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Ata número dezassete da reunião de câmara ordinária realizada a vinte e 
quatro de agosto 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 nº 16/2022;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
colocou à votação a ata nº 16/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia dez de 
agosto de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada 
por maioria com a abstenção do vereador Rui Inácio Marreiros por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 551)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Eugénio deu conhecimento, na sequência de um email que 
todos receberam esta semana a dar conta e a demonstrar também alguma indignação pela 
situação em que se encontra o cemitério de Beja, que os vereadores da Coligação Democrática 
Unitária quiseram constatar no local se efetivamente as fotografias enviadas refletiam a 
realidade daquele espaço. Realmente, por um lado aquilo que encontraram é lamentável, por 
outro consideram que não é mais nem menos do que a consequência do estado em que se 
encontram os serviços em termos de recursos humanos e de maquinaria, facto que têm vindo 
a alertar ao longo do tempo. Nesta visita, verificaram e confirmaram a presença de ervas 
enormes em alguns espaços e entre campas e tiveram oportunidade de falar com um 
trabalhador que segundo lhes disse, será o único neste momento em funções a abrir covas, a 
fazer enterros e a tratar da manutenção que consegue fazer ao espaço sete dias por semana 
com esse défice de maquinaria, aliás, na altura estava um Dumper com uma rampa 
improvisada de acesso ao mesmo e, soube ontem, que num daqueles movimentos partiu-se 
um eixo da roda do carrinho de mão quando o trabalhador estava a subir, aquilo caiu e ele não 
se aleijou por sorte. Neste sentido, deixou o alerta para que rapidamente se olhe para a 
situação do cemitério com urgência, se encontrem soluções que visem minimizar aquele 
impacto visual e que se dê condições de trabalho a quem ali exerce a sua função reforçando 
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rapidamente o mapa de pessoal. O concurso está na fase que está e uma sugestão será alocar 
recursos humanos de outros serviços para em determinados momentos poderem dar uma 
ajuda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à mata, que recentemente foi intervencionada com uma grande limpeza e 
muito bem, deu conhecimento que ao fim de todo este tempo, quem frequenta o espaço, 
continua a verificar a existência de muitos resíduos que ali foram deixados e que não são nada 
mais que combustível nesta época do ano, ou seja, qualquer fagulha pode provocar um 
incêndio, daí apelou a que, por um lado se procedesse à limpeza desses resíduos, à 
remarcação de todo o circuito de manutenção, à recuperação dos aparelhos, muitos deles 
estragados, e por outro lado que sejam replantadas árvores no lado do parque da cidade e 
também no lado da ESTIG.-------------------------------------------------------------------------------------------
Deu também conhecimento que na sequência da visita que recentemente fez à Villa Romana 
de Pisões, percebeu que o espaço está numa situação muito melhor do que estava aqui há um 
tempo atrás, pelo que pretendia saber se o protocolo com a Universidade de Évora está a ser 
cumprido e o que é que está previsto para breve. Deixou também um alerta relativamente ao 
estado dos acessos à Villa que não são os melhores, tal como não são para a praia fluvial 
mesmo indo pelo Penedo Gordo, e portanto considera que deve haver uma maior atenção e, 
quiçá, no próximo orçamento municipal, contemplar-se verba para asfaltamento de um troço 
nem que seja entre o Penedo Gordo e Pisões aproveitando depois a estrada que já está 
alcatroada, presume pela EDIA, que leva à praia dos Cinco Reis e que poderia ser uma solução 
mais económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão com que se deparou nesta visita e que lhe causou algum incómodo foi ter 
verificado um enorme desperdício de água numa zona de meloal que fica situado do lado 
esquerdo da estrada que vai do Penedo Gordo para a Villa Romana. Não sabe se é intencional 
ou se são falhas técnicas do equipamento mas o certo é que, além do desperdício, a água está 
também a deteriorar a estrada que naquela zona está com buracos cada vez mais largos e 
fundos, portanto seria importante que a autarquia se possível, dentro das suas competências, 
pudesse fazer algo relativamente a esta situação, disse.---------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque perguntou qual o ponto da situação 
relativamente ao processo de mitigação dos pombos, principalmente na zona do parque da 
cidade e do Bairro da Cooperativa Lar Para Todos, uma vez que nas últimas reuniões em que se 
falou nesta situação foi dito que estava em curso um processo em três frentes. Esta situação 
prende-se com outra com a qual ficaram preocupados, nomeadamente o aparecimento de 
gansos e patos mortos no parque da cidade, que levanta aqui outras questões em termos do 
cuidado que se está a ter e até que ponto uma zona verde essencial para a cidade e nobre em 
termos de lazer não está um pouco ao abandono levando a que situações como estas 
aconteçam.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida e não querendo ser repetitiva, relativamente à falta de resposta a algumas 
necessidades que têm vindo a ser apontadas pelas várias freguesias no que respeita à situação 
de algumas ruas, deterioramento de caminhos, pintura de passadeiras, colocação de sinalética, 
etc., perguntou se existe algum plano estratégico para dar resposta a estas questões que vêm 
muito de trás, algumas delas com pedidos de há mais de um ano.---------------------------------------
Relativamente aos acontecimentos no final da semana passada em Cabeça Gorda, 
nomeadamente, o despejo de imigrantes da casa onde estariam, que criou inclusivamente um 
grave problema à Segurança Social de alojamento de emergência para estas pessoas, 
questionou o executivo se a autarquia em conjunto com entidades de caráter social que estão 
no terreno, tem alguma estratégia para colmatar da melhor forma este tipo de situações 
sociais que são cada vez mais graves, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente às culturas intensivas e remetendo para o 
Relatório que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal onde foram apontadas 



 

