto de situação relativamente ao hospital privado tendo em conta as declarações públicas 
do Presidente a semana passada, quando referiu que ainda não foi recebido qualquer projeto 
de construção relativo a esta unidade de saúde anunciada na altura com grande pompa e 
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circunstância, naturalmente pela criação de postos de trabalho e mais-valias para a cidade, 
porque passaram três anos e em fevereiro terá terminado o prazo para apresentação dos 
mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, perguntou se tem havido manifestações de interesse por parte de empresas para 
se instalarem nos terrenos do aeroporto, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão do Museu Regional, referiu que o 
Município de Beja corre efetivamente o risco de perder o financiamento. Há dois dias saiu uma 
sentença do Tribunal Central Administrativo do Sul que, por dois votos do coletivo de juízes 
contra um, deu razão à empresa impugnante, ou seja, insiste na reintrodução daquele 
concorrente no concurso. A APT irá apresentar recurso para a última instância possível, 
nomeadamente o Supremo Tribunal Administrativo, e depois não há mais recursos possíveis 
sobre essa matéria. No fundo, o Tribunal Central Administrativo do Sul confirmou a sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. Simultaneamente corre uma segunda ação no 
Tribunal Central Administrativo do Sul que levantou o período suspensivo das obras do museu. 
Agora, o prazo começa a ficar muito apertado e efetivamente considera-se que é 
absolutamente urgente fazer, no mínimo, uma intervenção ao nível da cobertura, ainda que 
posteriormente possa não haver lugar a mais nenhuma intervenção e, dentro do Portugal 
2030, no próximo quadro comunitário, apresentar uma nova candidatura com o mesmo 
projeto se esta não for exequível. A situação do Museu Regional é realmente complexa, esta é 
a verdade, e a preocupação de há três meses atrás tem vindo naturalmente a acentuar-se. A 
APT em princípio, não irá desistir do financiamento porque só transita em julgado a sentença 
se for confirmada depois do último recurso.--------------------------------------------------------------------
Relativamente ao hospital privado houve alguns desenvolvimentos através de contatos 
telefónicos, o promotor continua interessado, era a dúvida grande que existia, mas o problema 
é que este precisa de um complemento ou financiamento dos próprios elementos do grupo, 
isto é, o financiamento próprio não é suficiente pelo que anda à procura de um parceiro que 
possa financiar uma parte do investimento necessário para o Hospital Privado do Alentejo. O 
projeto não foi ainda apresentado porque há duas versões do mesmo e, em função do 
financiador que eles possam vir a encontrar, poderá ser apresentado um projeto de maior ou 
menor dimensão, este é o ponto da situação, até porque a Câmara Municipal foi muita clara 
em dizer que se não fosse para continuar se propunha recomprar o terreno para 
eventualmente o afetar a outros fins. Acrescentou ainda que quando o senhor vereador Vítor 
Picado disse que o hospital privado foi anunciado com grande pompa, a opinião do executivo é 
que o Baixo Alentejo estará a beneficiar com uma unidade destas características em Beja, e 
quando diz o Baixo Alentejo, diz mesmo o Sistema Nacional de Saúde, porque um hospital com 
estas características, pode inclusivamente atrair clínicos, por exemplo, que depois 
desempenhem a sua função no Serviço Nacional de Saúde em Beja.------------------------------------
Relativamente ao aeroporto de Beja, informou que nos últimos meses não têm chegado 
propostas de manifestações de interesse à Câmara Municipal, disse.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio perguntou se em relação à placa de estacionamento, há 
alguma intenção que seja conhecida para ampliação da mesma.----------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, respondeu que em parte sim e em parte não, ou seja, no 
último Conselho Consultivo do aeroporto, que foi no final do ano passado, a dona da 
infraestrutura, a Vinci, que concorreu à privatização da ANA, e que é detentora do 
equipamento salvo alguma reversão até 2062, foi um bocadinho mais aberta do que tinha sido 
nos conselhos consultivos anteriores, ou seja, se houver interesse, mostrou-se disponível em 
avançar para a segunda fase do aeroporto, que na prática é a criação de mais sete lotes para o 
lado ar e de duplicação da placa, e o interesse pode ser de carga, comercial ou de manutenção 
aeronáutica, pode ser qualquer coisa que não sejam escolas de pilotagem e portanto, se esse 
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interesse for instalado, e se a ANA – Aeroportos entender que esse investimento se vai 
concretizar está aberta a poder fazer a duplicação da zona de estacionamento da placa atual. 
Agora, uma coisa é demonstrar intenção e outra coisa é fazer. Contudo, é um primeiro passo, 
porque há dois anos atrás a Vinci nem considerava a ampliação, quer dos lotes para o lado do 
ar quer da placa, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da CDU consideram fundamental 
haver uma união dos autarcas em torno daquela proposta que foi elencada pelo Município de 
Cuba, aquando da visita da senhora Ministra da Coesão, nomeadamente, o estudo 
