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7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número um da reunião de câmara ordinária realizada a onze de 
janeiro do ano dois mil e vinte e três;-------------------------------------------------------------- 

 
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, Rui Manuel de Sousa Eugénio, 
Maria de Fátima Jacinto do Estanque 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:--------------------------------------------
Deu conhecimento que a proposta de protocolo de colaboração a celebrar entre a ADRAL – 
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Município de Beja, para efeitos da 
implementação do projeto “AERIS PLUS”, é para retirar uma vez que a mesma já foi aprovada 
em reunião de câmara realizada a 24 de agosto de 2022, estando a comparticipação do 
Município de Beja para processamento na contabilidade, nos termos do nº 4 da cláusula 6ª do 
protocolo “O pagamento do reembolso referido no ponto anterior (4.579,65 €) será efetuado 
por antecipação a favor da ADRAL, numa única tranche, a liquidar no início de 2023.”--------------
Relativamente à inclusão de um ponto na ordem de trabalhos, competência do vereador Rui 
Marreiros, nomeadamente a proposta de aprovação do início do procedimento da 1ª alteração 
em regime simplificado do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Mingorra, enviada por 
email, que foi aceite por todos os elementos do executivo passará a mesma a constituir o 
ponto 2.7. conforme ordem de trabalhos entregue.---------------------------------------------------------- 

 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 26/2022;------------------------------------------- 

 
Em seguida 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 26/2022, relativa à reunião de câmara realizada no dia 
vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, previamente enviada a todos os eleitos, 
que foi aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Rui Marreiros por não ter 
participado na mesma.(Deliberação nº 1)------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, depois de cumprimentar e desejar um bom ano a todos 
os presentes na sala e a todos os que seguem as reuniões através das plataformas digitais, 
saudou os senhores vereadores da Câmara Municipal de Beja pois ao contrário dos “casos” e 
“casinhos” que tem sucedido com outras organizações socialistas, no Município de Beja, 
tirando uma ou outra publicação nas redes sociais mas nada de maior monta, não os querem.--



 

Página 2 de 22 
 

Em seguida fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------------------------
Disse ter ouvido com bastante atenção o podcast “Deixar um Mundo Melhor” do Dr. Francisco 
Pinto Balsemão onde o senhor Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, referiu que os Distritos de 
Bragança e de Beja são os que menos visitou. Assim, considerou que o senhor Presidente tem 
aqui uma boa base para solicitar mais vezes a presença do senhor Primeiro-Ministro em Beja 
uma vez que ele próprio reconheceu esse facto.--------------------------------------------------------------
Relativamente ao encerramento das urgências de obstetrícia continua à espera da tomada de 
posição do Senhor Presidente que ainda não a ouviu;-------------------------------------------------------
Continua à espera da informação que solicitou há uns meses sobre os apoios pontuais 
atribuídos pela Câmara Municipal no ano de 2022;-----------------------------------------------------------
Continua igualmente à espera da instalação do contentor para higienização dos migrantes 
conforme acordado na primeira reunião do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo 
(NPISA) onde esteve presente;--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estratégia Local de Habitação considerou que a mesma continua com uma 
baixa implementação pelo que gostaria de saber qual é o caminho que se pretende seguir de 
uma forma clara e objetiva;-----------------------------------------------------------------------------------------
Depois de ter ouvido o senhor Presidente da Câmara na última reunião dizer que serão 
efetuadas obras no parque de campismo no âmbito da instalação de uma estação para 
autocaravanas e uma vez que o Flávio dos Santos irá sofrer uma grande intervenção, 
considerou pouco abrangente não se aproveitar este facto para remodelar totalmente aquele 
espaço até porque é por de mais evidente que o parque de campismo tem de ser deslocalizado 
pelo que continua sem perceber a insistência do senhor Presidente em querer mantê-lo 
naquela zona o que na sua opinião é um erro urbanístico tremendo;------------------------------------
Perguntou também quantos projetos dizem respeito ao Concelho de Beja dos 93.000 que o 
senhor Primeiro-Ministro anunciou estarem aprovados e cabimentados por Bruxelas para 
Portugal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que continua a receber emails e queixas na rua relativamente ao estado em que se 
encontra o cemitério com muitas ervas e que apesar de ser uma matéria por várias vezes já 
aqui abordada e que está a ser monitorizada continua sem estar resolvida;---------------------------
Relativamente ao NADA Fest, sobre o qual têm recebido troca de emails, referiu que a 