Página 3 de 22 
 

algumas questões preocupantes, nomeadamente mais de 4.000 hectares em desconformidade 
com o Plano Diretor Municipal, a destruição de vestígios arqueológicos, a contaminação de 
lençóis freáticos, etc., e tendo sido evidenciadas algumas recomendações à Câmara Municipal, 
voltou a questionar o que é que tem sido feito para por em prática essas recomendações.-------
Na sequência das perguntas que os seus colegas de bancada fizeram, há uma questão que têm 
vindo a colocar e que já solicitaram, nomeadamente, o plano de intervenção ao nível de 
asfaltamento para perceberem quais são entretanto as prioridades e o que é que está previsto 
fazer em todo o concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que os preocupa é a atenção que é necessário dar para a situação das viaturas 
abandonadas na via pública, ou seja, fazer esse levantamento e informar os proprietários para 
que, nos termos da lei, possam se assim o entenderem, fazer a sua remoção.------------------------
Chamou ainda a atenção para necessidade de reparação do bebedouro que existe no largo do 
Museu, cuja mola está avariada e se há pessoas que não têm cuidado carregam, bebem, vão 
embora e a água fica a correr, portanto, é uma intervenção rápida de substituir uma mola ou 
uma troneira e que já se arrasta a algum tempo, disse.------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro colocou duas situações que lhe foram sendo 
transmitidas pelas pessoas durante a semana.-----------------------------------------------------------------
A primeira e mais uma vez relativamente à limpeza do lixo no centro histórico e às dificuldades 
e constrangimentos que quem ali vive sente todos os dias. Na posse de fotografias aproveitou 
para pedir ao senhor Presidente que dentro do enquadramento da plataforma streaming se 
conseguisse instalar um projetor para que algumas das questões que aqui são colocadas 
fossem acompanhadas por imagens. Continuou a sua intervenção referindo que a recolha do 
lixo no centro histórico é feita ao fim do dia e, o que acontece, é que sendo as habitações 
muitas vezes pequenas, as pessoas livram-se do mesmo no primeiro sítio que encontram, esta 
é a realidade factual e aquilo que verdadeiramente acontece em muitos dos casos, disse. 
Depois, também é reclamado pelos moradores que se quiserem depositar o lixo perto de casa 
não têm pontos onde o fazer, têm de se meter no carro e ir procurar um molok para o efeito, 
isto quem tem carro, porque as pessoas mais idosas que não têm livram-se do lixo na primeira 
esquina que encontram. Estamos a falar do centro histórico e nesta altura que felizmente não 
há camas disponíveis, os restaurantes estão cheios, há muitos turistas a visitar a cidade, esta 
situação é um péssimo cartão-de-visita. Assim, senhor Presidente, as leis existem para se 
cumprir e também para se mudar, portanto, se este sistema está a causar um impacto 
negativo na maior parte da população então provavelmente há que pensar em mudar 
qualquer coisa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A outra situação que colocou foi relacionada com a mobilidade reduzida e os acessos à piscina 
coberta, referindo esperar que quando esta infraestrutura, que tem uma importância grande 
ao nível da independência e fisioterapia, reabrir e fazendo fé num contato pessoal que teve, a 
Câmara Municipal agilize o processo relativamente à aceitação de um equipamento que um 
cidadão se dispõe a oferecer à cidade, uma vez que tem na família uma pessoa nessas 
condições, e que servirá para todas as pessoas nesta situação, disse.----------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu os seguintes esclarecimentos relativamente a algumas das 
questões colocadas:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à estrada de acesso à Villa Romana de Pisões, recordou que foi executada uma 
grande reparação naquela estrada, em 2019. Quando chegou pela primeira vez à Câmara 
Municipal de Beja, do Penedo Gordo não se conseguia circular até Beringel. Presentemente 
está em melhores condições não obstante ter um desgaste muito substancial derivado à 
circulação das viaturas agrícolas que operam na zona. Contudo, a pavimentação daquela via 
não está prevista a curto prazo a não ser intervenções periódicas.---------------------------------------
Relativamente à Villa Romana de Pisões propriamente dita, informou que já este ano foi 
efetuada uma visita ao local com a ex-reitora e vários professores da Universidade de Évora 
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que tem um projeto aprovado para construção de um centro interpretativo e de conservação 
das ruínas que melhorará substancialmente o centro de acolhimento existente. Agora, terão 
de ver se com a nova reitora haverá continuidade daquilo que estava projetado pela direção 
cessante e perguntar à Diretora Regional de Cultura quando é que Universidade de Évora 
tenciona avançar com o projeto.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos pombos, referiu que o Bairro da Cooperativa Lar Para Todos é 
particularmente invadido por um número de pombos superior a outras zonas por uma questão 
de ser uma das entradas da cidade em termos de campos de alimento e por ter o lago do 
parque da cidade ao lado onde estas aves recorrerem para se hidratarem. Por exemplo, a nova 
cobertura da Escola de Santiago Maior está a ser terminada e ao fim de um mês de montagem, 
indo lá acima aos setores 1 e 2, parece que tem anos devido aos detritos dos pombos, 
portanto, é de facto algo em que há necessidade de intervir de uma forma diferente daquela 
que fizeram no mandato anterior que reconheceu ter tido teve pouco sucesso.---------------------
Relativamente aos trinta e nove timorenses que foram despejados na Cabeça Gorda, referiu 
que a Câmara Municipal tem tido uma intervenção muito forte neste caso extremo que 
ocorreu conjuntamente com outras entidades e encontrou-se uma solução, que nem sempre é 
possível encontrar para outros casos, sublinhou, nomeadamente, um alojamento condigno 
para estas pessoas. O GIP – Gabinete de Inserção Profissional Imigrante está a trabalhar junto 
de várias empresas a nível distrital, e não só, na tentativa de recolocar estas trinta e nove 
pessoas. Hoje ainda saem de Beja os primeiros doze para iniciarem funções na Almina – Minas 
do Alentejo, em Aljustrel, com alojamento fornecido pela empresa e com um ordenado digno. 
São pessoas muito jovens e com habilitações praticamente nulas, têm-se procurado 
alternativas, por exemplo, no setor da restauração e da hotelaria mas até nesta área eles têm 
muitas dificuldades. Neste momento, estão a utilizar a cantina social da Cáritas Diocesana e a 
Câmara Municipal de Beja assegura, 24 horas/dia, a segurança que está montada na Casa do 
Estudante para não serem contatados, eventualmente, por redes com estas características de 
auxílio à imigração ilegal. Têm também mantido um contato constante com a senhora 
Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações mas, em termos de lei geral do país, terão 
de ser encontradas medidas de caráter preventivo e eventualmente punitivo, para quem 
fomenta estas redes seja efetivamente condenado no âmbito da promoção das mesmas. Estas 
situações irão continuar a existir em grande número na nossa região e concelho mas sempre 
que aconteçam episódios extremos e caso haja soluções, a Câmara Municipal cá estará para 
intervir e não falhar com o primeiro auxílio e tentar também colocar estas pessoas no mercado 
em condições de trabalho minimamente dignas no sentido de lhes dar alguma perspetiva de 
integração na sociedade portuguesa a curto prazo.-----------------------------------------------------------
Relativamente ao plano de asfaltamentos, referiu que o executivo apresentou um plano deste 
tipo no mandato passado ao fim de cerca um ano de estar em funções e que foi quase 
integralmente concretizado, só houve uma estrada que não foi executada, nomeadamente a 
ligação entre Salvada e Vale de Rocins. No entanto, estes planos poderão ter sempre uma dose 
de menor fiabilidade em função de vários fatores, ou avarias de equipamentos, ou subida de 
preços dos materiais ou até de processos de empreitada que às vezes não se conseguem 
agilizar, contudo, com certeza que se fará um esforço para tentar dar as respostas necessárias 
embora se tenha de ter em atenção que as equipas próprias da autarquia só conseguem estar 
num local de cada vez, portanto, não pode sequer prometer que cheguem a todas as aldeias.--
Relativamente às viaturas abandonadas na via pública, disse que a empresa Ambigroup 
Resíduos, S.A. vinha fazendo um grande trabalho nesta área, e diz vinha, porque desde final de 
abril que esta recolha parou. Neste momento, a Câmara Municipal tem vinte viaturas já com 
os processos de recolha completos mas a empresa transmitiu que tem as instalações cheias e 
que enquanto não desfizer mais algumas não tem capacidade de receção. A expetativa é que 
no final de agosto, início de setembro, a Ambigroup possa retomar a recolha de viaturas 
abandonadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordou ainda a questão do lixo no centro histórico referindo que concorda que quando se diz 
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que se tem de trabalhar melhor esta área, agora há uma coisa que com certeza não irão fazer 
que é reintroduzir moloks no centro histórico, esta é uma solução que está afastada, disse.----- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros começou por esclarecer relativamente à questão dos pombos 
que o concurso está em fase final de apreciação de propostas e no mais curto espaço de 
tempo serão implantadas já duas soluções, uma que será a captura das aves numa escala 
muito maior do que no passado e a segunda será o recurso à falcoaria. Estrategicamente o 
local onde haverá uma ação mais musculada será na zona envolvente ao parque da cidade por 
estar mais próximo do campo e da água. Posteriormente, será introduzida a medida que se 
denomina por pombais contracetivos, processo que está mais atrasado mas que também não 
tem uma resposta tão imediata comparativamente com ou outros dois. Cruzando com a 
questão dos gansos e dos patos, informou que algumas das aves irão ser sujeitas a análise por 
laboratórios privados e também pela veterinária para se tentar perceber a causa da morte mas 
até ao momento não há causa provável a não ser especulações.-----------------------------------------
Relativamente ao centro histórico referiu que também pode fazer uma comparação com o 
antes e o depois porque os serviços têm dezenas de fotografias do tempo dos contentores e 
dos moloks nesta zona, e as queixas, se não eram as mesmas eram iguais ou piores na medida 
em que a deposição nos mesmos e à sua volta era igual ou pior e causava um impacto muito 
negativo para os residentes, estabelecimentos comerciais e restaurantes, portanto, o 
problema já existia e existia numa dimensão maior. Acrescentou que o Sistema PAYT (porta a 