independente para avalizar todas as potencialidades do aeroporto, porque já algumas 
mudanças em termos daquilo que foi transmitido. É necessário que todos entendam que as 
suas potencialidades têm de estar ao serviço da população e que o aeroporto tem de facto 
condições para ser valorizado em todas as suas dimensões. Considera também que não 
devemos ser nós eleitos, muitas vezes inadvertidamente ou não, a estar constantemente a 
alertar para as suas limitações. Deixe-se chegar os investimentos e depois, obviamente, 
trabalhe-se para que essas limitações se tornem potencialidades, pelo que acha que esta 
proposta do Município de Cuba deve ser acarinhada por todos os autarcas ao nível da 
realização de um estudo independente para que o aeroporto seja cada vez mais uma 
realidade, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara considerou que criar uma expetativa alimentada às vezes de 
forma falsa e perigosa, de poderem vir 50, 60 ou 70 aviões de Lisboa para Beja por dia, e 
revelar esse facto à população, vale o que vale, portanto, tem que chamar a atenção para isto, 
sob pena de deixar criar um balão na comunidade que pode explodir. Se alguém acha que tira 
daqui um proveito imediato, até pode tirar, mas o aeroporto não deixa de ser aquilo que é 
neste momento. Aliás, em 2018 e 2019, aterraram vários aviões de voos charters e o 
aeroporto cumpriu perfeitamente, situação que se pode repetir em qualquer altura desde que 
as operadoras negoceiem com a Vinci lugares de estacionamento da placa e horas de trabalho. 
Agora, se daqui a três ou quatro anos a aerogare tiver o quádruplo da capacidade e a 
duplicação da placa, o Presidente da Câmara de Beja não dirá que o aeroporto tem uma 
limitação de 250 passageiros por hora, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio quis ainda alertar para uma situação que não tem nada a ver 
com as infraestruturas ou com o nosso desenvolvimento, mas que tem a ver muito com a 
imagem da cidade para o exterior, nomeadamente as casas de banho públicas. Têm recebido 
queixas de várias pessoas que ultimamente as mesmas têm estado muito sujas o que de facto 
se torna num péssimo cartão-de-visita para quem as utiliza, inclusivamente, deram conta 
ontem de danos numa das que estão abertas, presume, agora 24 horas por dia, pelo que lhes 
parece que é importantíssimo um reforço da limpeza desses espaços e, quiçá, até voltar a 
encerrá-los no período noturno, à cautela seria preferível do que deixá-las abertas para serem 
espaços de vandalismo. É uma mera sugestão mas aquilo que propõem no imediato é que se 
faça rapidamente um reforço dessa limpeza diária nestes espaços públicos que, como disse, 
quem os frequenta e quem vem de fora, leva de facto uma péssima imagem da cidade e dos 
nossos espaços que são públicos, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que os serviços têm de facto registado, para além das 
questões de limpeza que supostamente agora até tinham alguma estabilização, um grande 
aumento dos atos de vandalismo. Todas as semanas, mas mesmo todas, são colocados 
equipamentos novos que são retirados e é uma situação difícil de controlar. Eventualmente, 
não há outra alternativa no imediato que não passe pelo modelo de gestão das casas de 
banho. Fechá-las a partir de uma determinada hora ajuda, mas muitos destes atos ocorrem 
durante o dia, de qualquer forma agradeceu a sugestão.--------------------------------------------------- 
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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:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – Propostas de aprovação de protocolos:------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta de protocolo a celebrar entre a ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo a USP – Unidade de saúde Pública e os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e 
Vidigueira, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, 
que visa estabelecer uma parceria tendo em vista a concretização dos seguintes objetivos: 
Colaborar na investigação sobre os agentes de transmissão denominados de vetores 
(mosquitos, carraças e flebótomos); Garantir a monitorização e vigilância da atividade dos vetores 
de transmissão; Prevenir a propagação dos vetores através de ações de sensibilização e 
combate para a sua eliminação; Contribuir para a preparação de planos de contingência que 
tenham como objetivo minimizar impactos negativos decorrentes de eventual introdução e 
instalação de mosquitos invasores; Identificar áreas territoriais de risco, definir zonas 
prioritárias para a vigilância e medidas especiais de intervenção; Articular com entidades 
públicas e desenvolver parcerias educativas sobre as doenças humanas de transmissão 
vetorial, bem como vigiar a atividade de artrópodes hematófagos, caracterizar as espécies e a 
ocorrência sazonal em locais previamente selecionados; Identificar agentes patogénicos 
importantes em saúde pública transmitidos por estes vetores; Emitir avisos para a adequação 
das medidas de controlo, em função da densidade dos vetores e do nível de infeção, devendo 
ser implementados no âmbito do REVIVE, dispositivos de vigilância multidisciplinar, quer a nível 
humano, quer entomológico, incluindo colheitas de artrópodes hematófagos (mosquitos, 