resolução é simples, ou seja, o senhor Presidente tem que definir se o evento é importante ou 
não para a cidade porque andar-se aqui com apoia e desapoia não lhe parece de todo 
edificante para o Concelho;-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EMAS, E.M. e aos emails que recebeu, quer da administradora executiva quer 
dos vereadores da CDU, considerou que os vereadores da CDU têm todo o direito de ter acesso 
à documentação que bem entenderem, e portanto, se não há possibilidade de fornecer 
fotocopias então disponibilize-se a documentação para consulta a bem da transparência e do 
bom funcionamento da democracia, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, depois de cumprimentar todos os presentes e todos os que 
seguem as reuniões online desejando um bom ano repleto de realizações a todos os níveis, 
iniciou a sua intervenção precisamente por este último ponto que o senhor vereador Nuno 
Palma Ferro referiu, agradecendo-lhe naturalmente essa posição, e dando conhecimento que, 
uma vez esgotados todos os argumentos na troca de emails com o Conselho de Administração, 
irão recorrer para quem de direito no sentido dessa informação, que é pública, ser 
disponibilizada porque têm direito à mesma nos termos da lei e ao abrigo do Estatuto do 
Direito da Oposição.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a questões de pessoal manifestou a posição da CDU relativamente a esta 
matéria que têm questionado mas que também irão deixar de o fazer.---------------------------------
Estando um conjunto de processos a decorrer, quer na ACT – Autoridade para as Condições de 
Trabalho quer nos tribunais, lamentou algumas situações que lhes chegaram ao 
conhecimento, fruto do contato que têm tido com os trabalhadores, que se estão a passar 



 

Página 3 de 22 
 

noutras estruturas intermunicipais onde a câmara municipal tem grande parte da 
comparticipação e onde deve naturalmente agir. Não obstante, e enquanto gestores públicos 
bem sabe que por vezes é necessário tomar posições para acalmar alguns comportamentos 
errantes no sentido das coisas não descambarem, mas aquilo que lhes chegou ao 
conhecimento, para além das questões que têm colocado acerca da EMAS, E.M., são por 
exemplo os mais de quarenta processos disciplinares que a RESIALENTEJO instaurou nos últimos 
três anos, alguns despedimentos, uma situação complicada com uma trabalhadora que tem 
mais de vinte anos de casa e que recebeu uma carta para sair da entidade na sequência da 
extinção do seu posto de trabalho, coisa pouco ou nada vista até a nível nacional, para além de 
outros casos que não chegaram porque as pessoas, não tendo os melhores argumentos, 
acabaram por sair da entidade. A par disto decorre um processo em tribunal de assédio laboral 
onde a Lei nº 73/2017 é muita clara e com consequências para quem pratica estes atos, 
portanto, isto causa-lhes estupefação porque não é um caso ou dois isolados são dezenas e 
das informações que têm muitas situações não justificariam estes tipos de procedimentos. 
Depois há a questão técnica, ou seja, sendo o trabalho e o seu ambiente inerente a uma 
profunda realização do individuo, ao afetar-se este conceito, afeta-se a sua autoestima e há 
pessoas que passam muito mal e ficam com marcas durante muito tempo.---------------------------
Referiu confiarem nas entidades que estão a trabalhar estes casos mas pediu que a Câmara 
Municipal, sempre que possa, tome em mãos estas questões e espera que, nos termos da lei, 
havendo lugar ao pagamento de contraordenações e indemnizações as mesmas possam 
também ser imputadas a quem tem este tipo de comportamentos e não apenas às entidades 
porque as entidades somos todos nós e o erário público, disse.------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque, na sequência do assunto levantado pelo 
vereador Nuno Palma Ferro acerca do cemitério e por considerarem também que o problema 
reside na falta de recursos humanos, perguntou qual o ponto da situação do procedimento 
concursal para admissão de pessoal para o cemitério.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, uma vez que o senhor vereador Nuno Palma Ferro fez aqui 
uma mistura entre assuntos locais e nacionais, deu as seguintes respostas enquadradas dentro 
daquilo que são as obrigações da Câmara Municipal de Beja.----------------------------------------------
Em primeiro lugar considerou ser muito útil para o senhor vereador ouvir podcasts com o Dr. 
António Costa e sobre a questão em concreto informou que tem feito reiteradamente convites 
ao senhor Primeiro-Ministro a estar presente em Beja, nomeadamente e particularmente 
aquando da realização das OviBejas por ser um momento importante do Município, mas de 
facto, esses convites não têm sido atendidos.------------------------------------------------------------------
Sobre a questão da maternidade, como disse na última reunião, acompanharam de perto com 
o Conselho de Administração da ULSBA esta situação do encerramento de 24 horas entre os 
dias 25 e 26 de dezembro e de 48 horas entre os dias 31 de dezembro e 02 de janeiro de 2023, 
que estava prevista ser de 72 horas mas que através de contratação de médicos do norte, foi 
possível encurtar ligeiramente este último período o que ainda assim não deixa de ser muito. 