porta) agora utilizado, é-o na convicção de ajudar, por um lado, a cumprir as metas em termos 
da recolha e, por outro lado, a combater as falhas que já existiam da deposição. A recolha é 
efetuada num intervalo que se considera adequado, porque não se pode passar a todas as 
horas e, passando o encarregado ao final da noite na maior parte dos sítios, aquilo que se 
constata in loco é que o lixo não está lá. Depois as indicações que têm dos serviços é que em 
determinadas zonas, notam muitas vezes que o lixo é depositado depois da recolha e não 
antes, há estas falhas, contudo, o sistema, quer em termos operacionais quer de pessoas está 
a funcionar, embora possa haver naturalmente um ajuste aqui ou ali em termos de horários 
mas a questão passa muito pela insistência na sensibilização das pessoas em colaborarem até 
porque os dados comprovavam que o sistema resulta estando inclusivamente em análise a 
possibilidade de o alargar a outras zonas.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao bebedouro no largo do Museu não tinha conhecimento mas eventualmente 
e tendo em conta o sítio dúvida que o problema não esteja já registado, não obstante, irá 
passar essa informação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou, relativamente às viaturas abandonadas, que o número aumentou, está cada vez 
mais a aparecer, decorrente do fenómeno da imigração e da situação atual, uma tipologia de 
viaturas que são utilizadas no transporte de pessoal e que muitas vezes são abandonadas. 
Outra prática que se tem evitado e que se fazia no passado é recolher estes veículos e 
depositá-los no parque de materiais.-----------------------------------------------------------------------------
Disse, relativamente ao plano de asfaltamento, e como o senhor Presidente já falou, que de 
facto houve uma estrada que não foi executada mas foram executadas muitas outras que não 
estavam planeadas. Os preços e disponibilidade de equipamentos condicionam muito neste 
momento fazer planeamento de longo prazo. Acrescentou ainda que não se lembra de no 
passado ter visto planos de pavimentação, diria até que não houve, a não ser o que foi 
preparado pelo anterior executivo. As Juntas de Freguesia têm reportado algumas situações 
que são necessárias resolver, nomeadamente Baleizão, que todas as semanas envia o mesmo 
pedido, ao qual é respondido educadamente que o mesmo já consta na programação embora 
não haja uma data definida e portanto não há nenhuma prioridade de intervenção que não 
esteja identificada, quer por aquilo que lhes chega, quer por aquilo que é observado todos os 
dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do desperdício de água no meloal disse que a situação já foi 
reportada mais que uma vez e julga que a fiscalização já fez nota ao proprietário.------------------
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Relativamente à questão das culturas intensivas referiu que esta é uma preocupação onde a 
capacidade de atuação do município, como todos sabem, não é muita, ou seja, a fiscalização é 
do Município, da Direção Regional da Agricultura, da Direção Regional da Cultura, da Direção 
Regional do Património e das entidades que financiam estes investimentos e que por outra via 
também devem verificar um conjunto de questões. Muito recentemente, a Câmara Municipal 
reuniu com a OLIVUM – Associação de Olivicultores do Sul, organização que representa os 
grandes produtores em termos de olivais e, de facto, nota-se perfeitamente que há uma 
evolução muito positiva do posicionamento da maior parte destes empresários agrícolas hoje 
em relação a alguns anos atrás, portanto, a predisposição para melhor é significativa. Em 
termos de impacto de outros fatores de produção que são utilizados há uma redução da parte 
deles e, em termos dos instrumentos de gestão do território, existe uma proximidade muito 
grande com as entidades que efetivamente fazem essa fiscalização. O PDM vai introduzir alguns 
mecanismos que reforçam as competências municipais, está a seguir o seu curso, irá para 
revisão pública, será aprovado e constituir-se-á num mecanismo legal que autonomamente o 
Município terá à sua disposição para intervir diretamente a par com a melhoria da capacidade 
de fiscalização, que é muito limitada e que tem de ser partilhada com as autoridades que 
realmente fazem esse licenciamento porque, como se sabe, a Câmara Municipal não licencia 
culturas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à mata, primeira questão, como o próprio nome diz é uma mata e não um 
jardim, disse, tem vegetação espontânea, crescimento de árvores naturais, espécies novas que 
por vezes não se conseguem identificar, foi feita alguma replantação que será reforçada em 
função da espécie e da época do ano, sendo um dos objetivos introduzir espécies autóctones 
talvez naquelas clareias que foram formadas depois da intervenção. A limpeza e o risco de 
incêndio por falta dela é controlado, agora à sempre vegetação espontânea, queda de folhas, 
etc..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do cemitério, referiu que efetivamente a situação está a ser 
acompanhada e as causas estão identificadas. O concurso atrasou-se e não permitiu ter as 
pessoas em tempo suficiente para poder dar resposta na altura certa. A Proteção Civil fez uma 
intervenção em julho e conseguiu controlar alguns infestantes na zona nova mas, na zona mais 
antiga, esse controle terá que ser feito manualmente porque nem as roçadoras conseguem 
atuar. A questão do Dumper também já é uma matéria que se fala há algum tempo, está em 
concurso e espera-se a resolução a qualquer momento mas a contratação pública é o que é. 
Deu também conhecimento que foram analisadas duas hipóteses para minimizar a situação, 
ou mobilizar equipas internas, exatamente como o vereador Rui Eugénio referiu, e a maior 
parte dos funcionários, quer das zonas verdes quer da varredura, disponibilizam-se para o 
efeito, ou contratar serviços externos para fazer uma limpeza geral e deixar o cemitério em 
condições. A opção recaiu por esta última para suprir no imediato esta carência e colmatar o 
processo de recrutamento de pessoal, sendo que a empresa iniciará esse trabalho no mais 
curto espaço de tempo para a situação voltar à normalidade que todos desejam, disse.----------- 
 
Ainda relativamente à questão dos gansos, a senhora Vereadora Marisa Saturnino, 
acrescentou que teve oportunidade de falar com a Veterinária Municipal, e tendo apresentado 
as aves sintomas muito específicos, foi enviado um espécime para análise e despiste da gripe 
aviária, encontrando-se os outros congelados para serem enviados para análise no Laboratório 
de Anatomia Patológica da Universidade de Évora. Discordou também da opinião da vereadora 
Maria de Fátima Estanque quando disse que o espaço estava ao abandono uma vez que desde 
o anterior mandato, o executivo tinha vindo a melhorar bastante aquela zona, nomeadamente 
através da limpeza de grafitis, do reforço da iluminação e colocação do lettering que veio a 
beneficiar e trazer mais dinâmica à mesma. Reconheceu que eventualmente, o lago até carece 
de limpezas mais frequentes mas que lamentavelmente devido às dificuldades de recursos 
humanos que são transversais a todos os sectores e entidades, embora não lhe parecesse, que 
tenha sido essa a causa de morte das aves.---------------------------------------------------------------------
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Relativamente à questão dos migrantes na Cabeça Gorda, referiu que foram identificadas 
outras situações, as quais foram sempre acompanhadas por si, não obstante estar em período 
de férias. Referiu ter existido uma articulação muito estreita entre a Câmara Municipal de Beja 
e a Senhora Secretária de Estado e que o senhor Presidente havia falado frequentemente com 
ela via telefone, bem como ela própria, havia falado com a senhora Alta-Comissária para as 
Migrações, estando as respostas a ser articuladas com as outras entidades que estão no 
terreno e têm competência para agir nestas matérias. Efetivamente, havia um grupo de 
timorenses que supostamente estariam nas imediações do depósito da água daquela freguesia 
rural e que à posteriori, foram deslocados para um espaço físico que estava desativado onde 
havia funcionado um café. Mais tarde, tiveram conhecimento de outro grupo de timorenses 
que estariam alojados num antigo lar que foi encerrado pela Segurança Social, há uns anos 
atrás e, esse caso em concreto, de emergência social, aconteceu porque a pessoa que 
inicialmente os levou para aquele antigo equipamento, de grandes dimensões, acabou por os 
despejar, colocando um problema grave à Segurança Social que, em conjunto com a Cáritas, a 
Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, o CNAIM e o Plano Municipal de Migrantes, têm 
estado a desenvolver todas as diligências no sentido de prestar auxilio àquelas pessoas.----------
Reforçou que a competência da Câmara Municipal em termos de habitação cinge-se a 
habitação social e não ao alojamento coletivo de trabalho mas, que na sua opinião, quando 
estas pessoas são recrutadas, os grandes empresários das explorações agrícolas, têm 
necessariamente de ser envolvidos e saber quem são aquelas pessoas que estão a trabalhar 
para eles porque, a maior parte das vezes, o que dizem é que até pagam bem mas não 
conhecem sequer as pessoas, uma vez que elas chegam através de intermediários.----------------
Acrescentou também que não se podia ter como referência a situação socioeconómica que 
cada um destes migrantes tinha no país de origem, pois este tipo de situações indignas não 
deveria ser permitida na Europa e muito menos no século XXI.--------------------------------------------
Informou ainda que, outra preocupação que teve oportunidade de transmitir à senhora Alta 
Comissária, prendia-se com a sazonalidade das campanhas e com o facto de, nesta altura do 
ano, algumas destas pessoas pernoitarem na rua, colocando-se um problema ainda maior 
quando viesse o frio porque, de momento, as condições climatéricas até o permitem mas 
quando chegar o inverno tudo será mais difícil. Das situações que tinha conhecimento, tanto 
nas freguesias rurais como na cidade, naquele momento, nem quinhentas camas dariam 
resposta à totalidade das fragilidades que existiam no concelho e que urgia que a Lei 
obrigatoriamente mudasse.-----------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar informou também que a Divisão de Administração Urbanística já estava 
envolvida neste processo, pois podia colaborar na referenciação dos sítios onde estas pessoas 
se encontram a residir e verificar se os mesmos tinham licença de habitabilidade, podendo 
exigir o abandono do local quando tal documento não existisse. Contudo, de imediato 
levantou outra questão que deixou para reflexão: como é que se poderia atuar, por exemplo, 
relativamente às pessoas que estavam alojadas no café desativado na Cabeça Gorda (que 