carraças e flebótomos), com colocação de armadilhas e outro tipo de colheitas em locais 
prioritários de risco.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a presente proposta.(Deliberação nº 418)--------- 
 
Presente a proposta de protocolo a celebrar entre a Universidade de Évora, a Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo e a Câmara Municipal de Beja, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, com a finalidade de contribuir para 
o desenvolvimento e promoção de ligações entre o meio universitário, as restantes instituições 
públicas, privadas e do terceiro setor; o desenvolvimento do projeto PISTA, através do acesso a 
informação necessária à produção de indicadores para a monitorização da sustentabilidade do 
turismo na região Alentejo e Ribatejo, através da plataforma PISTA Digital; a troca de serviços e 
recursos, sempre que possível e de acordo com as necessidades e disponibilidade das partes, 
nomeadamente na contribuição para a definição e avaliação de políticas públicas de promoção 
do desenvolvimento territorial e da coesão, através do tratamento da informação e 
conhecimento adquirido sobre o desenvolvimento do turismo da região Alentejo.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 419)--------- 
 
Presente a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a empresa 
Acentobrigatorio, Ldª, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, e que tem por objeto o estudo das estruturas arqueológicas sitas nas instalações 
do Beja Hostel, na Rua Alexandre Herculano, números 7, 9, 11 e 13, em Beja; Intervenções 
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arqueológicas a decorrer no espaço do Beja Hostel, na área exterior de acesso à esplanada e 
frente a mesma; Promoção e divulgação dos achados arqueológicos e Musealização das 
estruturas e artefactos arqueológicos.---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 420)--------- 
 
Presente a proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e as Juntas e Uniões 
de Freguesia do Concelho, que constitui documento anexo número quatro e faz parte 
integrante da presente ata, com o objetivo de gerir a iniciativa “Noites ao Fresco” 2022;---------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 421)--------- 
 

2.2. – Revisão de preços provisória;----------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3612, de 24 de junho de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que com a publicação dos índices da fórmula de Revisão de 
Preços foi possível efetuar o respetivo cálculo relativo à empreitada de reabilitação do 
edifício, sito na Praça da República, nº 29, em Beja, que resultou em 20.648,03 € + 6% IVA, ou 
seja, 21.886,91 €, pelo que se propõe que a Câmara Municipal de Beja pague à empresa RDF 

Construções Sociedade Imobiliária, o referido valor.---------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 422)--------- 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minuta de adenda a contrato;------------------ 

 
Registo nº 6707, de 23 de junho de 2022, do Gabinete Jurídico, informando que em 
cumprimento do reparo feito pelo Tribunal de Contas, em sede de visto prévio, no âmbito do 
Procº nº 735/2022, é alterada a cláusula 6ª do contrato de empreitada de construção do 
edifício CEBAL, celebrado entre o Município de Beja e a empresa Moreira & Serrano, Ldª, no 
sentido de se acrescentar ao clausulado contratual, mediante adenda, nos termos do artigo 
295º do CCP, o regime de liberação de caução, pelo que foi elaborada a minuta da respetiva 
adenda, que constitui documento anexo número cinco que faz parte integrante da presente 
ata e se propõe para aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 423)--------- 
 