Na sequência destes encerramentos, a Câmara Municipal de Beja, dia 05 de janeiro, enviou via 
email e postal duas cartas com conteúdos idênticos, uma ao senhor Ministro da Saúde outra 
ao Diretor Executivo do SNS, Dr. Fernando Araújo, chamando a atenção que Beja pode, deve e 
tem de merecer uma atenção muito especial pelas longas distâncias que nos separam porque, 
como se sabe, a maternidade de Portimão também esteve encerrada o que faz com que entre 
Faro e Évora tenhamos uma distância de 226km, entre Faro e Setúbal tenhamos uma distância 
de 244km e entre Barrancos e Odemira tenhamos uma distância de 200km.--------------------------
Recordaram também ao senhor Ministro e ao senhor Diretor Executivo que na maternidade de 
Beja, à exceção do ano 2020, em que nasceram 922 bebés, nos outros nasceram sempre mais 
de 1.000 crianças. É uma situação complexa e difícil de compreender quando por exemplo à 
volta do grande Porto existem 13 maternidades todas as funcionar, felizmente, e depois entre 
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Faro, Évora e Setúbal não há nenhuma. Este sentimento foi reforçado para que se tente prever 
com alguma antecedência a contratação de clínicos de outros pontos do país e, eventualmente 
até estrangeiros, para que a maternidade possa ter um regular funcionamento. Agora, vão ser 
criadas novas condições para clínicos, sobretudo pediatras e obstetras no SNS, pelo que espera 
que isso possa trazer alguns médicos para o território. Aproveitou ainda para reconhecer o 
esforço do Conselho de Administração da ULSBA no sentido de evitar o encerramento bem 
como o esforço para que mesmo que fechasse a urgência não fechasse o bloco de partos o que 
também não foi possível tendo em conta que para isso teria que haver sempre um médico no 
bloco e outro nas urgências. Ainda sobre o Hospital referiu três fatores positivos que 
aconteceram nestas últimas semanas, primeiro o final das obras, no valor de 1.200.000,00 €, 
dos Cuidados Intensivos no 1º andar com a Unidade a abrir em finais de dezembro, segundo a 
operação de cardiologia quase pioneira em Portugal, que só se faz em Lisboa e que o serviço 
de cardiologia do Hospital de Beja na área da desfibrilhação levou a efeito e terceiro o facto de 
estar resolvida em Tribunal a questão da ressonância magnética e do processo que a empresa 
derrotada moveu contra a empresa vencedora podendo finalmente o Hospital avançar para a 
sua contratação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos apoios pontuais e como já teve oportunidade de referir noutras reuniões, 
estava à espera do final do ano, já tem os dados preliminares mas quer ainda obter uns 
esclarecimentos do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira para depois apresentar o 
valor dos apoios regulares e pontuais concedidos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estratégia Local de Habitação, a mesma tem uma forte componente neste 
orçamento e a Câmara Municipal está no mercado para comprar imóveis e vai contratar 
serviços de arquitetura para remodelação de um conjunto de habitações.-----------------------------
Relativamente ao parque de campismo disse ao senhor vereador que não se trata de uma 
grande remodelação ou de um equipamento ultramoderno, é apenas a instalação de uma área 
de serviço para autocaravanas e o local que se entendeu por enquanto útil para esse efeito é 
efetivamente o parque de campismo, nada mais que isso.-------------------------------------------------
Relativamente ao cemitério reconheceu e assumiu a culpa porque realmente no verão as 
coisas não correram bem e sabiam à partida as muitas dificuldades que iriam encontrar porque 
não havia empresas que executassem o serviço nessa altura. A primeira grande limpeza foi 
feita no final de agosto, no final de outubro, antes dos Finados, foi feita outra e agora em 
janeiro, segunda-feira, começou uma grande ação de limpeza que ocorrerá uma vez por mês 
durante o ano na sequência de uma contratação efetuada pela autarquia pelo que espera que 
situações destas não voltem a acontecer. Por outro lado, informou a senhora vereadora 
Fátima Estanque que o processo concursal está concluído, foi um candidato até à entrevista 
que ocorreu no final do ano mas ainda não sabe qual vai ser a decisão do júri e se a pessoa vai 
entrar. Mais, acrescentou que a gestão de cemitérios vai ser uma questão muito difícil de 
resolver, tanto para Beja como para os outros municípios, porque para colocar pessoal no 
quadro, nos termos da Lei, os nascidos depois de 1995 ou 1996 têm de ter o 12º ano de 
escolaridade, portanto, encontrar pessoas com o 12º ano, jovens que queiram ser coveiros 
(assistentes operacionais) auferindo no escalão de entrada um vencimento ilíquido de 760,00 € + 
