
 
 

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

Ata número quinze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e sete de julho 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.--------------------
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 das atas números 13/2022 e 14/2022;---------- 

 
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 as atas números 13/2022 e 14/2022, relativas às reuniões 
de câmara realizadas nos dias vinte e nove de junho e treze de julho de dois mil e vinte e dois, 
respetivamente, que foram previamente enviadas a todos os eleitos e aprovadas por 
unanimidade.(Deliberações n

os
 502 e 503)------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara iniciou este ponto a informar o senhor vereador Rui Eugénio 
que os elementos por ele solicitados na reunião anterior acerca do orçamento participativo, 
estão compilados e em fase de revisão pelos os serviços e serão disponibilizados o mais tardar 
na próxima reunião de câmara.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio agradeceu ao senhor Presidente e de seguida informou que os 
vereadores da CDU, à semelhança do executivo em permanência, receberam um e-mail do 
professor José Filipe Murteira com algumas questões que os levou a refletir acerca do espólio 
de Jorge Vieira e da instalação do Museu Jorge Vieira. Acolheram, analisaram e consideraram 
muito pertinentes as propostas e pontos de reflexão mencionados no mesmo pelo que 
perguntou se as mesmas também mereceram a devida atenção do executivo em permanência 
e se de facto há alguma ideia para instalar, num outro espaço da cidade, todo este valioso 
espólio de Jorge Vieira porque, enquanto vereadores, estarão sempre disponíveis para 
participar na busca das melhores soluções que visem a instalação em condições dignas de todo 
aquele espólio, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
Transmissão das reuniões em streaming – tendo esta medida sido aprovada em 23 de março 
de 2022 considerou não haver motivo para que a mesma não esteja já a ser aplicada. É um 
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serviço simples que qualquer jovem adulto hoje em dia coloca em prática sem ser necessário 
recorrer a qualquer contratação pública, para além de que a Câmara Municipal tem um 
Gabinete de Comunicação. Assim, solicitou ao senhor Presidente que tomasse as devidas 
providências no sentido de acelerar este processo o mais rapidamente possível.--------------------
No âmbito das visitas que tem efetuado às freguesias rurais, com o objetivo de se inteirar de 
algumas das necessidades e problemas nelas existentes e depois de dar nota que foi muito 
bem recebido por “gente” autarca que está verdadeiramente interessada na sua comunidade 
e que tenta praticar e fazer o melhor que pode todos os dias, alertou o executivo para as 
questões seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
União de Freguesias de Albernoa e Trindade:------------------------------------------------------------------
A inexistência de uma Casa Mortuária é algo que volvidos todos estes anos não se compreende 
porque as pessoas têm o direto de velar os seus entes com dignidade pelo que deve ser 
considerada uma prioridade nas obras do concelho;---------------------------------------------------------
Relativamente à obra do campo de jogos, que aqui foi abordada na última reunião, considera 
que a mesma é um não assunto porque simplesmente não está em condições e o executivo 
tem de resolver a situação uma vez que as pessoas têm direito a ter um espaço desportivo 
condigno que é único na freguesia;-------------------------------------------------------------------------------
O arrelvamento do campo de futebol de Albernoa, que comparativamente com os dois pontos 
anteriores à partida será de menos importância mas, estrategicamente e a longo prazo, deve 
ser pensado porque em termos de ordenamento do território apenas há duas hipóteses, ou se 
junta tudo na sede de concelho ou parte-se pelas freguesias dando-lhes vida. Na sua opinião a 
segunda opção será a mais rica no futuro e portanto construam-se infraestruturas para que 
estas comunidades possam ter vida própria.-------------------------------------------------------------------
Freguesia de Baleizão:------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatou que falta terminar a rede de águas pluviais que julga ter sido iniciada no mandato 
anterior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A casa que a Câmara Municipal comprou que seria ou será para acolher a chamada “memória 
oral” acha fantástico. Não sabe como é que isto será implantado mas os ditos, frases, 
provérbios e as palavras utilizadas, são de uma riqueza cultural que não se podem deixar 
perder no tempo. A parte boa é que existem e a parte má é que ainda existem porque as 
comunidades têm estado tão isoladas que a própria linguagem não tem evoluído;------------------
Relativamente ao barranco existente deverá ser uma obra também a executar uma vez que 
quando chove a água inunda a estrada.--------------------------------------------------------------------------
Em termos de aspetos positivos, salientou a obra do parque infantil, a recuperação do antigo 
tanque e a Casa dos Cantoneiros que se quer recuperar para núcleo museológico sendo que a 
Junta não tem capacidade para fazer mais do que aquilo que fez e portanto será uma 
prioridade que cabe ao executivo definir.-----------------------------------------------------------------------
Freguesia de Cabeça Gorda:-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao perímetro florestal, que é o único existente ao nível do Concelho de Beja, 
referiu que a Junta não tem capacidade para catapultá-lo para outros níveis e portanto terá de 
haverá uma ligação do Município porque o mesmo irá ser futuramente uma das maiores 
riquezas para os nossos filhos e netos que urge começar a ser preparada. Historicamente, faz 
parte da memória coletiva da freguesia e agora precisa de investimento para ser preservado, 
investimento que só pode ser feito com uma cooperação grande e com o comando da Câmara 
Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou também à senhora vereadora Marisa Saturnino que pudesse resolver a questão do 
funcionário da escola que só chega às 09:00 horas e como os pais deixam os miúdos às 08:30 
horas há ali uma meia hora de décalage em que os miúdos não têm com quem ficar.--------------
Relativamente ao Festival da Silarca, sendo uma daquelas matérias que integra os pedidos que 
aqui deixa inúmeras vezes, continua a considerar que é uma iniciativa que tem de ser bem 
subsidiada pela Câmara Municipal de Beja.---------------------------------------------------------------------
Freguesia de Nossa Senhora das Neves:--------------------------------------------------------------------------
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O parque ”Beja Aquática”, que constitui um problema há mais de 20 anos, embora saiba que o 
executivo está a par da situação e a tentar solucioná-lo, espera naturalmente que o consiga 
fazer ainda este mandato porque aquilo é um péssimo cartão-de-visita na entrada da aldeia;---
O problema no cemitério com o sistema de incineração para nichos de decomposição aeróbica 
que aguarda resolução por parte da Câmara Municipal de Beja, problema que julga ser 
transversal a outras freguesias;------------------------------------------------------------------------------------
A existência de algumas bermas que necessitam de ser limpas.-------------------------------------------
Destacou as obras realizadas pela Junta como o miradouro junto a Vila Azedo, o parque infantil 
em Porto Peles e a obra comunitária realizada na escola do Padrão.-------------------------------------
Para terminar e na sua opinião os problemas do concelho de Beja não se resumem à cidade 
que lhe empresta o nome pelo que é fundamental alertar a Câmara Municipal de Beja sobre as 
necessidades das nossas aldeias tantas vezes esquecidas, disse.------------------------------------------ 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino entregou ao senhor vereador Vítor Picado, a ata do 
Conselho Municipal de Educação aprovada na reunião de 25 de julho de 2022, que agradeceu 
à senhora vereadora aproveitando para deixar logo o pedido relativo à entrega destas atas 
sempre que o Conselho Municipal de Educação reúna. Neste sentido, foi informado que foram 
dadas indicações ao coordenador do Serviço de Educação para que as atas em causa 
começassem a ser disponibilizadas online, há semelhança do que já aconteceu no passado, e 
que ficava à sua consideração continuar a pedi-las ou então, quando as mesmas forem 
publicadas, ela própria daria essa informação para o senhor vereador pudesse consultá-las no 
site do Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida o senhor vereador Vítor Picado perguntou se, relativamente ao Conselho 
Municipal de Segurança, haveria algum problema para que forças políticas representadas na 
Câmara pudessem assistir às reuniões.---------------------------------------------------------------------------
Deixou uma preocupação relacionada com alguns prédios devolutos no concelho, chamando 
particularmente a atenção, tanto pela questão visual como pela questão de segurança, para o 
edifício da antiga Tabacaria Bejense, sito na Rua Conde da Boavista, que está em péssimas 
condições, sugerindo que se procedesse a um levantamento exaustivo dos prédios que estão 
nestas condições e que se intimasse os proprietários, pelo menos, a fazer obras de 
manutenção nas fachadas e beirados.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do vereador Nuno Palma Ferro, referiu que, de uma forma geral, 
são preocupações que os vereadores da CDU já exposeram mas de facto o que falta muitas 
vezes é uma resposta atempada por parte de quem direito às solicitações, mesmo que seja 
não, porque a ausência de resposta é sempre mais “castradora” para a atividade de uma Junta. 
Acrescentou que realmente há projetos que a Câmara Municipal pode ajudar a catapultar para 
um outro nível, como por exemplo o perímetro florestal de Cabeça Gorda, que durante muitos 
anos esteve completamente vedado à população e que pode ser uma mais-valia para o 
concelho, mas a questão das respostas às Juntas de Freguesia é fundamental pelo que, depois 
de terminarem as visitas que faltam, farão uma reflexão mais profunda com os dados que têm 
vindo a recolher, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro acrescentou ainda que nas Juntas de Freguesia as 
pessoas se queixam, de uma forma global, de não terem um elemento conector na Câmara 
Municipal a quem possam recorrer para resolver um problema no imediato e a ele cumpre-lhe, 
enquanto vereador, trazer essa informação e alertar para esta necessidade.-------------------------- 
 