eventualmente não teria licença de habitabilidade, dado tratar-se de um espaço comercial), sem 
qualquer alternativa de realojamento? E esclareceu que identificar uma necessidade para a 
qual não existisse capacidade de resposta e depois não poder intervir, tornava-se complicado, 
sendo preferível deixar as pessoas debaixo de um teto (ainda que com poucas condições) do que 
a viver na rua.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à piscina coberta e ao curto-circuito que aconteceu, deu conhecimento que os 
serviços tentaram acautelar que todo o material necessário para essa intervenção fosse 
encomendado antes de agosto, porque nesse mês as fábricas encerram e há sempre demora 
nos prazos de entrega, acrescentando que o material está requisitado, mas que 
eventualmente só chegará no início de setembro, sendo que só após essa intervenção, o 
equipamento poderá reabrir. Informou ainda que não teve oportunidade de ver o e-mail que o 
vereador Nuno Palma Ferro referiu mas com certeza que o irá ter em atenção, disse.-------------- 
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O senhor vereador Vítor Picado fez as seguintes considerações:------------------------------------------
Na sequência das respostas dadas pelo executivo, anotou um conjunto de expressões, 
concluindo que de certa forma há um contínuo nas mesmas, ou seja, “estamos a tentar 
resolver”, “está numa fase final”, “estamos a fazer tudo o que é possível para”. Naturalmente, 
que as coisas têm os seus trâmites, o problema é que já ouve estas expressões há meses sobre 
questões que são complicadas e que, mais do que propriamente prosseguir nesta demanda, 
carecem de intervenção e de agilização de processos e procedimentos, desde logo, a questão 
do Dumper que se arrasta há mais de um ano, a questão do pessoal do cemitério que é por 
demais conhecida e que no anterior mandato se resolveu e muito bem pagando as férias não 
gozadas de três anos aos trabalhadores, o processo de recrutamento que está a decorrer e que 
nunca mais é concluído, a questão do PAYT em que a sensibilização é importante e onde 
muitos municípios, por exemplo, se as pessoas depositam o lixo fora do horário estabelecido e 
do dia de recolha, deixam um cartão a indicar que o mesmo não foi recolhido por esse motivo, 
etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a questão de não haver plano de pavimentação no passado não é correto, disse, houve 
planos de pavimentação desde que foi adquirida uma central de massas asfálticas.-----------------
Relativamente às culturas intensivas com certeza que todos estarão de acordo que o principal 
é proteger os empresários que agem em conformidade e que realmente continuam a produzir 
dentro das regras estabelecidas mas, remetendo para o PDM, recordou que este já previa um 
conjunto de coisas que não foram verificadas, nomeadamente, as faixas de proteção em que 
populações estão completamente sufocadas com plantações intensivas que não respeitam as 
regras, situações que aliás a Câmara Municipal tinha conhecimento mesmo quando as mesmas 
se estavam a verificar inicialmente, tendo em conta os pareceres técnicos constantes dos 
processos que tem em sua posse e que solicitou no anterior mandato a informar aquilo que o 
executivo deveria fazer, agora atuar requer coragem, disse.----------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu as seguintes notas:----------------------------------------------------
Relativamente à questão do cemitério lembrou que a mesma se agravou, em termos de 
recursos humanos, sobretudo a partir do verão de 2020, quando a Câmara ficou reduzida a 
metade dos funcionários que tinha naquele espaço pelos motivos conhecidos e que já referiu 
inúmeras vezes nestas reuniões. O concurso foi aberto uns meses depois mas a regra dos 
incluídos e dos excluídos tem atrasado substancialmente a afixação da lista final numa altura 
em que o procedimento já deveria estar concluído e portanto a responsabilidade é 
naturalmente do executivo em permanência.------------------------------------------------------------------
Relativamente aos planos de asfaltamento disse nunca ter conhecido nenhum antes do 
apresentado no mandato anterior, nem antes da central asfáltica, nem depois, e esteve vinte 
anos na Assembleia Municipal, se existia nunca foi divulgado pelos deputados municipais e 
pelos vereadores da oposição nessa altura.---------------------------------------------------------------------
Relativamente às culturas intensivas, quando chegou à Câmara Municipal de Beja, na área de 
regadio do EFMA já haviam 26.000ha plantados dos 33.000 que existem atualmente, ou seja, 
75% de área de culturas intensivas já existiam, mas mesmo quando o PDM foi aprovado com 
base no quadro final de 2013 para entrar em vigor em 2014, muitas das áreas já existiam e já 
continham plantações nessa data que não estavam referenciadas como tal, portanto, construir 
uma narrativa para tentar explicar que isto se trata de um problema recente não é verdade 
porque a grande área de plantação de culturas intensivas aconteceu entre 2012 e 2017. Com 
certeza que é uma situação que a Câmara Municipal tem de monitorizar de uma outra forma, 
em parceria com outros, mesmo não sendo responsável pela escolha de culturas, e intervir 
sempre que haja fundamento jurídico para o fazer de preferência em acordo com as 
populações e com os proprietários, mas sempre com algum recato quando não tem esses 
fundamentos uma vez que, depois, a responsabilidade de tomar medidas de arranque de olival 
e outras recaem sobre os executivos e pelos responsáveis autárquicos que poderão ter de 
indemnizar do seu próprio bolso em largas fortunas alguma medida que tomem nesta matéria, 
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aliás, quando se discute competências costuma dizer que na área de ocupação de solos não se 
importaria que as autarquias tivessem mais competências para precisamente poderem ser 
mais interventivas, 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 Orçamental nº 9 ao Orçamento da Despesa e nº 8 às 
Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos – 2022;----- 

 
Registo nº 8946, de 18 de agosto de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
seguinte alteração orçamental que contempla o reforço e redução das seguintes rubricas e que 
constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata:-----------------
Despesas correntes (120.000,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/02022535 – Encargos de instalações – Espetáculos Culturais – Espetáculos adicionais 
previstos até ao final de 2022 e despesas – 120.000,00 €.--------------------------------------------------
Despesas de capital (120.300,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/07010101 – Aquisição de terrenos – Reversão de terreno vendido à empresa Monin – 
Fábrica de transformação de fruta – 120.300,00 €.-----------------------------------------------------------
A redução de despesas incide nas seguintes rubricas:--------------------------------------------------------
Despesas correntes (120.000,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0104/020104 – Limpeza e Higiene – 10.000,00 €;-------------------------------------------------------------
0104/02011602 – Eletricidade – 90.000,00 €;------------------------------------------------------------------
0104/02021899 – Outros – Vigilância – 5.000,00 €;-----------------------------------------------------------
0104/04080299 – Outros – Transferências correntes – 15.000,00 €.-------------------------------------
Despesas de capital (120.300,00 €):--------------------------------------------------------------------------------
0102/0701030716 – Parques de estacionamento – 120.300,00 €.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 

552)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Proposta de adjudicação do procedimento “Aquisição de serviços 
para fornecimento de gás”;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Relatório final do procedimento “Aquisição de serviços para fornecimento de gás”, ao abrigo 
de Acordo Quadro com a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, 
informando que procedeu o Júri nos termos legais e regulamentares, à análise substancial das 
propostas apresentadas bem como à apreciação e análise das propostas admitidas, em função 
da aplicação do critério previamente fixado, (proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade referida na alínea b) do nº1 do artigo 74º do CCP, mais baixo preço), elaborando o 
relatório preliminar, o qual contém a fundamentação sobre o mérito das mesmas, donde 
resultou o projeto de ordenação das propostas.---------------------------------------------------------------
Em conformidade, o Júri procedeu à audiência prévia dos interessados, tendo para o efeito, 
todos os concorrentes sido notificados sobre o relatório preliminar e beneficiado do prazo de 
três dias para se pronunciarem. Nesta sequência não foram apresentadas quaisquer alegações 
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nem requeridas diligências complementares, que modificassem o teor e/ou as conclusões do 
Relatório Preliminar.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, o Júri deliberou, por unanimidade manter o teor e as conclusões do relatório 
preliminar pelo que se propõe a adjudicação do procedimento à concorrente Petrogal, S.A., de 
acordo com os seguintes lotes:-------------------------------------------------------------------------------------
LOTE 1 – Gás Natural, pelo valor de 171.941,61 € (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta 

e um euros e sessenta e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa de 23%;-------------------------------------
LOTE 3 – Gás Propano a granel, pelo valor de 88.200,00 € (oitenta e oito mil e duzentos euros) 
acrescido de IVA à taxa de 23%.------------------------------------------------------------------------------------
O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da celebração 
do contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 553)--------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de fornecimento de gás, ao abrigo de Acordo Quadro 
com a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – LOTE 1 (Gás Natural) e LOTE 3 