subsídio de almoço, vai colocar grandes dificuldades e com certeza que irá haver falta de 
candidatos para estas funções, aliás, já há e isto irá acentuar-se no futuro próximo.----------------
Relativamente ao NADA Fest, referiu que gostaria muito de responder à organização sobre 
tudo aquilo que é pedido mas há uma coisa com a qual não se pode comprometer, 
nomeadamente o espaço que é solicitado para a data que é solicitado, é apenas isto que está 
em causa. Se eventualmente o festival fosse na semana posterior ou até na anterior o assunto 
estaria resolvido, no fim-de-semana em concreto existe uma contingência que faz com que a 
Câmara Municipal não se possa comprometer para já com o espaço em questão nem com 
qualquer outro espaço público e esta resposta só poderá ser dada no final de janeiro início de 
fevereiro. Bem sabe que a associação precisa de colocar os bilhetes à venda e fazer um 
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conjunto de anúncios mas infelizmente terão de esperar ou então mudar a data do festival e aí 
fechar-se imediatamente o processo.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Lei nº 73/2017 que o senhor vereador Vítor Picado mencionou pode dizer que 
neste momento não se aplica à Câmara Municipal de Beja que é naturalmente uma casa muito 
difícil de gerir como se imagina, são quase 700 funcionários, não obstante, este executivo no 
primeiro mandato não instaurou qualquer processo disciplinar e neste segundo apenas 
instaurou um que está neste momento a decorrer o que faz com que seja o executivo que 
menor número de processos disciplinares aplicou na Câmara Municipal de Beja de todos em 
funções até agora. Não retira desta constatação nenhuma elação especial, as relações com a 
grande maioria dos trabalhadores são pacíficas, com uma pequena minoria não serão tanto, 
mas uma coisa pode garantir, a Câmara Municipal não perseguiu nem persegue rigorosamente 
ninguém porque não é essa a sua filosofia nem metodologia, há quem possa sentir-se nesse 
papel mas isso não corresponde à realidade, portanto, 700 trabalhadores, zero processos 
disciplinares nos primeiros quatro anos e, neste ano e pouco, apenas um, portanto, desafia as 
outras capitais de distrito a apresentar os respetivos relatórios e chegar-se-á à conclusão que, 
eventualmente, até são um pouco brandos mas as relações entre as pessoas são o que são e 
deve tentar reduzir-se, naquilo que estiver ao alcance, os indicies de conflitualidade que 
possam existir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda uma última nota sobre a candidatura dos bio resíduos referida na última reunião 
pelo senhor vereador Vítor Picado, informando que realmente a mesma tem a ver com 
viaturas, ou seja, o Município de Beja candidatou duas viaturas e uma ação de sensibilização e 
de materiais promocionais, a ação de sensibilização foi aprovada, uma das viaturas 100% 
elétrica para apoio às campanhas de sensibilização e entrega de materiais foi eliminada por 
não ter enquadramento nos financiamentos a atribuir e depois a parte da candidatura que caiu 
teve a ver com uma viatura hibrida ou elétrica para a recolha porta a porta de resíduos 
orgânicos, com um valor estimado na ordem dos 92.000,00 € que, após consulta ao mercado e 
com as características desejadas, se verificou não existir, exercendo-se depois um esforço 
junto da entidade gestora da candidatura no sentido de se poder optar por uma viatura a 
gasolina hibrida ou a gasóleo. Sobre viaturas elétricas deixou ainda a nota que a experiência na 
Câmara Municipal de Beja é má, existem quatro equipamentos de recolha de folhas e 
varredouras financiadas a 50% em 2018, estão as quatro constantemente paradas, quando 
trabalham não o conseguem fazer mais que uma hora, não se encontra assistência, a empresa 
que as forneceu faliu e portanto viaturas que são sujeitas a um grande esforço diário 
dificilmente a solução elétrica ainda é mais adequada. Pode sempre dizer-se e percebe que se 
a viatura era financiada a 100%, funcionando ou não, porque é que não se aproveitou à 
mesma? Porque de facto não deixa de ser dinheiro público e para ter os problemas que as 
atuais quatro viaturas elétricas têm, para não servir o objetivo e se calhar nem se encontrar no 
mercado no tempo útil em que vigora a candidatura, mais vale libertá-lo para poder ser 
utilizado ao serviço da população preferencialmente em Beja, disse.------------------------------------ 
 
Relativamente a esta matéria o senhor vereador Vítor Picado disse que colocou a questão na 
altura porque estranhou realmente ter havido uma diferença muito significativa entre a verba 
inicial, cento e tal mil euros, e a verba final para a capital de Distrito e o que é que a Câmara 