De seguida o senhor Presidente da Câmara deu os seguintes esclarecimentos relativamente às 
intervenções efetuadas:----------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o Museu Jorge Vieira informou que não está previsto a curto prazo qualquer alteração 
ao local do mesmo, o que não significa que num futuro não esteja, mas deslocá-lo para o 
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Centro de Artes e Arqueologia de forma permanente têm algumas dúvidas, aliás, o processo 
de musealização ainda não foi iniciado mas a ideia é ter coleções de caráter permanente, 
eventualmente no piso 1 com o Museu da História de Beja e no piso 2 com exposições de arte 
contemporânea de caráter temporário. O Museu Jorge Vieira encontrava-se noutro local que 
se tentará reabilitar se houver fundos comunitários para o efeito, nomeadamente a Casa da 
Artes Jorge Vieira precisamente, e o espaço onde se encontra atualmente, apesar de ser 
relativamente pequeno, está muito bem concebido para o efeito a que se destina e permite 
também visitas à exposição que é rotativa de pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo 
em cadeiras de rodas. Aproveitou para informar que a peça que sofreu o acidente já está 
restaurada e encontra-se em Beja no Centro de Artes e Arqueologia onde no final de outubro 
será inaugurada a exposição do centenário do nascimento de Jorge Vieira supervisionada pela 
ex-esposa do escultor.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às freguesias, referiu que algumas das necessidades que aqui foram elencadas, 
o executivo já as tinha diagnosticado.----------------------------------------------------------------------------
A Casa Mortuária de Albernoa é uma das prioridades que pode ser resolvida neste mandato 
autárquico, porque foi no final do anterior que a Junta de Freguesia comprou o terreno onde o 
equipamento vai ser construído, daí só agora estarem reunidas as condições para o efeito. Já 
deu orientações ao Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico para se elaborar o 
projeto e, independentemente de haver financiamento ou não do Portugal 2030, a Câmara 
Municipal quer avançar porque é de facto indigna a forma como em Albernoa ainda se velam 
os entes queridos. É claramente a prioridade de Albernoa para este mandato mais do que o 
sintético, que também sendo importante e se houver financiamento, não será descartado, 
contudo, e disseram-no na campanha eleitoral e aos clubes desportivos que, relativamente aos 
relvados sintéticos do Concelho de Beja, se aparecerem as oportunidades não deixarão de os 
executar mas não estão nas linhas de prioridade deste mandato.----------------------------------------
Sobre Baleizão e os projetos de musealização, informou que a Câmara Municipal de Beja tem 
passado um conjunto de cartas de conforto à Junta de Freguesia para que, através de 
candidaturas da Alentejo XXI, possa desenvolver alguns desses projetos. Está também a ser 
desenvolvido pela Drª Maria João Macedo e pelo André Tomé e em fase de apresentação de 
candidatura, um projeto na ordem dos 100.000,00 € que envolve todas as Freguesias para, 
através da instalação de placas QR Code no início das localidades, quem disponha de 
smartphones e domine estas tecnologias, possa descarregar o código e fazer visitas autónomas 
através de percursos guiados ouvindo estórias orais e narrativas em várias portas e sítios da 
aldeia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Freguesia de Nossa Senhora das Neves, para além de tudo aquilo que o vereador Nuno 
Palma Ferro referiu, tem uma particularidade, é a freguesia do concelho com maior 
quilometragem e maior número de caminhos rurais. A Câmara Municipal tem feito um esforço 
muito incisivo no arranjo dos mesmos e tem tido uma excelente cooperação, que sublinhou e 
fez questão de realçar, do senhor Presidente da Junta que tem tido uma atitude muito 
colaborativa, honesta e reta, repartindo trabalhos entre a Câmara a Junta e os proprietários 
desse caminhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à coordenação com as freguesias referiu que é difícil, não fará a apologia da 
queixa porque o executivo está aqui para resolver os problemas e não para se queixar mas 
apenas uma constatação, isto é, o executivo da Câmara Municipal tem a mesma dimensão do 
executivo em permanência de cada uma das Juntas de Freguesia e os staffs de apoio são 
relativamente curtos em termos daquilo que a legislação autoriza e prevê, portanto, no futuro 
terá de haver abertura para se alargar os staffs de apoio e poder responder-se às necessidades 
que são diferentes daqueles que nos antecederam, como os Presidentes Colaço e Carreira 
Marques que tiveram uma ação muito meritória e que merece ser ressalvada, porque hoje em 
dia as exigências são maiores, é o tempo das redes sociais e do imediato que os poderes, por 
muito que tentem antecipar os problemas, não conseguem ser tão rápidos quanto à forma 
como eles se colocam. É uma decisão da Assembleia da República naturalmente e não fica 
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chocado que Câmaras como a de Beja, não tendo mais vereadores, possam ter mais uma ou 