2.4. – Regulamento do Mercado Municipal de Beja – início do 
procedimento e participação procedimental;------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6731, de 24 de junho de 2022, do Gabinete Jurídico, informando que o 
Regulamento do Mercado Municipal de Beja aprovado no ano de 1984, teve como lei 
habilitante o Decreto-Lei nº 340/82, de 25 de agosto, o qual foi revogado pelo artigo 13º, 
alínea e) do Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o regime jurídico de acesso 
e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR).---------------------------------
O RJACSR é aplicável à exploração de mercados municipais, prevendo o artigo 70º que os 
mercados municipais devem dispor de um Regulamento aprovado pela Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal, no qual são estabelecidas as normas relativas à sua 
organização, funcionamento, disciplina, limpeza e segurança interior.----------------------------------
As obras de Requalificação do Mercado Municipal justificam a necessidade de um novo 
Regulamento, adaptado à legislação em vigor e à requalificação e modernização do espaço, o 
que implica que se proceda à disciplina e regulamentação da ocupação e utilização do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O procedimento de elaboração do novo Regulamento para o Mercado inicia-se com a 
publicitação do início do procedimento e participação procedimental, ao abrigo do disposto no 
artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao Decreto-
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Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, pelo prazo de 10 dias úteis, a publicitar na internet, no sítio 
institucional do Município e nos demais lugares públicos do costume, com vista à 
apresentação de contributos para a sua elaboração.---------------------------------------------------------
Na fase da publicitação do início do procedimento e participação procedimental ainda não é 
necessária a existência de um projeto de regulamento.-----------------------------------------------------
Decorrido o período de participação procedimental, segue-se a submissão a consulta pública 
do projeto de Regulamento, pelo prazo de 30 dias, procedendo-se, para o efeito, à sua 
publicação na 2ª Série do Diário da República e no Boletim Municipal Eletrónico, nos termos 
do artigo 101º do CPA.------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 99º do CPA, os regulamentos são aprovados com base num projeto, 
acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos 
custos e benefícios das medidas projetadas.--------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a aprovação do início do procedimento e participação 
procedimental, nos termos do artigo 98º do CPA, com a fixação do prazo de 10 dias úteis para 
os interessados se constituírem como tal e apresentarem os seus contributos para a 
elaboração do Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 424)--------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado perguntou se o prazo de término da obra se mantém para o 
segundo semestre e quando é que podem visitar a mesma uma vez que essa visita ficou 
pendente em função das indisponibilidades dos vereadores da CDU.------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que chegou um pedido de prorrogação do 
empreiteiro já esta semana, até ao dia 13 de outubro e relativamente à visita, por 
esquecimento seu, ainda não teve oportunidade de agendar com o Engº Luís Barriga, pelo que 
o senhor vereador fez bem em lembrá-lo.----------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Pedidos de apoio:------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, na sequência da reunião 
ocorrida de 22 de junho de 2022 e face à atual situação financeira que é grave, como ficou 
amplamente demonstrado na exposição escrita e verbal que fizeram, solicita à Câmara 
Municipal de Beja que lhe seja concedido um subsídio, no valor de 40.000,00 €, para fazer face 
às dificuldades existentes e que se destinam 15.000,00 € a subsidiar a transformação de uma 
viatura nova (ambulância ABSC/INEM, que foi acidentada e sem possibilidade de recuperação) e os 
restantes 25.000,00 € destinados a pagamento de subsídios de férias (junho) para os quais a 
associação não tem disponibilidade financeira.----------------------------------------------------------------
Esta verba poderá ser concedida tendo como base as verbas destinadas ainda não utilizadas à 
2ª Equipa de Intervenção Permanente, que só terá lugar a partir de 01 de agosto de 2022 e ao 
remanescente entre o apoio concedido em janeiro de 2022 e o aprovado no orçamento 
municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que têm conhecimento da realização de uma reunião 
do executivo com o comando dos bombeiros, e este pedido terá surgido naturalmente da 
mesma. Relembrou que, aquando da discussão do plano de atividades e orçamento, o 
aumento das verbas para os bombeiros foi algo que frisaram ser fundamental. Neste caso 
concreto e percebendo a situação difícil em que se encontram os bombeiros voluntários, 
parece-lhes que, e perdoem a expressão, este subsídio será um género de penso rápido numa 
hemorragia enorme. Naturalmente que estão de acordo com o adiantamento de verbas, 
porque, pelo que viu no ofício, todas estas questões já estavam colocadas no orçamento, 
nomeadamente as da transformação da viatura e da Equipa de Intervenção Permanente. Este 
ano já houve um aumento da verba, que na altura disseram ser também insuficiente, mas 
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ainda assim foi já um sinal, pelo que esperam que se possa continuar nesta senda sob pena de 
se criar grandes dificuldades aos bombeiros, coisa que, obviamente, ninguém deseja, 
nomeadamente o senhor Presidente que é o responsável pela Proteção Civil no concelho.-------
Atualmente a transferência anual é de 120.000,00 €, mais duas EIP’s que a autarquia está a 
financiar, mas, estando criado desde 2003, o Grupo Permanente de Bombeiros, apoiado com 
uma verba de cerca 42.000,00 €, que até há alguns anos a esta parte tem vindo diluída no 
apoio global, sugeriu que, de alguma forma e conforme protocolado, esta verba pudesse servir 
de aumento para apoiar efetivamente e de forma mais substancial o Corpo de Bombeiros. É 
esta preocupação que aqui deixa com as coisas que vêm a lume, disse.-------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, relativamente a este assunto dos Bombeiros 
Voluntários, referiu que o “Beja Consegue” está muito preocupado e de facto um aumento do 
subsídio não é a solução, isto é, existe um problema social gravíssimo e a comunidade tem de 
intervir de alguma forma porque não pode nem deve ser só a Câmara Municipal a chamar a si 
estes problemas que vão ser infelizmente recorrentes ainda para mais com o aumento dos 
preços dos combustíveis, aliás, nem sabe como é que os Bombeiros Voluntários de Beja 
conseguem ainda abrir as portas, é devido à carolice, boa vontade e uma gestão ultra 
criteriosa de todos os que lá estão. Portanto, o problema é mais grave do que “jogar” dinheiro, 
é um problema social e acha que devia merecer uma reflexão conjunta e trazer a sociedade 
civil para o assunto porque não é só recorrer aos bombeiros quando se precisa de uma 
ambulância e se está aflito, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que vivendo o Município o mês de janeiro em 
regime de duodécimos, porque o orçamento só foi aprovado na Assembleia Municipal em 27 
de fevereiro, os pagamentos às entidades beneficiárias começaram a ser efetuados a partir daí 
e, os bombeiros, no mês de janeiro, receberam uma verba inferior àquela que estava 
orçamentada, para além de que a segunda Equipa de Intervenção Permanente, constituída por 
um coordenador mais quatro bombeiros, só iniciará funções em julho, portanto, quis-se aqui 
também compensar os seis meses que não foram transferidos para os bombeiros porque a EIP 