Municipal fez para de alguma forma tentar aproveitar essas verbas. Esta candidatura era mais 
para definir estratégias de comunicação, sensibilização e contentorização, o estudo do 
PAPERSU (Plano de Ação do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos) que vai ser 
obrigatório e que no caso de Beja custará 30/40.000,00 €, aliás, a questão das viaturas 
percebe-se porque não há entrega das mesmas em tempo útil. Aproveitou para solicitar uma 
cópia da candidatura submetida.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente ao Hospital de Beja, o senhor vereador Nuno Palma Ferro pediu desculpa 
porque o senhor Presidente na sua intervenção voltou a descrever as distâncias os quilómetros 
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os metros entre as capitais, tudo muito correto, mas o que falta aqui é comunicação pública, 
enviou duas cartas mas sendo o senhor Presidente uma pessoa que comunica tão bem porque 
é que não fez uma comunicação mais abrangente para as pessoas compreenderem melhor? É 
apenas isto que está a dizer, não está a falar dos quilómetros nem das obras que foram feitas 
dentro do hospital que não são competência da câmara, o que lhe pediu desde o primeiro 
momento foi uma tomada de posição para a população compreender melhor qual era a 
posição da Câmara Municipal de Beja e isso não viu, enviou duas cartas e dois emails mas uma 
posição pública à semelhança do que acontece com outros temas não aconteceu e foi só isso a 
que se referiu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em relação ao parque de campismo, se a Câmara Municipal vai fazer ali um investimento, ou é 
um custo afundado ou é para perpetuar a sua estada no mesmo sítio, é isto que está a dizer 
que é frontalmente contra.------------------------------------------------------------------------------------------
E em relação aos 93.000 projetos e quantos estão aprovados para o Concelho de Beja, o 
senhor Presidente não teve a amabilidade de lhe responder, disse.-------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara em relação a esta última questão ficou de entregar assim que 
possível uma listagem com os projetos que envolvem o Concelho de Beja.---------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros depois de cumprimentar todos os presentes e quem segue as 
reuniões através das plataformas digitais, disse que também ouviu os 50 podcasts gravados 
pelo Dr. Pinto Balsemão e também ouviu naturalmente o Dr. António Costa dizer que não era 
por nenhuma razão em especial, portanto, não há nada contra Beja nem contra Bragança e 
eventualmente até foi bom ele deixar essa nota no sentido de corrigir esse erro.--------------------
Relativamente ao cemitério o senhor Presidente já disse o mais importante mas em resumo 
existiam três problemas, um associado a equipamentos, outro associado a recursos humanos 
diretos naquilo que é a gestão do equipamento e outro em termos de limpeza e manutenção 
geral do mesmo. A limpeza e manutenção geral crê que estará resolvida através da 
contratação de uma empresa que vai estar em permanência no local, a questão dos recursos 
humanos o senhor Presidente já deu nota e a questão dos equipamentos, nomeadamente o 
dumper, se tudo correr bem chega para a semana o que vai facilitar a operacionalidade dos 
trabalhos a fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão levantada pelo vereador Nuno Palma Ferro e que o vereador Vítor 
Picado também já várias vezes levantou deu o seguinte esclarecimento:-------------------------------
Quem conhece a EMAS, E.M. e quem o conhece a ele do ponto de vista profissional e público 
sabe que a questão do fornecimento de informação e transparência é absolutamente 
fundamental. Para além da empresa ter uma grande quantidade de documentos que são 
públicos e acessíveis a todos do ponto de vista financeiro e das plataformas também nunca se 
recorda de alguma vez ter sido apontada omissão relativamente à informação e, aquela que 
foi solicitada, foi prestada por uma comunicação oficial da administradora executiva. Aquilo 
que depois se pediu foram os documentos que comprovam essa informação e sobre isto é que 
desde a primeira hora achou e continua a achar que, por um lado é excessivo, e por outro é 
irrelevante uma vez que a maior parte, como irão ver, são faturas e requisições que não têm 
qualquer interesse.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A questão colocou-se, e muito bem, quando no Relatório que veio à reunião de câmara a 
rubrica que se chamava “Publicidade e Propaganda” e que tinha um valor elevado levantou 
dúvidas aos vereadores da CDU, nomeadamente ao senhor vereador Vítor Picado. Deduz que 
ouve alguma curiosidade para saber o que é que era isto da publicidade e propaganda e 