duas pessoas nos respetivos staffs de apoio que não resolverão tudo com certeza mas 
melhoraria muitas destas respostas porque os vereadores em permanência desdobram-se em 
muitas coisas. A título de exemplo deu conhecimento que só em reuniões fixas que decorrem 
do mandato ele próprio tem 95 dias dos 365 dias do ano ocupados sem falar das entidades e 
pessoas com quem reúne individualmente, é o que é, e portanto isso às vezes faz com que as 
freguesias possam sentir-se um pouco sós o que compreende e assistindo-lhes muitas vezes 
razão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança, pessoalmente não vê qualquer 
inconveniente em que os senhores vereadores possam assistir, contudo, é uma questão que 
terá de colocar aos conselheiros na próxima reunião que se realizará em setembro, disse.------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deu as seguintes notas:--------------------------------------------------
Relativamente ao campo de futebol de Albernoa o mesmo sofreu uma grande intervenção que 
resolveu problemas que se perpetuavam há muitos e anos e, em relação ao estado anterior e 
ao que foi possível realizar, está em condições para um campo com aquelas características.-----
Relativamente à rede de água de Baleizão é um problema histórico principalmente ao nível das 
águas pluviais. A rede tem algumas fragilidades e o trabalho que tem sido feito é identificar as 
ruas que têm maior número de ruturas e intervir nas mesmas. Existe uma dependência nessa 
como noutras áreas de eventuais financiamentos que possam surgir no Portugal 2030 que 
segundo informações que têm tudo indica que poderão surgir. A questão das águas pluviais e 
residuais é mais complicada, historicamente nunca tiveram financiamento, o que sempre foi 
considerado um erro enorme que tem sido debatido em vários fóruns mas têm sido feitos 
esforços com meios próprios da autarquia e da empresa municipal para resolver algumas 
situações. Obviamente é um caminho que tem de ser trilhado e priorizado entre Baleizão e as 
outras freguesias que têm esses problemas.--------------------------------------------------------------------
Relativamente à ”Beja Aquática” é um problema que depende da iniciativa privada e o 
Município aqui intervêm como facilitador e ao nível do planeamento pelo que toda aquela 
zona, em termos do PDM, está incluída numa unidade operativa que permitirá facilitar a 
intervenção caso a iniciativa privada vá nesse sentido. O primeiro passo será desmantelar toda 
a estrutura e depois terá de se aguardar por um investidor mas face à dimensão e 
principalmente à localização do terreno existem ali condições para construir um loteamento 
bastante interessante.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do centro histórico, como já referiu várias vezes e reafirma é uma das 
principais preocupações deste executivo, agora todos têm acompanhado de várias perspetivas 
o caminho que tem sido percorrido. A única forma de resolver esta questão resulta igualmente 
da iniciativa privada tirando algumas situações pontuais porque naturalmente a Câmara 
Municipal não tem condições para expropriar tudo e mais alguma coisa, reabilitar e colocar no 
mercado. O prédio da antiga “Tabacaria Bejense” já foi adquirido e já tem projeto de 
reabilitação embora haja sempre dificuldades com a Direção Regional de Cultura mas, mais 
uma vez, o Município serve como facilitador. Por exemplo o caso da obra que está em frente e 
ao lado da farmácia teve uma série de problema e a Câmara Municipal interveio e fez aquilo 
que era possível para que a obra se iniciasse. Os problemas do centro histórico são conhecidos 
por todos, nomeadamente a dificuldade de identificar proprietários e a falta muitas vezes de 
condições económicas dos mesmos, as heranças, os mecanismos legais, etc., são um calvário 
mas a Câmara Municipal está a tentar fazer esse caminho e encontrar novas soluções porque 
as conhecidas são as que este executivo e os outros todos tentaram e que não resolveram a 
questão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à nota que o senhor vereador Nuno Palma Ferro deu sobre a dificuldade que 
haveria do contato imediato das freguesias com a Câmara acha estranho porque fala com 
“elas” todas as semanas e é um cuidado que têm tido pelo que perguntou se houve alguma em 
concreto para se tentar melhorar, disse.------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu lembrar-se de uma mas não iria dizer sob pena 
de estar a ser injusto para com as outras, contudo foi uma ideia que absorveu de todas as 
Juntas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino relativamente ao funcionário da escola de Cabeça 
Gorda informou que nunca lhe foi reportada essa situação pela senhora Presidente da Junta. 
Na Salvada houve também uma dificuldade a esse nível e quando o senhor Presidente da Junta 
falou com ela foi-lhe transmitido que a gestão do pessoal da escola continua a ser da 
responsabilidade dos Diretores dos Agrupamentos. Depois de ter reunido com a direção da 
escola foi colocada lá uma pessoa, portanto, quando a senhora Presidente Lucília entrar em 
contato com ela aconselhá-la-á a ter o mesmo procedimento, disse.------------------------------------ 
 