é paga em função da despesa mensal que os bombeiros apresentam para a mesma, cujo custo 
é dividido entre o Município de Beja e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
em partes iguais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrou que os bombeiros durante oito anos, e não se considere o que vai dizer uma crítica, 
não tiveram qualquer aumento, ou seja, é bom ter-se essa primeira noção e é bom ter a noção 
que no seu primeiro mandato os bombeiros recebiam 90.000,00 € por ano e agora recebem 
200.000,00 € de forma regular, duas EIP’s a 40.000,00 € cada e 120.000,00 € de apoio regular. 
Mais, neste apoio não estão incluídas, por exemplo, as refeições das equipas de combate a 
incêndios, que são pagas durante todo o verão e que são cerca de mais 7/8.000,00 € por ano, 
os inúmeros fatos de proteção individual fornecidos aos bombeiros durante a pandemia sobre 
os quais não se cobrou 0,01 € e os inúmeros testes COVID-19 que foram pagos. Não está nada 
arrependido, disse, isto aconteceu e portanto atravessando os bombeiros de facto uma 
situação delicada, o Município de Beja fará tudo o que esteja ao seu alcance para estar ao lado 
dos bombeiros, inclusive oferecendo-se para ir com a associação humanitária, se necessário, 
falar com algum Secretário de Estado ou com algum Ministro para rever os critérios de 
atribuição de subsidiação aos bombeiros.-----------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a Câmara Municipal o ano passado, de um apoio regular de 140.000,00 
€, transferiu para os bombeiros sob forma financeira pecuniária 217.000,00 €, repetiu, sem 
incluir as refeições para o Grupo de Combate a Incêndios, que é constituído por seis pessoas 
em determinadas alturas e na altura mais intensa por oito pessoas e havendo apenas uma EIP, 
portanto, não está arrependido de nada disto mas considera que esta matéria merece uma 
reflexão mais ampla do que só dinheiro.-------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que na reunião realizada com a Câmara Municipal de Beja, os 
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bombeiros informaram que em 2019, a receita do transporte de doentes não urgentes foi na 
ordem dos 750.000,00 € e em 2021 foi de 250.000,00 €, portanto, há aqui uma quebra de 
receita de meio milhão de euros que naturalmente o município não tem forma de compensar, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor de quarenta mil euros.(Deliberação nº 425)--------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Futebol Clube Albernoense, um apoio financeiro para fazer face às despesas 
com a organização das Festas Tradicionais de Albernoa.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio no 
valor de setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 426)------------------------------------------------- 
 