também percebe que eventualmente a rubrica até está mal classificada e que o nome até terá 
de ser alterado no futuro.--------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida descreveu tudo o que foi relatado aos senhores vereadores:------------------------------
Utilizou como exemplo o ano 2020 onde o valor de publicidade e propaganda foi de 21.598,36 
€. Foi escalpelizado ao cêntimo quais eram as empresas que perfazem este valor total, 
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nomeadamente rádios, jornais e empresas de comunicação de Beja.------------------------------------
Sobre a rubrica “Comunicação” que num dos anos teve um valor correspondente a 153.448,26 
€, valor todo escalpelizado, informou-se que nesta conta estão incluídos os valores gastos com 
os telefones e os serviços de internet e de telemóveis com um valor irrelevante face ao valor 
total.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, a grande rubrica que faz empolar toda esta situação é a rubrica “CTT”, que neste caso 
foi de, números redondos, 130.000,00 € e que corresponde ao custo que a EMAS, E.M. tem 
com o envio das cartas com a conta da água para a casa das pessoas.-----------------------------------
Este exercício foi feito e a informação relativa aos três anos em questão foi fornecida aos 
senhores vereadores e tirando o processo de concurso dos CTT a maior parte da 
documentação são requisições e faturas, portanto, o que é que interessa trazer aqui um 
monte de papel? Acha que é um “fait divers” e um não assunto, seria grave sim se a 
informação não tivesse sido fornecida.---------------------------------------------------------------------------
Mais, por considerar que utilizar uma questão destas para tentar criar a ideia que a informação 
é escondida não é de todo saudável, uma vez que tinha prometido fazê-lo e sem querer ser 
muito exaustivo apesar de ter elementos para o fazer, reportou-se a alguns mandatos 
anteriores em que por acaso estava na oposição e o executivo era composto por outras 
pessoas, nomeadamente pelo senhor vereador Vítor Picado:----------------------------------------------
Por exemplo, no dia 20 de julho de 2016, uma das vereadoras do PS pediu o Relatório da “Beja 
Romana” e um conjunto de dados relativos à Educação. Numa das reuniões seguintes voltou-
se a registar este pedido. Numa outra reunião, realizada a 17 de agosto de 2016, voltou a 
solicitar o Relatório de Contas da “Beja Romana” acrescentando outros pedidos, 
nomeadamente, informação sobre o valor global do concerto com Orquestra Clássica do Sul e 
da fadista Katia Guerreiro e uma relação com todos os ajustes diretos efetuados pela autarquia 
desde o ano 2015 até final de julho de 2016. Ele, lembrou que este pedido vinha a ser 
reiterado ao longo de 2015 mas que ainda não tinham obtido essa informação. Em 07 de 
setembro de 2016, registou que continuava em falta a listagem solicitada sobre os ajustes 
diretos efetuados em 2015 até julho de 2016 e deixou uma questão, nomeadamente, se tinha 
sido contraído ou existia a intenção de contrair algum empréstimo de curto prazo pela EMAS, 
E.M. sem a Câmara Municipal ter conhecimento. Numas reuniões mais à frente, reiterou o 
pedido da listagem referente aos ajustes diretos, o acesso à documentação dos empréstimos 
que entretanto tinham tido conhecimento que a EMAS de Beja contraiu sem terem sido 
aprovados e sem passarem pela Câmara Municipal e assim sucessivamente. A dada altura foi 
prestada alguma informação mas continuaram em falta uma série de elementos. Na reunião 
de 20 de dezembro de 2016, voltou a fazer referência à documentação solicitada há vários 
meses, outra vez a listagem relativa aos ajustes diretos e dos empréstimos de curto prazo de 
milhares de euros contraídos pela EMAS sem conhecimento do executivo municipal, o que de 
facto é de outro campeonato e, depois, na última reunião de câmara, onde todos e bem se 
cumprimentaram e fizeram o ponto de situação e a leitura de como o mandato decorreu, 
salientou que o maior problema foi a dificuldade com que se debateu no aceso a um conjunto 
de informações que reiteradamente não foi fornecida, portanto, são coisas completamente 
diferentes e desproporcionais relativamente à questão que se tem levantado, e pior que tudo, 
insinuado acerca de meia dúzia de fotocopias de uma informação que foi completamente 
prestada até ao mais ínfimo cêntimo.----------------------------------------------------------------------------
Outro assunto ainda mais delicado que este e que tem a ver mais uma vez com as insinuações 
vagas e pouco claras que o senhor vereador Vítor Picado tem feito relativamente à gestão de 
recursos humanos e como a EMAS e o seu Conselho de Administração se relaciona com os 