Tendo sido chamado à atenção pelo senhor vereador Rui Eugénio que faltou responder à 
questão do perímetro florestal de Cabeça Gorda, e se havia algum projeto ou ideia para aquele 
espaço o senhor Presidente da Câmara referiu que o mesmo está dividido entre as Freguesias 
de Cabeça Gorda e Salvada e, neste momento, havendo uma articulação mais profícua entre as 
duas Juntas, a metade de perímetro que esteve mais esquecida durante uns anos está agora a 
ser tratada de maneira a ter as mesmas condições da metade que fica do lado de Cabeça 
Gorda. A Câmara Municipal de Beja ao longo dos últimos anos tem feito várias ações de 
limpeza de entulho e outros depositados ilegalmente, nomeadamente na zona de Cabeça 
Gorda, com a deslocação da equipa do asfalto às vezes durante semanas inteiras no sentido de 
não resultaram daí coimas quer para o Município quer para as freguesias mas neste momento 
não existem projetos integrados ou candidaturas pendentes ou a curto prazo no atual quadro 
comunitário para o espaço em referência, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio relativamente ainda à transmissão das reuniões via streaming 
sugeriu no sentido de se poupar alguns milhares de euros ao erário público que fossem 
adotadas experiências de outras autarquias que com recursos próprios conseguem fazer esse 
trabalho com uma qualidade muito aceitável, dando como exemplo a Câmara Municipal do 
Bombarral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado chamou ainda a atenção para a necessidade de se arranjar 
uma solução para resolver o problema da falta de visibilidade à noite na Avenida Alonso 
Gomes, na Cabeça Gorda, situação que as pessoas se queixam bastante, por causa das copas 
das árvores que não deixam passar a iluminação das lâmpadas LED.-----------------------
Relativamente ao sintético de Albernoa informou que a direção do Clube, que tem feito um 
trabalho excecional, sempre lhes tem transmitido que parece haver a possibilidade de um 
parceiro privado da área do turismo rural avançar com cerca de metade da verba para a 
instalação do relvado pelo que considera que, havendo essa premissa, a mesma deveria ser 
explorada, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, sobre este último aspeto frisado pelo senhor vereador 
Vítor Picado, lembrou o assunto que foi aqui votado relativo ao pagamento da TRIU, sobre o 
qual na altura se absteve por considerar que deveria haver uma estreita colaboração entre a 
autarquia e as empresas no sentido de até eventualmente se isentar o pagamento dessa taxa 
em troca de uma contrapartida social que revertesse para a região em concreto.-------------------
Quis ressalvar e reforçar novamente esta posição porque assuntos desta natureza irão surgir 
com toda a certeza qualquer dia outra vez e portanto sendo essas receitas não previsíveis 
poderiam reverter diretamente através de parcerias para comunidade, disse.------------------------ 
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O senhor vereador Rui Marreiros esclareceu que a TRIU sendo devida o Município pode cobrá-
la e depois, eventualmente, utilizar essa receita para outros fins o que não pode fazer é isentar 
a taxa em troca de uma comparticipação de outra natureza.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu ainda conhecimento que o Futebol Clube Albernoense 
remeteu-lhe há umas semana atrás três orçamentos para a instalação de um sintético na 
respetiva freguesia com valores substancialmente diferentes entre si, que enviou para o 
Serviço de Empreitadas e Acompanhamento Técnico. Depois de analisados foi concluído que 
as medidas são diferentes, o tipo de relva sintética é diferente, os tipos de rega aplicados são 
diferentes e, portanto, é muito difícil comparar o que não é comparável pelo que se está a 
mapear as três soluções para depois informar o clube sobre onde é que terão de pedir algumas 
correções. Foi-lhe transmitido também que estariam à espera de um apoio privado mas até ao 
momento não lhe chegou qual será o valor disponível para avençar. Contudo, e como disse há 
pouco, em termos de política pública de intervenção na freguesia a prioridade deste mandato 
é a Casa Mortuária, se houver oportunidade do sintético nessa freguesia ou noutra fá-lo-ão, 
mas não é a primeira prioridade, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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. – Alteração nº 7 ao Orçamento da Despesa e Receita – 2022;--------------- 