(Gás Propano a granel), que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta.(Deliberação nº 554)------------ 
 

2.3. – Proposta de concessão da cafetaria da Biblioteca Municipal José 
Saramago;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 2823, de 18 de agosto de 2022, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo, 
na sequência do concurso público que ficou deserto, a concessão da cafetaria da Biblioteca 
Municipal José Saramago, à proposta posteriormente apresentada por Rita Isabel Catarino 
dos Santos, que cumpre os requisitos e critérios do programa de concurso e caderno de 
encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 555)--------- 
 
Presente a minuta de contrato de concessão de exploração da cafetaria da Biblioteca 
Municipal José Saramago, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta.(Deliberação nº 556)------------ 
 

2.4. – Proposta de aprovação de revisões de preços:------------------------------------- 

 
Registo nº 8558, de 05 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do primeiro cálculo provisório da revisão de preços, que 
constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, referente à 
empreitada de reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina descoberta, adjudicada 
ao consórcio Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, S.A./Pentatipo, Ldª, cujo valor é de 
168.877,01 € + IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 557)------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte Declaração de 
Voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando o aditamento ao contrato aprovado em 20 de abril de 2022, no valor de 
187.000,00 €, sobre o qual se abstiveram;----------------------------------------------------------------------
Considerando esta revisão de preços provisória no valor de 180.000,00 €.-----------------------------
Considerando que este acréscimo no valor de 367.000,00 € em relação ao preço inicial os 
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preocupa e que sendo a revisão provisória seguramente mais virão, abstiveram-se na votação  
desta proposta.”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara explicou que as obras a mais não previstas em projeto são um 
custo acrescido face ao inicialmente orçamentado e, neste caso, há um custo acrescido que 
não decorre nem de erro de projeto nem de opção do município, contudo, estarão atentos à 
possibilidade de Beja poder ter um financiamento maior se eventualmente sobrar alguma 
verba dentro da candidatura do Aviso, é isso que se vai tentar, mas isto depende naturalmente 
de fundos não executados por outros.---------------------------------------------------------------------------
Ainda questionado pelo vereador Vítor Picado relativamente ao muro técnico que iria ser 
colocado no exterior do equipamento para instalar o painel de azulejos, o senhor Presidente 
informou que a proposta apresentada não é do agrado do executivo uma vez que o mesmo 
ficaria a cerca de 1,5m da parede entre a entrada da piscina e do futuro restaurante o que 
permitia circular-se por trás do mesmo e neste sentido, para evitar que aquele espaço se torne 
eventualmente numa “casa de banho” a céu aberto, a ideia foi abandonada indo apelar-se aos 
bons serviços do arquiteto para encontrar outra solução.-------------------------------------------------- 
 
Registo nº 7160, de 06 de julho de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que no seguimento da publicação dos Índices da Revisão de Preços em 
Empreitadas, foi efetuado novo cálculo provisório para a empreitada de requalificação do 
Mercado Municipal de Beja.----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se a aprovação do cálculo, que constitui documento anexo número cinco e faz 
parte integrante da presente ata, e o pagamento do respetivo valor de 91.449,69 € (c/iva e 

desconto para caução) ao empreiteiro Lena Engenharia e Construções S.A..-----------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária por considerarem não ter em sua posse toda a documentação necessária, aprovar a 
presente proposta.(Deliberação nº 558)--------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8555, de 05 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata, referente à empreitada 
de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Mina da Juliana e Santa Vitória, adjudicada às 
Construções J.J.R. & Filhos, S.A., cujo valor é de 84.550,73 € + IVA.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 559)------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte Declaração de 
Voto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Considerando o valor desta empreitada que custou 707.000,00 €;--------------------------------------
Considerando que há bem pouco tempo se adjudicou mais 33.000,00 € fora do projeto por 
este conter algumas insuficiências e que a estrada sofreu uma intervenção enorme em quase 
toda a sua extensão de um dos lados estando agora devidamente uniformizada;--------------------
Considerando que valor desta revisão de preços lhes causa algum desconforto por parecer 
haver aqui uma grande décalage numa obra que seria à partida simples;-------------------
Considerando que tinham solicitado o relatório da fiscalização que até ao momento não lhes 
foi entregue, abstiveram-se nesta proposta.”.----------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 8809, de 12 de agosto de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que a empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Beja em 
curso teve início a 19 de outubro de 2020 com a aprovação do PSS, e um prazo de 450 dias 



 

Página 12 de 22 
 

para a sua execução, pelo que deveria ter terminado em 12 de janeiro de 2022.---------------------
A Câmara Municipal de Beja, aprovou um primeiro pedido de prorrogação de prazo, de 197 
dias, pelo que consequentemente a empreitada deveria ter terminado no passado dia 28 de 
julho de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora, o empreiteiro voltou a solicitar uma nova prorrogação de prazo de mais 77 dias, 
prevendo o término da empreitada a 13 de outubro de 2022.---------------------------------------------
Relativamente ao Plano de Trabalhos, existe um incumprimento generalizado, com diversos 
trabalhos que ainda não foram executados, ou que ainda estão em execução. Por exemplo, a 
montagem do jardim vertical, a execução do pavimento em metacrilato, a execução dos 
quiosques, a finalização das câmaras de frio, a execução dos ramais, entre outros. Verifica-se 
frequentemente a colocação de dúvidas sobre assuntos que já foram esclarecidos pelo 
projetista ou que estão esclarecidos em projeto, e inclusive o incumprimento de alguns artigos 
do projeto como por exemplo a rede hidráulica do sistema de bombagem do piso -1.--------------
Os métodos construtivos e Plano de Trabalhos são da responsabilidade do empreiteiro, e os 
argumentos utilizados na anterior prorrogação de prazo, já não se aplicam nesta fase.------------
Pelo exposto, propõe-se o deferimento do prazo solicitado (sendo suficiente para terminar a 

empreitada), bem como que esta prorrogação seja graciosa não tendo assim consequências nos 
cálculos das Revisão de Preços.-------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 560)--------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da Coligação Democrática Unitária 
votaram favoravelmente esta proposta, contudo, alertou que depois de ler o relatório da 
empresa Lena Ambiente, que sacode a responsabilidade para cima do Município, parece-lhes 
haver aqui situações que terão sido aprovadas tacitamente pelo que é necessário haver 
respostas mais céleres para não atrasar as obras, disse.----------------------------------------------------- 
 

2.6. – Propostas de aprovação de minutas de protocolos:---------------------------- 

 
Considerando que a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo é uma Agência 
de Desenvolvimento Regional regulada pelo Decreto-Lei nº 88/99, de 19 de março, cuja missão 
se pauta pela promoção do desenvolvimento regional do Alentejo e o fortalecimento da sua 
base económica e produtiva, o fomento da criação de empresas, da atração de investimento 
nacional e estrangeiro para a Região, da inovação tecnológica e produtiva e da transferência 
de tecnologia em cooperação com os demais agentes e entidades da Região, do país e de 
outros países cujo objetivo concorra para o mesmo fim.----------------------------------------------------
Considerando que o Município de Beja tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento 
do setor aeronáutico e aeroespacial do Alentejo, apostando na promoção do cluster 
aeronáutico regional, que se definiu como estratégico na especialização inteligente para a 
região. Quer pela internacionalização das atividades com a presença de empresas 
internacionais e exportadoras no seu tecido económico, pela presença em eventos do setor a 
nível mundial, mas também pela criação de condições para o acolhimento de novos 
investimentos no território. Um município que apresenta uma posição relevante no panorama 
nacional do setor pela atividade económica e emprego gerado nos últimos anos e pela 
crescente notoriedade que tem alcançado.---------------------------------------------------------------------
O Aeroporto de Beja, constitui-se como uma Infraestrutura de Apoio ao desenvolvimento da 
Atividade Aeronáutica, Espaço e Defesa, polivalente, com dimensão e condições para a fixação 
de um conjunto alargado de atividades, com vista a criar condições logísticas para responder à 
procura por parte de investidores e players dos setores da aeronáutica e aeroespacial, 
contribuindo para assegurar um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas da 
Indústria Aeronáutica no concelho e na região.----------------------------------------------------------------
Considerando que o projeto “AERIS PLUS”, aprovado pelo Comité de Gestão do Interreg V A 