trabalhadores, os processos na ACT, assédio laboral e agora esta questão da RESIALENTEJO, 
disse que obviamente estes processos encerram detalhes que ainda não podem ser aqui 
abordados, contudo, se há uma grande preocupação, também existem outros fóruns onde já 
podiam ter conversado sobre estas matérias.------------------------------------------------------------------
No concreto, e repetindo o que já disse em diversas reuniões, a EMAS de Beja recebeu três 
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processos de contraordenação da Autoridade para as Condições de Trabalho, a saber:------------
Um, reportando-se ao um incumprimento que foi detetado nos balneários dos trabalhadores 
da EMAS desde que existem e que no momento da sua receção a situação estava resolvida 
porque a empresa municipal investiu cerca de 50.000,00 € na reconversão integral de todos os 
balneários embora possa ser condenada a pagar uma multa de eventualmente 200,00 € por 
um incumprimento que se registou lá atrás e que foi resolvido agora.----------------------------------
Outro, relativo áquilo que, segundo uma queixa do STAL, alegadamente a administração da 
EMAS não terá, a dada altura, pago aos trabalhadores aquilo que era devido. Sobre esta 
matéria recordou que no executivo anterior, segundo a interpretação da administração e de 
alguns juristas, da CCDRAlentejo e de outros pareceres que têm, havia verbas que estavam a 
ser pagas indevidamente. Perante estes factos, a administração da altura, não teve outra 
possibilidade se não suspender esses pagamentos até que os mesmos voltassem a ser 
legitimados como foram através da Lei de Orçamento de Estado de 2018, portanto, a anterior 
administração pagou ilegalmente, segundo a sua visão, dos juristas e dos pareceres que 
acompanham o processo, até outubro, a nova administração tomou posse e cessou esse 
acréscimo em novembro e dezembro e retomou o pagamento em janeiro de 2018. Há um 
processo que decorre documentalmente complexo na ACT e que se a EMAS for condenada a 
pagar fá-lo-á.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E outro relativo a uma queixa de um trabalhador acerca da sua situação profissional e que na 
sua visão entende que devia ser reclassificado para outra função e categoria. A administração 
da EMAS não concorda e portanto o processo está a decorrer também documentalmente na 
ACT. Mais uma vez disse que não se pode nem deve generalizar esta situação pelo que 
apresentou uma lista com todas as alterações de situações profissionais na empresa o ano 
passado, a saber: requalificação e adequação profissional – 13 pessoas; conversão para 
contrato sem termo – 7 pessoas; concursos de promoção – 3 pessoas; concurso de acesso para 
novas categorias – 4 pessoas; concursos de progressão por mérito – 2 pessoas; concursos 
externos – 6 pessoas. Este ano há mais 12 promoções, conversões para contrato sem termo e 
portanto não venham querer denegrir a imagem da administração ou dos trabalhadores da 
EMAS porque existiu um colaborador que legitimamente não concordou com as funções que 
estava a desempenhar. Acrescentou ainda que, relativamente a essa matéria, decorre também 
um processo em Tribunal paralelamente sobre a questão do assédio laboral que já teve uma 
decisão parcial e muito recentemente um parecer do Ministério Público, que obviamente não 
pode comentar aqui, pelo que terá de se aguardar tranquilamente o que as instâncias próprias 
vão dizer sobre isso, agora, não se use uma pessoa ou um caso para tentar denegrir uma 
empresa ou um Conselho de Administração ou um vereador, isso não faz sentido nenhum e é 
um aproveitamento politiqueiro de uma situação que não deve ser tratada assim até para bem 
das pessoas envolvidas. Há que ser justos, corretos e muito cautelosos com estas situações 
que são de facto complexas, que muitas vezes atingem proporções extremas, quer nas 
empresas municipais quer nas empresas intermunicipais, e que obviamente têm que ser 
tratadas com toda a cautela, com todo o cuidado e tentando, dentro da medida do possível, 
preservar as pessoas e os seus direitos, os trabalhadores, o ambiente de trabalho, as 
obrigações de serviço público e aquilo que é o rigor a que as empresas estão obrigadas, disse.-- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro quis ainda salientar que tem muitas dúvidas 
relativamente ao aspeto jurídico de não fornecer a informação pelo que continua a manter 
que, se os senhores vereadores da CDU quiseram estar o dia inteiro a consultar aquilo que 
pretenderem, têm direito a fazê-lo e este é um princípio que não se pode abdicar, portanto, 
dentro daquilo que é a transparência e o bom funcionamento da democracia se os senhores 
vereadores quiserem consultar os documentos todos da EMAS, o “Beja Consegue” que está na 