 
Registo nº 8016, de 22 de julho de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
propondo a seguinte alteração orçamental que contempla o reforço das seguintes rubricas e 
que constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata:------------ 
 

Ref orços Receit a Observações

Econ Descr ição 2022

040204 Coimas e penalidades por  cont raordenações             30 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0603019999 Transf erências cor rent es / Ouras             40 000,00 € Ref orço de rubr ica 

07011001 Desperdícios, Resíduos e ref ugos/ Sucat a             40 000,00 € Ref orço de rubr ica 

070201 Alugues de espaços e equipament os               3 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0702080399 Out ros-  Serviços Cult urais             40 000,00 € Ref orço de rubr ica 

090101 Venda de bens de invest iment o/Ter renos/sociedades          500 000,00 € Ref orço de rubr ica 

130199 Out ras t r ansf erências de Capit a/l Out ras             20 000,00 € Ref orço de rubr ica 

    6 7 3  0 0 0 ,0 0  €  
 

 

Redução Receit a Observações

Econ Descr ição 2022

 06030603  Alent ejo 2020          673 000,00 € 

    6 7 3  0 0 0 ,0 0  €  
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Ref orços Despesa Observações

Org Econ Descr ição 2022

0102 02022535 Espet áculos Cult urais             38 000,00 € Ref oços de Rubr ica e  Beja Brava 28.000,00€

0102 0805010402 Canil Int ermunicipal             47 600,00 €  Ref orço (Cagia -  Resialent ejo Ampliação do Canil/gat il imput ação dos cust os ao M unicípio 70.506,66€)

0102 02022599 Out ros serviços out ros             25 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 04070199 Inst it uiçõers sem f ins lucrat ivos / out ros             18 400,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 02012199 Aquisição de bens e serviços / out ros bens             10 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 020203 Conservação de berns             10 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 02022099 Out ros -  Trabalhos especializados              35 000,00 € Ref orço de rubr ica (Prest ação de serviços capt ura de pombos 30.000,00€)

0102 02022536 Event os e iniciat ivas pont uais             15 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 02021099 Out ros -  Transpor t es             15 000,00 € Ref orço de rubr ica 

0102 020208 Locação de out ros bens             25 000,00 € Ref orço de rubr ica (locação de viat ura do lixo por  6 meses 61.500€)

    2 3 9  0 0 0 ,0 0  €   
 

Redução Despesa Observações

Org Econ Descr ição 2022

0102 02021799 Out ros publicidade             25 000,00 € 

0102 02022540 Event os de Nat al             15 000,00 € 

0104 02022599 Out ros serviços out ros             45 000,00 € 

0104 02021899 Out ros vigilância             20 000,00 € 

0104 020202 Limpeza e Higiene             14 000,00 € 

0102 02022585 Energia          120 000,00 € 

    2 3 9  0 0 0 ,0 0  €   
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 504)--------- 
 

2.2. – Conta Final de empreitada;--------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a Conta Final da empreitada de "Implementação de percursos acessíveis na Cidade 
de Beja – Centro Histórico e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A", no valor de 
797.715,02 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente conta.(Deliberação nº 505)-------------- 
 

2.3. – Pedido de apoio;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, informou que o Clube Cinófilo do Alentejo já tinha assumido 
perante a Federação as datas de 08 e 09 de outubro para a realização da CANIBEJA 2022, não 
podendo alterar a data por haver provas agendadas para o fim-de-semana em que se realiza a 
Patrimónios do Sul. Contudo, e depois do acordo entre as partes, para além do apoio logístico, 
solicitam também ao Município de Beja, 2,500,00 € de apoio em forma de subsídio para a 
realização do evento.--A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio 
financeiro no valor de dois mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 506)--------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Transferência de verba;--------------------------------------------------------------------------- 

 
O senhor vereador Rui Marreiros, propôs a transferência de 70.506,66 € para a RESIALENTEJO – 
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., no âmbito da atualização de custos imputados 
aos Municípios relativos à empreitada de ampliação do canil/gatil intermunicipal que tinha 
um valor inicial mas que foi abandonada pelo empreiteiro ficando trabalhos por realizar e que 
entretanto foram adjudicados com recurso ao lançamento de nova empreitada à empresa RDF 
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Construções que já está no terreno a trabalhar.---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e transferir o valor de setenta mil, quinhentos 
e seis euros e sessenta e seis cêntimos correspondentes ao custo imputado ao Município de 
Beja.(Deliberação nº 507)---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Arménio dos Santos Soares, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Gomes Palma, nº 22-A, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, 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 

508)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pela Massa Insolvente de Fernando José Santos do Carmo Bate, que pretendendo 
vender a fração B do prédio sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 16, r/c dtº, em Beja, 
pelo valor de 40.375,44 €, 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 

509)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Luís Fernando da Silva Marques Ferreira e Paula Cristina da Silva Marques 
Ferreira Filipe, que pretendendo vender a fração F do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, 
nº 4, em Beja, pelo valor de 40.375,44 €, 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 

510)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.6. – Pedido de isenção do pagamento das taxas;---------------------------------------- 

 
Requerido por Maria Teresa Gonçalves Abreu Krotsch, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela transladação de restos mortais, da senhora Isaura Faria Gonçalves, do Coval CP 

2948 para o Cemitério de São Martinho do Porto. O valor das taxas é de 97,17 € + 14,57 € = 
111,74 € e pressupõe a devolução gratuita do coval ao Município de Beja.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 511)------------- 
 
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:------------ 
 

2.7. – Proposta de abertura de concurso;-------------------------------------------------------- 

 
Considerando:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Que constituem atribuições das autarquias locais, a promoção e salvaguarda dos interesses 
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próprios das respetivas populações, designadamente, nos domínios referidos no nº 2 do artigo 
7º e no nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. No que 
se refere aos municípios, de entre essas atribuições, assumem especial relevo, a ação social e a 
habitação, como dispõe o artigo 23º, nº 2, alíneas h) e i), da lei referida;-------------------------------
Com o presente concurso pretende-se a atribuição de frações para fins habitacionais, a 
agregados em situação de vulnerabilidade económica e social, com vista a uma resposta 
habitacional que procure colmatar a carência do mercado de arrendamento privado, no que 
respeita a rendas com um valor justo e equitativo, de acordo com o rendimento disponível 
pelas famílias e número de elementos do seu agregado familiar;-----------------------------------------
Com este tipo de arrendamento pretende-se dar resposta à carência habitacional existente no 
concelho, promovendo o acesso ao arrendamento habitacional em regime de arrendamento 
apoiado, garantindo o uso de imóveis devolutos em função do interesse público municipal e 
assegurando a manutenção e conservação do edificado municipal existente, com base na Lei 
nº 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto;------------
A existência de habitações devolutas, propriedade do Município, que reúnem condições de 
habitabilidade para a sua ocupação imediata, nomeadamente, as frações abaixo descritas:------ 
 