Espanha Portugal (POCTEP), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
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(FEDER), na sua reunião de 29/6/2022, visa a integração e melhoria da competitividade do 
cluster aeronáutico na Região transfronteiriça Andaluzia-Alentejo.--------------------------------------
Propõe-se a aprovação da presente minuta de protocolo de cooperação a celebrar entre a 
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Município de Beja, que 
constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata, no âmbito da 
implementação do projeto “AERIS PLUS” que pretende alcançar o seguinte conjunto de 
resultados: Favorecer e consolidar uma dinâmica de cooperação permanente, articulada por 
intermédio de um Comitê de Acompanhamento, que permite avançar de forma coordenada 
em várias linhas de ação, relevantes para a região transfronteiriça; Consolidação como um 
verdadeiro Pólo Aeronáutico do Sul da Europa e a Integração em estruturas semelhantes a 
nível europeu; Identificação de potenciais ideias concretas de colaboração entre entidades da 
Zona transfronteiriça Andaluzia-Alentejo, no âmbito de um estudo mais alargado sobre as 
possibilidades de financiamento europeu do setor e a realização de reuniões de negócios; 
Transferência da dinâmica de inovação e tecnologia do setor aeronáutico para outros setores, 
com potencial para assimilar esses elementos, como por exemplo o setor da das energias 
renováveis; Assegurar o envolvimento estreito dos principais atores institucionais do setor por 
meio de uma conferência final, que terá como corolário a assinatura de um Memorando de 
Entendimento; Sensibilização do públicos-alvo e divulgação das atividades por meio de ações 
de comunicação; Todos esses resultados estão alinhados com as atividades desenvolvidas 
anteriormente, tendo uma projeção futura em relação ao programa POCTEP 2021-2027. Nesse 
sentido, os objetivos e resultados do presente projeto de capitalização são diretamente 
direcionados para três das quatro ações definidas no objetivo específico 1.1. Como é 
facilmente percetível, as atividades constantes do projeto AERIS PLUS, poderiam ser 
enquadradas no POCTEP 2021-2027 (indicadores RCO 01, RCO 07 e RCO 10) do SO 1.1., 
demonstrando um claro alinhamento com os objetivos do novo programa.---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 561)--------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O Município de Beja e a Fundação Batalha de Aljubarrota valorizam a promoção e a 
divulgação dos factos ocorridos durante a Guerra da Independência, que se verificou entre 
1383 e 1411;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ocorreram importantes factos no Concelho de Beja, que incluíram, em 1384, a tomada do 
Castelo de Beja por partidários do Mestre de Avis, contra o então alcaide Gonçalo Vasques de 
Melo, partidário de D. Leonor Teles.------------------------------------------------------------------------------
3. Foram frequentes as passagens de Nuno Álvares Pereira com os seus homens por este 
Concelho, durante as campanhas militares no Alentejo e na Andaluzia;--------------------------------
4. A intervenção política e militar de Nuno Álvares Pereira neste período, 
contribuiu significativamente para que Portugal tenha ultrapassado, com sucesso, as 
dificuldades que então enfrentou, para que seja hoje um País livre e independente;---------------
5. Ambas as Entidades pretendem desenvolver, nos próximos anos, um trabalho conjunto 
destinado a realçar os méritos evidenciados pelo povo de Beja durante este período da 
História de Portugal e dar a conhecer a todos os portugueses estes factos notáveis;----------------
6. Apesar da importância decisiva deste período histórico na evolução de Portugal até aos dias 
de hoje, os factos então verificados, nomeadamente a ação de Nuno Álvares Pereira, são ainda 
relativamente desconhecidos dos portugueses;---------------------------------------------------------------
7. As filmagens do filme sobre a vida de Nuno Álvares Pereira decorrerão no Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se a aprovação da presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o 
Município de Beja e a Fundação Batalha de Aljubarrota, que constitui documento anexo 
número oito e faz parte integrante da presente ata, no âmbito da realização do filme sobre a 
vida de Nuno Álvares Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------
Apoio a prestar pelo Município de Beja:-------------------------------------------------------------------------
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1. Para a prossecução dos objetivos compreendidos no presente protocolo de colaboração, a 
autarquia compromete-se a conceder um apoio no valor de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos 

euros), que será pago da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------
a) Na data da assinatura do protocolo: 4.200,00 €;-----------------------------------------------------------
b) Até 31.03.2023: 4.200,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------
c) Até 31.03.2024: 4.100,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------
2. Este apoio será utilizado, exclusivamente, na realização do filme sobre a vida de Nuno 
Álvares Pereira, que será colocado no Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.--------
3. Quando a realização deste filme ocorrer em 2023, o Município autorizará a utilização 
gratuita do Castelo de Beja, pelo prazo de 3 (três) dias.-----------------------------------------------------
Contrapartidas a prestar pela Fundação Batalha de Aljubarrota:------------------------------------------
No âmbito do presente protocolo são obrigações da Fundação, como contrapartida do apoio 
que lhe é prestado pelo Município:-------------------------------------------------------------------------------
1. Utilização do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota:-------------------------------------
a) Entrega ao Município, para sua posterior distribuição, de 150 (cento e cinquenta) entradas 
gratuitas anuais para o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (CIBA), para jovens 
até aos 15 anos, bem como 150 (cento e cinquenta) entradas gratuitas anuais para residentes 
com idades superiores a 66 anos. Estas entradas são destinadas à visualização do filme de 
Nuno Álvares Pereira, após a sua estreia;------------------------------------------------------------------------
b) Organização de visitas guiadas, com desconto, ao CIBA e ao Campo de Batalha de 
Aljubarrota, para jovens e seniores do Concelho de Beja, assim como para os trabalhadores da 
Câmara Municipal e professores do Concelho;-----------------------------------------------------------------
c) Organização de visitas guiadas, com desconto, ao CIBA e ao Campo de Batalha de 
Aljubarrota, para convidados da autarquia, mediante marcação prévia;--------------------------------
d) Colaboração com as escolas do Concelho de Beja em programas pedagógicos, que visem a 
formação de jovens na área da História, relativamente ao período de 1383 a 1411;-----------------
e) Participação especial em eventos organizados pela Fundação, como as comemorações 
anuais do 14 de Agosto e em ciclos de conferências; 
f) Organização de estágios de formação no CIBA na área dos serviços educativos, 
nomeadamente para colaboradores da autarquia encarregues de atividades que impliquem a 
receção de público;----------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Cedência, a preço de custo, das instalações do CIBA, incluindo salas de reuniões e 
restaurante, para grupos ou encontros organizados pela autarquia;-------------------------------------
h) Livre-trânsito para os membros do Executivo Camarário para visitas ao CIBA;----------------------
2. Visibilidade da execução do Protocolo:-----------------------------------------------------------------------
a) Exibição de um vídeo promocional do Concelho de Beja no final do filme sobre Nuno Álvares 
Pereira, de modo a ser visto por todos os espectadores deste filme;------------------------------------
b) Montagem gratuita no Concelho de Beja, num local a designar pela autarquia, de uma 
exposição temporária sobre o período de 1383 a 1411, cabendo à FBA o desenho da montagem 
e da exposição, bem como os trabalhos da sua instalação, nos termos a acordar entre as 
partes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Desenvolvimento de iniciativas em parceria com a autarquia, com o objetivo de maximizar a 
colaboração entre as duas partes, utilizando nomeadamente os conhecimentos históricos da 
FBA, através de acordos a celebrar para o efeito;--------------------------------------------------------------
d) Inscrição do nome do Município de Beja no site da Fundação Batalha de Aljubarrota;----------
e) Convite para o almoço anual de Mecenas;-------------------------------------------------------------------
f) Convite para participação em cerimónias e outros momentos relevantes para a Fundação;----
g) Referência expressa ao Município de Beja no plano de atividades e relatórios anuais da 
Fundação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 562)--------- 
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2.7. – Proposta de aprovação e submissão a consulta pública do Projeto 
de Alteração ao Regulamento de Benefícios Fiscais do Município de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6278, de 17 de agosto de 2022, da Jurista Municipal, informando que depois de 
consultados os serviços que rececionam o correio em suporte físico e por e-mail e de não ter 
sido rececionado qualquer comunicação de interessados em intervir no procedimento no 
prazo dos 10 dias úteis após a publicitação do edital anunciando o início do mesmo relativo à 
alteração ao Regulamento, poderá iniciar-se a fase seguinte, ou seja, a submissão do Projeto à 
apreciação e votação da Câmara Municipal para efeitos da sua submissão a consulta pública 
nos termos do disposto no artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro.-------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 563)--------- 
 