2.6. – Proposta de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Cultural 2022 – 2ª Fase;---------------------------- 

 
Presente o mapa com a proposta de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo Cultural 2022 – 2ª Fase:---------------------------------------------------------- 
 

Associação Valor PAMA 2022 

Arte Pública 6.250,00 € 

Associação Cantares de Albernoa – Douradas Espigas 1.250,00 € 

Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves 375,00 € 

Clube Taurino Beringelense 1.250,00 € 

Coro de Câmara de Beja 5.000,00 € 

Corpo Nacional de Escutas 375,00 € 

Grupo Coral Cantadores do Desassossego  1.250,00 € 

Grupo Coral Feminino da Casa do Povo das Neves 1.250,00 € 

Grupo Coral de Baleizão 1.250,00 € 

Grupo Coral de Mombeja 1.250,00 € 

Grupo de Teatro Jodicus 1.500,00 € 

Moças da Aldeia 1.250,00 € 

Tempo Castiço – Associação de Jovens 1.250,00 € 

Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves 1.875,00 € 

 
25.375,00 € 

 

A Câmara deliberou aprovar a presente proposta no valor global de vinte e cinco mil e 
trezentos e setenta e cinco euros, por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que havia todas as condições para duplicação dos apoios logo no primeiro ano 
sendo a opção do executivo em permanência em aumentar 25% neste ano e 75% no segundo 
ano.(Deliberação nº 427)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Proposta de aceitação de doação de obras de arte;---------------------------- 

 
Registo nº 5749, de 24 de maio de 2022, da Divisão de Cultura, informando que na sequência 
da exposição conjunta de pintura e escultura orgânica pela Organicartdesign, que decorreu 
entre 4 e 31 de março do corrente ano, a pintora Manuela Quintavalle e o escultor Arimo 
Cangini, como sinal de reconhecimento do valor das atividades de promoção e produção 
cultural que esta Câmara Municipal de Beja realiza na Casa da Cultura doam o quadro 
intitulado “Pão Diário”, com o valor atribuído de 1.700,00 € e o modelo escultórico intitulado 
“2020” com o valor atribuído de 4.000,00 €.-------------------------------------------------------------------- 
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Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aceite as obras em questão para posterior 
elaboração do contrato de doação.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 428)---------  
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de aprovação da 1ª alteração do Plano de Pormenor de 
Vale de Atum;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6433, de 14 de junho de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública do processo da 1ª alteração do Plano de 
Pormenor de Vale de Atum, sem que tivesse sido apresentada qualquer sugestão ou 
reclamação, está agora o processo em condições de ser submetido à apreciação da Câmara 
Municipal, para que proponha a sua aprovação à Assembleia Municipal.-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 429)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a fração B do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 224.510,00 €, 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 

430)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Elisabete Soares Marújo, que pretendendo vender a fração B do prédio sito na 
Travessa do Barbalau, nº 2, em Beja, pelo valor de 82.000,00 €, 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 

431)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Marta Isabel Velhuco Alves Simenta, que pretendendo vender a fração F do 
prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 22-A, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 105.000,00 €, 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 

432)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Ana Cristina Ramos de Sousa Moniz, que pretendendo o prédio sito na 
Travessa Almeida Garrett, nº 2, 2º, em Beja, pelo valor de 87.000,00 €, 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 

433)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria do Céu Guerreiro Vieira Maldonado, que pretendendo o prédio sito na 
Rua do Esquível, nº 16, em Beja, pelo valor de 25.000,00 €, 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 

434)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria dos Anjos Reis Torrão, que pretendendo o prédio sito na Rua Pedro 
Soares, nº 56, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 132.000,00 €, 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 

435)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Armindo do Carmo Alegria Bogadinho, que pretendendo o prédio sito na Rua 
Manuel da Fonseca, nº 7, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 65.000,00 €, 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 

436)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.10. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído, recinto improvisado e comunicação 
prévia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído para a realização dos Mastros Populares, com música 
ao vivo, na Praça Dr. Carlos Moreira (Rossio), em Beringel, dias 11, 17 e 25 de junho de 2022.---
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 437)------------ 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de mastro popular, na 
Praça Magalhães Lima, em Cabeça Gorda, dias 10 e 11 de junho de 2022.-----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 438)------------ 
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Requerido pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado para a realização 
do evento "Arraial solidário e apresentação da marcha da Freguesia", na Academia de Saúde e 
Bem-Estar – Antiga Escola do Bairro Nossa Senhora da Conceição, dia 15 de junho de 2022.-----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 439)------------ 
 