Localização Nº de fogo a concurso Piso Tipologia 

Praceta António Gonçalves Correia, nº 3 1 1º dtº B T1 

Praceta António Gonçalves Correia, nº 2 1 2º esqº C T2 

Rua Adriano Correia Oliveira, nº 11 1 1º dtº T2 
 

Assim, propõe a Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social a abertura de concurso por 
sorteio para arrendamento de habitação em regime de arrendamento apoiado, conforme 
disposto no artigo 11º do programa de concurso, submetido e aprovado em reunião da 
Câmara Municipal, de 23 de março de 2022, na data de 08 a 026 de agosto de 2022.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 512)--------- 
 

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

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a 
Câmara Municipal de Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, 
através de um CTE Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Turismo e Lazer, 
com o curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.(Deliberação nº 513)-------- 
 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a 
Câmara Municipal de Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, 
através de um CTE Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Metalurgia e 
Metalomecânica, com o curso profissional de Manutenção Industrial – Variante 
Eletromecânica, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.(Deliberação nº 514)-------- 
 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja e a 
Câmara Municipal de Beja, no âmbito da modernização da oferta do ensino profissional, 
através de um CTE Industrial que abrange as áreas de educação e formação de Metalurgia e 
Metalomecânica, com o curso profissional de Manutenção Industrial – Variante Mecatrónica, 
que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.(Deliberação nº 515)-------- 
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2.9. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares e 
respetivos protocolos referentes ao ano letivo 2022/2023;-------------------------- 

 
Presente o Plano de Transportes Escolares e os protocolos a celebrar entre o Município de 
Beja e a União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a União de Freguesias de Santa Vitória 
e Mombeja, a União de Freguesias de Salvada e Quintos e o Externato António Sérgio, que 
constituem documentos anexos número cinco e fazem parte integrante da presente ata.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano e os presentes protocolos.(Deliberação 

nº 516)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.10. – Pedido de investimento;----------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 16227, de 21 de julho de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo tornou-se um marco no 
nosso território, conferindo a Beja uma importante resposta para a centralidade da região, nas 
questões que se prendem com a Inovação Social, através de uma resposta sustentável e 
integrada, alavancando a sua ação no crescimento e afirmação de novos projetos com impacto 
social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta resposta tem vindo a assumir um papel preponderante no sentido de estimular a criação 
de Emprego e Inovação Social, através do mapeamento e referenciação das Iniciativas e 
Empreendedores Sociais, agregando-os numa base de dados online acessível a todos e 
promovendo iniciativas de inovação social num contexto facilitador de ações na área social.----
Salienta-se que tem tido um papel ativo na identificação e promoção de boas práticas, de 
forma a garantir a sua disseminação, e referência na promoção da Inovação Social, através da 
criação de redes pivôs de incentivo para a inovação social, bem como ao nível da realização de 
sessões para a população em idade ativa, com vista à sua capacitação para a Inovação Social e 
promoção de novos projetos, potenciando a criação de emprego e dinamização de espaços 
enfraquecidos demográfica e financeiramente.----------------------------------------------------------------
A importância da IISBA passa também pelo apoio às comunidades escolares na capacitação, 
instrução, promoção e divulgação do Empreendedorismo e Inovação Social. São os mais jovens 
que precisam de incentivo para se fixar e tornarem-se os agentes e os motores de uma 
Inovação social que se pretende disseminar pela região, de forma equitativa, assumindo todo 
o território como uma grande oportunidade para o desenvolvimento.----------------------------------
Também tem sido notório o trabalho com os stakeholders e população através da promoção 
de espaços de partilha e experiências, envolvendo o tecido empresarial e outras entidades 
públicas, em projetos de inovação social e ações de capacitação e de divulgação dos mesmos 
junto da comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A implementação deste novo recurso no território tem permitido apoiar cerca de 150 projetos 
e envolver mais de 1.600 pessoas nesta dinâmica, sendo importante realçar que, no eixo 
relativo à educação e comunidade a IISBA destaca-se através do trabalho desenvolvido com 
cerca de quatro mil alunos e dos programas “Fénix Talks”, que obtiveram mais de vinte e três 
mil visualizações nas redes sociais. Estes números evidenciam   a escala e o sucesso que o 
Projeto tem tido na implementação de respostas inovadoras em alternativa às já existentes na 
nossa região, bem como têm sido potenciadores do fortalecimento das relações de parceria 
facilitadoras ao nível da implementação destas iniciativas.-------------------------------------------------
Considerando que a Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo deveria ter o seu término 
em 11 de novembro de 2021, tendo o mesmo sido prorrogado até 25 de maio do corrente ano, 
e que previsivelmente só será submetido o novo projeto em setembro deste ano, é importante 
dar continuidade à Incubadora no hiato de tempo que separa os dois projetos.----------------------
Desta forma, e pelo facto da IISBA não ter feito qualquer pedido de Investimento relativo ao 
ano de 2022, solicita o Investimento Social, por parte do parceiro e Investidor Social, Câmara 
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Municipal de Beja, no valor de 19.850,04 €, referente à comparticipação da mesma, que perfaz 
30% do investimento total de 66.166,80 €, necessários para assegurar a continuidade desta 
resposta, até à aprovação da próxima candidatura, que deverá ocorrer até ao final de 2022 ou 
início de 2023, conforme a celeridade do processo de disponibilização dos fundos para este 
fim.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, e considerando o impacto positivo que a Incubadora de Inovação Social do 
Baixo Alentejo tem ao nível da capacitação para a Inovação Social, estimulação e criação 
Emprego e Inovação Social com vista à promoção de novos projetos, é de extrema importância 
que se garanta a continuidade deste tipo de resposta/recurso potenciador do 
desenvolvimento económico do território.----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido e transferir o valor de 
dezanove mil, oitocentos e cinquenta euros e quatro cêntimos para o Centro Social Nossa 
senhora da Graça. O senhor vereador Rui Eugénio não participou na presente 
deliberação.(Deliberação nº 517)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------
Os vereadores da CDU votaram favoravelmente tendo em conta que estão a decorrer um 
conjunto de projetos e candidaturas que devem ter continuidade, no entanto, remetendo para 
o início de todo este processo, consideram que na nova candidatura a Câmara Municipal deve 
dar oportunidade a outros parceiros por uma questão de equidade na distribuição de verbas 
uma vez que estes projetos podiam ser desenvolvidos por outras entidades e alguns até o 
estão a ser sem ter este apoio por parte da autarquia, disse.---------------------------------------------- 
 