2.8. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;---------------------------- 

 
No seguimento da reavaliação das necessidades de pessoal existentes no Serviço Partido 
Médico Veterinário, e verificando-se que não foi dado prosseguimento à abertura do 
procedimento concursal comum para dois Técnicos Superiores/Veterinários Municipais, 
considerando a respetiva proposta apresentada em reunião de Câmara de 17/03/2021, refere-
se que a proposta agora apresentada visa substituir a atrás mencionada, no âmbito do assunto 
em apreço, pelo que se propõe a abertura do procedimento concursal que seguidamente se 
indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza permanente, na respetiva área 
de atividade, nomeadamente para substituição da Médica Veterinária que se aposentou e por 
se tratar de um serviço de natureza essencial, pretendendo-se e justificando-se a ocupação de 
um posto de trabalho da respetiva carreira/categoria e área funcional, existente no mapa de 
pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro:-----
1 (um) Técnico Superior/Veterinário Municipal, para o serviço Partido Médico Veterinário.----
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 15 (quinze) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria. Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, 
também, em jornal de expansão nacional.----------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
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Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados a todos os candidatos aprovados no método de 
seleção imediatamente anterior, por ser expectável um número de candidatos diminuto.--------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Francisco António Nobre de Góis Camacho, Técnico Superior/Médico Veterinário 
do Município de Moura;----------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Rita Isabel Parreira de Paiva, Técnica Superior, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, 
Dirigente Intermédio de 3º grau;-----------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Maria de Fátima Cortes Pinheiro da 
Silva, Técnicas Superiores.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 564)--------- 
 

2.9. – Proposta de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Movimento Associativo Cultural 2022 – 3ª Fase;--------------------------- 

 
Presente o mapa com a proposta de atribuição de subsídios, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo Cultural 2022 – 3ª Fase:---------------------------------------------------------- 
 

Associações Culturais e Comissões de Festas Valor PAMA 2022 

Albernoa Popular – Associação Cultural e Recreativa 1.250,00 € 

Associação Lendias d’Encantar 25.000,00 € 

Autonomia e Descoberta, C.R.L. 375,00 € 

CADAC – CIA Alentejana de Dança Contemporânea, C.R.L. 1.875,00 € 

Grupo de Forcados Amadores de Beja 1.250,00 € 

Comissão de Festas de Baleizão 1.875,00 € 

 
31.625,00 € 

 

A Câmara deliberou aprovar por unanimidade a presente proposta no valor global de trinta e 
um mil e seiscentos e vinte e cinco euros.(Deliberação nº 565)--------------------------------------------- 
 

2.10. – Pedidos de apoio:----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela ROAD 21 Portugal Classic Association em conjunto com o Clube Português de 
Automóveis Antigos, um apoio financeiro no âmbito da realização da 27ª Edição das “48 horas 
Automóveis Antigos ao Alentejo”, entre os dias 14 e 16 de outubro de 2022.-------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de cinco mil euros mediante contrapartida de natureza promocional e publicitária do 
Município de Beja em todos os meios de divulgação do evento.(Deliberação nº 566)----------------- 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Beringel, um apoio financeiro no âmbito da realização 
das Tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, dias 09, 10, 11 e 12 de 
setembro de 2022, na Praça Dr. Carlos Moreira (Rossio).---------------------------------------------------
A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de mil euros, 
por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática Unitária por 
considerarem o valor insuficiente.(Deliberação nº 567)------------------------------------------------------- 
 
Requerido pela União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, um apoio 
financeiro no âmbito da realização da Feira da Terra, dias 16, 17 e 18 de setembro de 2022, no 
Jardim Público, evento que contará com uma alargada mostra na área da horticultura, 
artesanato, doçaria, showcooking com migrantes, cozinha internacional, provas de vinhos e 
também com variados espetáculos culturais e desportivos, durante estes 3 dias.--------------------
A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de três mil 
euros, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática Unitária por 
considerarem o valor insuficiente.(Deliberação nº 568)------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, um apoio financeiro no âmbito da 
realização do Festival Gastronómico do Grão, dias 08 e 09 de outubro de 2022, na aldeia de 
Vila Azedo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de setecentos 
e cinquenta euros por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária por considerarem o valor insuficiente.(Deliberação nº 569)-------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube de Caçadores do Baixo Alentejo, um apoio financeiro no âmbito da 
realização das Festas da Carocha, dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022 que contará com as 
seguintes atividades: procissão e missa, passeio a cavalo, gincana de motorizadas antigas, jogo 
da malha, vacada, exposição de máquinas agrícolas, quinta pedagógica para os mais pequenos, 
observação astronómica, torneio de tiro aos pratos e tiro às hélices, mercadinho de 
artesanato, dois colóquios um sobre aves e os habitats da Carocha e Fonte de Mouro e outro 
sobre alterações climáticas, contos e estórias, uma quermesse para ajudar na reabilitação e 
pequenas obras que a Igreja da Carocha vai precisando e espetáculos musicais.---------------------
A Câmara deliberou aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no valor de setecentos 
e cinquenta euros por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária por considerarem o valor insuficiente.(Deliberação nº 570)-------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, questionado pelos senhores vereadores acerca de não haver 
uma uniformização dos valores a atribuir às diferentes entidades, explicou que o critério este 
ano tem sido o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------
Comissões de Festas devidamente estabelecidas e legalizadas, a proposta de apoio é de 
1.875,00 €, como foi o caso atrás aprovado de Baleizão no âmbito do PAMA;-------------------------
Juntas de Freguesia diretamente a apoiar festividades locais, a proposta de apoio é de 
1.000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras entidades a organizar as festas, a proposta de apoio é de 750,00 €;----------------------------
Eventos de referência, a proposta de apoio é o mesmo que já vinha do ano 2019 e anteriores, 
no valor de 3.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às “48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo”, em que a entidade solicita 
sempre um valor superior ao atribuído, a proposta foi de 5.000,00 € tal como nos quatro anos 
anteriores. Acrescentou que o apoio a esta iniciativa é sempre muito controverso, contudo, 
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esta tem uma longevidade tremenda em Beja, trata-se da 27ª Edição, a sede sempre foi em 
Beja e, grosso modo, são entre 200 a 250 pessoas que dormem duas noites no Concelho o que 
se traduz também num retorno direto para as unidades hoteleiras locais, disse.--------------------- 
 

2.11. – Proposta de cedência de cal;---------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito do procedimento anual de cedência de cal a diversas Juntas e Uniões de Freguesia 
e, similarmente ao efetuado em anos anteriores, solicita-se autorização para cedência das 
seguintes quantidades:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Freguesias Kg Notas 
União de Freguesias de Beja de São João Baptista e Santiago Maior 500 Valor entregues no ano 2021 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 500 Solicitado em 2022 

Total 1.000  
 

Estas duas entidades não estavam incorporadas no pedido inicial.---------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 571)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.12. – Proposta de alteração ao tarifário dos parques subterrâneos e 
horário de funcionamento do parque da Casa da Cultura;---------------------------- 