Requerido pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de 
marchas populares – desfile de marchas e arraial, na Rua Sousa Porto, em Beja, dia 24 de 
junho de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 440)------------ 
 
Requerido pela Tempo Castiço – Associação de Jovens, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela da licença de recinto improvisado e da licença especial de ruído para a realização 
do evento "II Fim-de-semana Cultural", no Jardim de Infância do Penedo Gordo (atividades 

culturais, recreativas e desportivas), dias 2 e 3 de julho de 2022.---------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 441)------------ 
 
Requerido pela Associação de Jovens – Animus Jovem, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de um baile no espaço do 
Centro de Convívio de Santa Clara do Louredo, dia 11 de junho de 2022.------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 442)------------ 
 
Requerido pela TRUGIA – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
apresentação da mera comunicação prévia para a realização da atividade de restauração ou de 
bebidas não sedentária, integrada no Festival Terra Mágica e Festival MUPA.-------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 443)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Baleizão, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído para a realização de mastros populares no pátio 
exterior da Casa do Povo de Baleizão, dia 25 de junho de 2022.-------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 444)------------ 
 
Requerido pela Casa do Povo de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído para a realização do evento “Comemoração dos Santos 
Populares”, no terreno da Casa do Povo de São Matias, dia 01 de julho de 2022.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 445)------------ 
 
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:------------ 
 

2.11. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato;--------- 

 
Presente a proposta de minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de 
Beja e a Associação de Futebol de Beja, a senhora vereadora Marisa Saturnino explicou que a 
mesma privilegia que a Câmara Municipal, quando houver atividades de interesse municipal, 
possa usufruir sempre prioritariamente daquele espaço, mas é necessária para que a 
associação possa fazer uma candidatura com a Federação Portuguesa de Futebol no sentido de 
obter um financiamento para apoiar a Câmara na requalificação do Flávio dos Santos. Esta 
proposta foi vista pelo Gabinete Jurídico da Câmara Municipal e da própria associação. Estão já 
alguns trabalhos em marcha no sentido de se elaborar um estudo prévio para ser submetido à 
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Câmara mas, naturalmente, sem este contrato, a associação não pode submeter essa 
candidatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, referiu que os vereadores da CDU ficaram sem 
perceber se era todo o complexo do Flávio dos Santos, porque a planta que supostamente 
estaria em anexo, não foi remetida e, sabendo-se que existem outras entidades a usufruir de 
algumas salas que fazem parte daquele complexo, ficaram na dúvida se essas situações vão ser 
acauteladas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino esclareceu que há situações que vão ser financiadas 
pela Federação Portuguesa de Futebol e há outras que serão da única e exclusiva 
responsabilidade de intervenção da Câmara Municipal. Uma das valências que será construída 
prioritariamente é uma casa para as associações que lá estão e que não foi conversado com as 
entidades porque ainda não existe um estudo prévio.------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, solicitou, até porque este ponto chegou esta semana e é 
uma matéria absolutamente estruturante para o Beja Consegue, a possibilidade de adiar o 
mesmo para a próxima reunião de Câmara, uma vez que precisa de consultar algumas pessoas. 
Se tiver que decidir agora decide que não, até porque não conhece o projeto, não obstante de 
adorar a ideia porque fazer-se qualquer coisa é melhor do que o estado atual do Flávio dos 
Santos pelo que não se oporá a que se gere um espaço ainda que não seja o idealizado pelo 
Beja Consegue, mas precisa de conhecer um pouco mais para poder decidir sem ser com um 
cheque em branco a vinte e cinco anos, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
Este ponto transitou para a próxima reunião.----------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
denominada XII Raid BTT Cidade de Beja, que decorreu dia 26 de junho de 2022.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 446)------------ 

 

2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação de Futebol de Beja, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de autocarro para transporte das equipas participantes no Torneio Lopes da Silva, dia 
19 de junho de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 447)------------ 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 119, relativo ao dia vinte e oito 
de junho de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, 
seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos, sendo 
cinco milhões, cento e quatro mil, novecentos e oitenta e três euros e noventa cêntimos de 
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operações orçamentais e quinhentos e vinte mil, duzentos e setenta e quatro euros e 
cinquenta cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
 