2.11. – Proposta de adiantamento de apoios financeiros;----------------------------- 

 
Registo nº 7915, de 21 de julho de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
informando que o Clube de Patinagem de Beja solicita um adiantamento referente ao apoio 
financeiro no âmbito do PAMAD 2022, para suportar despesas imediatas com inscrições e 
regularização de pagamentos da época desportiva que terminou há cerca de um mês.------------
Na sequência deste pedido, propõe-se que os clubes que militem nos campeonatos nacionais, 
nos escalões seniores de modalidades coletivas, possam usufruir de um adiantamento de 
3.000,00, de modo a terem uma resposta financeira célere às exigências regulamentares, e 
salvaguarda do processo de inscrição (seguros, taxas, exames médicos, entre outros).------------------
Deste modo, e enquanto decorre o cálculo dos valores finais do PAMAD 2022, propõe-se o 
referido adiantamento de 3.000,00 € a cada uma das seguintes associações: Associação 
Cultural e Recreativa Zona Azul, Beja Basket Clube e Clube de Patinagem de Beja, pois são as 
entidades que participam nos Campeonatos Nacionais do escalão de seniores nas modalidades 
de andebol, basquetebol e hóquei em patins, respetivamente.-------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio, no 
valor de três mil euros, a cada uma das entidades.(Deliberação nº 518)---------------------------------- 
 

2.12. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7911, de 21 de julho de 2022, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
propondo a atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € à Associação Desportivo de Beja 
1916, no âmbito da organização de mais uma edição do Beja Cup, Torneio de futebol jovem, 
que se tornou numa referência regional e nacional, reunindo, no Complexo Desportivo 
Fernando Mamede, cerca de 800 jovens praticantes em representação de 6 dezenas de 
equipas oriundas de diferentes zonas do país e atendendo à dimensão deste evento 
desportivo, à logística de apoio necessária para o concretizar e ao impacto na dinâmica sócio 
económica da cidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de dois mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 519)--------------------------------------------------- 
 

2.13. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – 
Comparticipação de 25% nos recibos de medicamentos, referentes ao 1º 
Semestre de 2022;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número seis 
que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 5.272,80 € (cinco mil duzentos e 

setenta e dois euros e oitenta cêntimos).----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder aos reembolsos associados ao Cartão 
Municipal Sénior, no valor total de cinco mil, duzentos e setenta e dois euros e oitenta 
cêntimos.(Deliberação nº 520)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.14. – Proposta de ratificação;------------------------------------------------------------------------- 

 
A senhora vereadora Marisa Saturnino explicou que há algum tempo foi pedido a alteração da 
titularidade do contrato da eletricidade para o nome da Câmara Municipal de Beja, no entanto 
essa alteração nunca foi feita e as faturas continuaram a ser enviadas para a secretaria da 
escola, resultado, foram rececionadas várias faturas para pagamento, referentes ao 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, nomeadamente da Escola Diogo de Gouveia e Escola de 
Santiago Maior, pelo que emitiu um despacho no sentido de autorizar o pagamento do valor 
de 79.331,53 €, a fim de liquidar a totalidade das mesmas.------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da senhora vereadora Marisa 
Saturnino, de doze de julho de dois mil e vinte e dois “Face à necessidade urgente do 
pagamento da referida despesa e no sentido de acautelar que não há nenhum corte de 
energia, proceda-se à liquidação da mesma e remeta-se de seguida o processo à Câmara 
Municipal para ratificação.”.(Deliberação nº 521)--------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo CLDS 4G, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 
para uma deslocação de 30 pessoas (5 técnicos e 25 jovens), à praia fluvial 5 Reis, no âmbito da 
intervenção do projeto Desafia.te e com o objetivo de realização de atividades aquáticas, dia 
28 de julho de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 522)------------- 
 
Requerido pelo CLDS 4G, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 
para uma deslocação de 20 pessoas (6 técnicos e 14 jovens NEET), à praia fluvial 5 Reis, no 
âmbito da intervenção do projeto Desafia.te e com o principal objetivo dos jovens terem a 
possibilidade de contato com o trabalho dos Nadadores Salvadores, no terreno, dia 29 de julho 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 523)------------- 
 
Requerido pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para realização de um passeio Sénior a Fátima, dia 05 
de setembro de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 522)------------- 
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Requerido pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma visita com os idosos da freguesia a um local 
ainda por definir, dia 07 de setembro  de 2022.---------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o presente pedido.(Deliberação nº 524)------------- 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 139, relativo ao dia vinte e seis 
de julho de dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, 
quinhentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e três euros e noventa e oito cêntimos, sendo 
seis milhões, oitocentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e cinco euros e trinta e 
oito cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 
Em seguida e havendo acordo entre todos os vereadores o senhor Presidente da Câmara 
propôs em nome da Câmara Municipal de Beja um Voto de Pesar pelo falecimento de MARIA 
DE LOURDES MODESTO, que era para ter sido apresentado no período de antes da ordem do 
dia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Maria De Lourdes Modesto, "A Diva da Gastronomia Portuguesa", nasceu em Beja a 01 de 
junho de 1930 e faleceu em Lisboa, no passado dia 19 de julho de 2022, aos 92 anos de idade. 
Apresentou, durante 12 anos, na estação de televisão pública, o mais popular programa de 
culinária de Portugal. Foi, ainda, professora de Economia Doméstica no Liceu Francês Charles 
Lepierre, em Lisboa.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Entre os diversos livros de cozinha portuguesa que escreveu, destacam-se a “Grande 
Enciclopédia da Cozinha” e a “Cozinha Tradicional Portuguesa”, este último, o livro de culinária 
mais vendido em Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------
Em 9 de junho de 2004, foi condecorada Comendadora da Ordem do Mérito, pelo Presidente 
Jorge Sampaio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O seu contributo para a defesa da identidade cultural do país continua a merecer 
reconhecimento e elogio unânime por parte dos profissionais e especialistas na área da 
gastronomia e da cultura.--------------------------------------------------------------------------------------------
Quando um dia lhe perguntaram qual seria a última refeição que escolheria, falou de um bom 
pão alentejano, de uma mão cheia de azeitonas e de uma boa manteiga.”---------------------------- 
 