 
Registo nº 8021, de 22 de julho de 2022, do Gabinete de Gestão da mobilidade, propondo o 
seguinte na sequência da exposição da proprietária do Hotel Santa Bárbara e do despacho do 
vereador do pelouro:--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Que seja alterado o tarifário de “máximo diário” para “máximo 24 horas”, permanecendo o 
valor de 7,20 € e que esta alteração seja válida para os parques subterrâneos da Casa da 
Cultura e da Avenida Miguel Fernandes;-------------------------------------------------------------------------
2. Que o tarifário acumulado seja alterado, para que o estacionamento nos parques 
subterrâneos tenha tarifas mais atrativas do que o estacionamento de superfície. Tanto o 
parque da Miguel Fernandes como da Casa da Cultura se inserem na zona azul, com o tempo 
máximo de estacionamento de 4 horas e a tarifa máxima diária de 5,30 €, que só é aplicada em 
caso de contravenção, ou seja, quando o veículo excede o estacionamento de 4 horas, não 
revalidando o título de estacionamento.-------------------------------------------------------------------------
Sendo assim:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1. A primeira hora de estacionamento nos parques subterrâneos é mais atrativa porque é 
gratuita enquanto no estacionamento de superfície se paga 0,60 €;-------------------------------------
2.2. Na segunda hora no estacionamento subterrâneo é pago o valor de 1,40 € enquanto na 
superfície se paga 1,35 €, pelo que, se propõe alteração nos parques subterrâneos para 1,30 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Na terceira hora no estacionamento subterrâneo é pago o valor de 2,80 € enquanto na 
superfície se paga 2,05 €, pelo que, se propõe alteração nos parques subterrâneos para 2,00 
€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Na quarta hora no estacionamento subterrâneo é pago o valor de 4,20 € enquanto na 
superfície se paga 2,75 €, pelo que, se propõe alteração nos parques subterrâneos para 2,70 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A alteração a proceder no tarifário dos parques subterrâneos da Avenida Miguel Fernandes e 
Casa da Cultura será a seguinte:------------------------------------------------------------------------------------ 
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ZONA AZUL 

Valores acumulados até (h.min.) Valor € 

GRATUITA A 1ª HORA 00:15 0,00 

 
00:30 0,00 

 
00:45 0,00 

primeira hora 1:00 0,00 

 
1:15 0,30 

 
1:30 0,60 

 
1:45 0,55 

segunda hora 2:00 1,30 

 
2:15 1,45 

 
2:30 1,60 

 
2:45 1,80 

terceira hora 3:00 2,00 

 
3:15 2,15 

 
3:30 2,30 

 
3:45 2,50 

quarta hora 4:00 2,70 

 
4:15 3,40 

 
4:30 4,10 

 
4:45 4,85 

quinta hora 5:00 5,60 

 
5:15 6,00 

 
5:30 6,40 

 
5:45 6,80 

sexta hora 6:00 7,20 

A partir da 6ª hora até 24 horas GRATUITO 
   

3. O horário que está divulgado nos parques subterrâneos é das 8:00h às 20:00h para todas as 
pessoas e a partir das 20:00h até às 8:00h do dia seguinte, de acordo com a informação que 
está divulgada, o parque só deveria estar acessível a assinantes e assim é no parque da 
Avenida Miguel Fernandes. Acontece que no parque da Casa da Cultura, e de acordo com a 
situação que já acontecia com a anterior empresa que geria o parque, qualquer pessoa que a 
partir das 8:00h tire bilhete a cancela abre e pode estacionar no parque. Esta situação pode 
trazer alguma insegurança aos 143 assinantes que estacionam no parque porque qualquer 
pessoa pode entrar no parque e causar danos não existindo qualquer registo de matrícula ou 
outro atendendo a que são rotativos. Já foi solicitada à empresa de CCTV que avalie a 
operacionalidade das câmaras do parque da Casa da Cultura situação que vai ser avaliada em 
setembro deste ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 572)--------- 
 

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

 
Requerido por Gabriel Gaspar Marques e Maria Canária da Silva Branco, que pretendendo 
vender a quota-parte 1/1 do prédio sito na Rua de Manuel Homem, nº 22, em Beja, pelo valor 
de 27.500,00 €, 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 

573)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Cabeça de Casal de Herança de Maria Luísa Bicas, que pretendendo vender a 
fração A do prédio sito na Rua da Moeda, nº 31, em Beja, pelo valor de 32.300,00 €, 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 

574)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Irina Fragoso Machado do Paço e Paulo Sérgio Machado do Paço, que 
pretendendo vender a fração H do prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 50, em 
Beja, pelo valor de 84.000,00 €, 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 

575)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Tiago Leote Cravo, que pretendendo vender a fração AZ do prédio sito na Rua 
Dr. Horácio Flores, nº 38, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, 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 

576)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Vitalina Maria Ferro Camacho – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender a quota-parte 1/1 do prédio sito na Rua do Touro, nº 18, em Beja, pelo valor de 
90.000,00 €, 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 

577)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Marta Isabel Raposo Montez Andrade, que pretendendo vender a quota-parte 
1/1 do prédio sito na Rua Pero Góis, nº 6, em Beja, pelo valor de 42.000,00 €, 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 

578)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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:------------ 
 

2.14. – Proposta de início do procedimento e participação procedimental 
para elaboração do Regulamento do Cartão Municipal Sénior;-------------------- 

 
Registo nº 8995, de 19 de agosto de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que o Cartão Municipal Sénior tem-se revelado como um instrumento importante 
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na promoção da saúde e bem-estar dos seniores do concelho, nomeadamente dos que 
apresentam menores recursos financeiros. Com a evolução das situações e da própria 
realidade social, sentiu-se a necessidade de fazer alguns ajustamentos, valorizando alguns dos 
benefícios já existentes e, também, ajustando algumas das condições de acesso ao bem, de 
acordo com as novas exigências legais e regulamentares.--------------------------------------------------
O procedimento de elaboração do Regulamento do Cartão Municipal Sénior 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-
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.---------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação do início do procedimento e participação procedimental, nos 
termos do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, 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 579)--------- 
 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria nº 158, relativo ao dia vinte e três 
de agosto de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, 
trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos, sendo 
cinco milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e oito euros e quarenta e seis 
cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 
setenta e sete euros e cinquenta cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O senhor António Barahona deu conhecimento de um erro que consta num artigo sobre a 
exposição dos Bombeiros Voluntários com a Proteção Civil que diz a determinada altura o 
seguinte e citou: “A exposição esteve patente ao público durante todo o mês e no dia 12 de 
março o Comandante dos Bombeiros Voluntários organizou uma visita guiada intitulada “Pela 
cidade, atrás do fogo”…, fim de citação. Esta notícia não é verdade, disse, quem organizou a 
visita foi ele e a Engª Maria Manuel, o Comandante dos Bombeiros foi informado do que é que 
ia acontecer e foi convidado para ir dar uma palestra essencialmente sobre a parte técnica de 
ataque aos incêndios como também das dificuldades inerentes a apagar incêndios no centro 
histórico, portanto, apelou a que quando se produzem artigos desta natureza se procure falar 
com as pessoas envolvidas porque estas situações criam uma desmotivação total a quem 
trabalha voluntariamente e se dedica a estas matérias e bastavam duas palavras para isto ser 
alterado e a verdade ser reposta, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara confirmou aquilo que o senhor António Barahona referiu 
porque sabe perfeitamente que foi ele que esteve envolvido e também porque esteve na 
inauguração da exposição, portanto, a única coisa que pode fazer é dar orientação aos serviços 
para numa futura revista se fazer uma errata a corrigir esse facto, disse.------------------------------- 
 
O senhor Hélder Parrinha solicitou a possibilidade de colocação de mais papeleiras na cidade, 
especialmente na Rua Dr. António Covas Lima que apenas tem duas junto à entrada do 
Hospital de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que no cruzamento da Rua Conselheiro Menezes para a Rua Infante D. 
Henrique, o molok existente emana um cheiro horrível porque as pessoas em vez de 
depositarem o lixo no seu interior depositam-no ao lado.--------------------------------------------------
Perguntou o que é que se passa relativamente à caixa multibanco que estava instalada no 
interior deste edifício.------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a placa de identificação da piscina coberta sugeriu que a mesma fosse maior para se ver 
à distância.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota das considerações feitas pelo senhor Hélder 
Parrinha, nomeadamente as papeleiras, molok e legenda da piscina coberta e relativamente à 
caixa multibanco informou que, para já, não está prevista a instalação da mesma embora a 
Câmara Municipal de Beja, quando regressou ao edifico dos Paços do Concelho após as obras 
de requalificação, tivesse envidado todos os esforços junto da entidade para repor o 
equipamento. Acontece que o mesmo estava aqui instalado a título gratuito e agora foi pedido 
o pagamento de uma mensalidade elevada que o executivo entendeu não fazer sentido pagar, 
portanto, os serviços terão eventualmente que contatar outras instituições que não uma só 
para ver se apresentam uma proposta mais simpática, 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 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 
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_____________________ 
João Daniel Frazão Felício
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