O senhor António Barahona referiu que na última reunião teve mesmo de se ausentar, não por 
receio daquilo que a senhora vereadora Marisa Saturnino ia dizer, mas porque teve 
efetivamente um problema familiar. De qualquer maneira veio aqui hoje dizer que a forma 
como a senhora vereadora lhe respondeu não o surpreendeu porque já esperava aquele tipo 
de resposta. Neste momento, já houve eleições, já não pertence à Associação de Condomínios, 
contudo, o e-mail que a senhora vereadora referiu não teve nada a ver com ele mas sim com a 
lista que se ia candidatar e que solicitou à Câmara Municipal se ia ou não participar na nova 
direção, não foi ele que o fez mas foi referenciado como tal, contudo, se a senhora vereadora 
quiser acrescentar mais alguma coisa pode agora fazê-lo.--------------------------------------------------
Disse ainda que os temas abordados nesta reunião são extremamente importantes e que tem 
pena de estar pouca gente neste Salão porque considera que a sociedade civil devia assistir a 
estes debates até porque o tema dos bombeiros, que conhece muito bem, é importantíssimo. 
Aliás, em 1989 foram pedir para a estrada porque não havia dinheiro para o gasóleo na altura 
mas hoje as coisas são totalmente diferentes. Deu conhecimento que chegou a transportar 
pessoas idosas e quando lhes iam cobrar o serviço elas diziam que não tinham dinheiro para os 
medicamentos quanto mais para pagar a ambulância e este é um problema estrutural que 
devia ser agarrado por uma entidade como por exemplo a Segurança Social, onde se 
declarasse que a pessoa não tinha possibilidades para pagar e a entidade retribuísse essa 
verba à corporação. A pandemia também veio agravar a situação mas quando as coisas são 
bem-feitas tem de se dizer que são, e este Município é dos que mais tem dado dinheiro aos 
bombeiros embora se tenha a noção que isso por si só não resolve o problema. Obviamente 
que a direção tem um papel fundamental e o não chegar muitas vezes à sociedade leva a que 
esta não se aperceba dos problemas que existem, disse.--------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino disse que não queria acrescentar mais nada ao que 
disse na reunião passada, de qualquer das formas, se o senhor Barahona entender pode 
consultar a ata. Disse também que não tinha percebido se a intervenção do senhor Barahona 
foi alguma questão em concreto e relativamente ao e-mail disse que o tinha recebido da 
associação, não do senhor Barahona, e que também não tinha percebido muito bem o 
conteúdo do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que naturalmente a decisão da Câmara Municipal foi a que foi porque, neste 
momento, não havia condições para continuar na sequência da série de problemas e questões 
eminentemente políticas que se colocavam em vez das que deviam ser centradas na 
intervenção da associação. Contudo, o município vai continuar disponível para colaborar 
naquilo que estiver ao seu alcance, uma vez ser proprietário de várias frações, e ainda bem 
que se arranjou uma alternativa pelo que estará cá para conversar quando for necessário, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Ferrolho fez as seguintes observações relativamente a alguns temas abordados na 
reunião:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aeroporto de Beja – naturalmente que todos nesta cidade querem esta infraestrutura a 
funcionar seja para transporte de mercadorias ou passageiros mas falta depois um 
complemento importante que são as acessibilidades que não existem.---------------------------------
Flávio dos Santos – Foi diretor do Clube Desportivo de Beja e conhece bem aquele 
equipamento pelo que considera uma boa iniciativa dado que é um espaço que tem de ser 
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aproveitado para a prática do desporto e para promover a cidade. Considera que se deveria 
pensar também na remodelação do parque de campismo que está muito degradado e que 
seria uma mais-valia. Beja é das poucas cidades, e conhece muitas por este país fora, que têm 
infraestruturas destas, nomeadamente parque de campismo, piscina e Flávio dos Santos, de 
lazer para a cidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja – concorda com o vereador Nuno Palma Ferro quando diz que 
é um problema também da sociedade mas o comando poderia pensar em constituir uma 
Comissão direcionada para a angariação de sócios, para a aproximação às empresas locais, 
organização de iniciativas revertendo as receitas para corporação, etc.,. Ele próprio criou uma 
associação humanitária na sua região, que funciona à base de iniciativas que promove, a 
Câmara apoia logisticamente mas é preciso haver vontade e portanto acha que seria bom um 
haver um departamento desta natureza para ajudar os bombeiros, disse.----------------------------- 
 

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

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 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 

27 de julho de 2022 
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