Colocado à votação foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade e guardado um minuto de 
silêncio em memória da falecida.(Deliberação nº 525)--------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente o senhor Presidente da Câmara passou a condução dos trabalhos para o senhor 
Vice-Presidente, por ter de se ausentar para dar uma entrevista à RTP relacionada com a 
autoescada dos Bombeiros Voluntários de Beja.--------------------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:--------------------------------------------------
Uma vez que os ecopontos de recolha de vidro têm uma abertura muito pequena, perguntou 
onde é que se pode depositar, por exemplo, um espelho.--------------------------------------------------
Qual a possibilidade de se juntar ao Forno da Ti Bia Gadelha que foi recuperado um moinho 
para se dar a conhecer o ciclo do pão.----------------------------------------------------------------------------
Qual o ponto de situação relativamente aos hospitais, ferrovia, às placas de informação mal 
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colocadas no final da Rua Professor Bento de Jesus Caraça e da antiga máquina de projetar do 
cinema, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros prestou os seguintes esclarecimentos:-------------------------------
Relativamente ao vidro, informou que qualquer um que não seja vasilhame deve ser 
depositado no lixo indiferenciado e bem acondicionado para quem o for depois manusear não 
se cortar. Isto é uma exceção e tem a ver com o tipo de vidro que não é reciclável, contudo, se 
o conseguir depositar no “vidrão” não há qualquer problema.--------------------------------------------
Relativamente ao hospital privado, informou que os promotores tinham um pedido de 
informação prévia inicial que estava a chegar ao fim e como aparentemente há intenção em 
realizar o projeto foi pedido a prorrogação desse licenciamento. Relativamente à 2ª fase de 
construção do Hospital José Joaquim Fernandes bem como à ferrovia não tem conhecimento 
de mais nenhum desenvolvimento ou novidade em relação ao que tem vindo a ser falado.------
Relativamente às placas de informação sabe que o senhor Presidente já encomendou essa 
verificação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à máquina de projetar, referiu que assistiu a essa conversa entre diversos 
colegas na Câmara Municipal e ninguém sabe onde é que a mesma se pode encontrar, no 
entanto, está em averiguação, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor António Barahona deu conhecimento do estado vergonhoso em que se encontra o 
parque do Bairro Social, com ervas enormes nas caleiras das árvores e tudo seco à entrada. 
Geralmente a Câmara Municipal encomenda a limpeza à Santa Casa da Misericórdia mas 
depois ninguém vai averiguar como é que a mesma foi feita. O que acontece é que quem faz o 
serviço passa com a roçadora nos pivôs e depois deixa de haver rega ficando o espaço no 
estado em que está. Assim, aconselhou que fosse prestada mais atenção e essencialmente que 
houvesse alguém que se responsabilizasse para verificar como é que o trabalho foi executado. 
Outra situação que se arrasta no tempo e que já atravessou vários executivos é o estado em 
que se encontra a muralha ao lado do Arco das Portas de Moura que precisa rapidamente de 
ser intervencionada. Esta muralha há largos anos atrás teve uma habitação pegada que foi 
demolida, no entanto, foram deixados buracos na estrutura com rebocos e tijolos que não 
foram removidos e que podem cair a qualquer momento. Nas visitas guiadas que têm feito à 
cidade quando chegam ao Arco, não só as pessoas que ali vivem como quem vai na visita 
chamam a atenção para aquela situação que urge ser resolvida.-----------------------------------------
Perguntou também porque é que a Câmara Municipal não volta a reativar o Conselho 
Consultivo de Salvaguarda do Património, que funcionou bem durante muitos anos, foi muito 
importante nesta área para a cidade e até poderia servir para as entidades chegarem a acordo 
e encontrar maneiras e subsídios para abrir, por exemplo, a Igreja dos Prazeres que está 
fechada e onde se gastaram milhões de euros, como outros espaços da cidade pelo menos 
durante o período de verão, aliás, ainda no outro fim-de-semana o Museu Regional esteve 
fechado porque a escala do pessoal foi mal coordenada e não havia funcionários para o abrir 
com pessoas a querem visitá-lo, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, relativamente à situação do parque do Bairro Social, referiu 
que independentemente de quem seja a responsabilidade, irá averiguar.-----------------------------
Relativamente à muralha das Portas de Moura, informou que já foram identificados mais dois 
ou três sítios só que as muralhas não estão visíveis, estão nos logradouros das habitações. O 
assunto está a ser articulado com a Direção Regional de Cultura para lançar uma empreitada 
de recuperação nos sítios mais graves.---------------------------------------------------------------------------
Relativamente à reativação do Conselho Consultivo de Salvaguarda do Património, na sua 
opinião não tem a certeza se será assim tão profícuo, porque com Conselho ou sem ele, as 
entidades continuam a colaborar e a conversar umas com as outras, contudo registou a 
sugestão que pode naturalmente ser analisada.--------------------------------------------------------------- 
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O senhor António Barahona quis ainda partilhar que a Associação do Património, da qual faz 
parte há 35 anos, chegou a fazer postos de turismo na Ermida de Santo André onde as pessoas 
chegavam, paravam, levavam os documentos e até tinham uma exposição de artesanato para 
visitar, experiência que resultou muito bem. Conseguiu-se igualmente abrir igrejas nessa altura 
com fundos do Instituto de Emprego e com a Diocese, portanto, estas entidades reunidas 
facilitam mais este tipo de trabalho daí considerar que talvez fizesse sentido reativar esse 
Conselho, 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 Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze 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 

10 de agosto de 2022 
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