administração da empresa municipal, apoia e sustenta essa consulta, disse.-------------------------- 
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O senhor vereador Vítor Picado relativamente a uma coisa que o senhor vereador Rui 
Marreiros disse, nomeadamente que os assuntos podem ser discutidos noutros fóruns, referiu 
que estão disponíveis para esse efeito mas que o problema não são eles, o problema é quando 
pedem informação toda a ideia romântica que o senhor vereador Rui Marreiros colocou vai 
por água abaixo, aliás, pessoalmente tem sentido alguma intransigência por parte dele 
relativamente a algumas questões mas, como já referiu, acerca desta matéria já não fará 
quaisquer questões e irão desenvolver os procedimentos que considerarem necessários.--------
Depois, espera que as entidades que estão “em campo” tomem as melhores decisões que 
visem proteger os trabalhadores e quem decide no sentido de acautelar a lei porque há aqui 
matéria complicada e como diz o ditado popular “não faças aos outros aquilo que não 
gostarias que te fizessem a ti”, aliás, ele próprio cometeu erros na gestão de pessoal e 
continuará a cometê-los, agora, há que aprender com estes erros e não deixar que situações 
possam enveredar por caminhos difíceis e mais do que apontar o dedo deve sim tentar-se 
atenuar todas estas questões embora haja comportamentos que devem ser na sua opinião 
logo “atacados”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por fim, agradeceu ao senhor vereador Nuno Palma Ferro, porque uma vez que o “Beja 
Consegue” tem responsabilidades na gestão da EMAS, até agora não tinha sentido essa 
concordância de que os vereadores da CDU tinham este direito, independentemente, da 
informação que seja. Aproveitou ainda para lembrar que por exemplo os elementos solicitados 
sobre as horas extraordinárias nunca chegaram e eles acabaram por deixá-los cair, disse.-------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino referiu que tal como o senhor vereador Vítor Picado 
havia transmitido, é no órgão câmara que as questões se colocam e se resolvem, não nas redes 
sociais, induzindo as pessoas em erro, pelo que não quis deixar de lamentar as acusações 
graves e públicas que foram dirigidas pelo senhor vereador numa rede social, que davam a 
ideia de que se imputava ao executivo municipal em funções comportamentos como falta de 
caráter; perseguição; arrogância; incoerência; prevaricação e falta de ética. Alertou para o 
facto de quem acusa ter de fazer prova do que diz, portanto, colar uma coisa destas à Câmara 
Municipal deveria merecer por parte do senhor vereador um esclarecimento porque a Câmara 
Municipal nada têm a ver com despedimentos e processos de outras entidades que, não 
obstante poderem estar ligadas, não são a autarquia nem o executivo diretamente, por isso 
era importante que o senhor vereador explicasse como é que isso se materializa na Câmara. 
Sugeriu ainda que, sempre que o senhor vereador tivesse dúvidas ou pretendesse ver alguma 
situação ou questão esclarecida falasse em primeiro com o executivo em permanência.----------
Relativamente à questão do senhor vereador Nuno Palma Ferro acerca do contentor para a 
higiene dos migrantes, informou que o mesmo iria ser instalado e que inclusivamente naquele 
momento, estava a decorrer uma reunião, em que um dos assuntos a tratar era precisamente 
a definição da sua localização uma vez que estavam com alguma dificuldade em decidir nesse 
sentido e qual seria o local mais indicado para o efeito mas que estavam a ser feitas todas as 
diligências para que o mesmo fosse instalado o mais breve possível, 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:------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Pedido de prorrogação de prazo de execução da empreitada;----------- 

 
Registo nº 100, de 05 de janeiro de 2023, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual informa que o empreiteiro, Lena Engenharia & Construções, solicita 
novamente uma prorrogação de prazo para a empreitada de requalificação do Mercado 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
São utilizados argumentos que não fundamentam o atraso de mais 123 dias de calendário, 
para além das prorrogações anteriormente aprovadas.-----------------------------------------------------
De facto, têm-se verificado baixos níveis de pessoal em obra, com a consequente demora na 
produção dos trabalhos em falta.----------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração que os trabalhos estão em curso, e que existe uma data proposta pelo 
empreiteiro para o término da empreitada, dia 13 de fevereiro de 2023, propõe-se o 
deferimento do pedido de prorrogação de prazo, mas de forma graciosa não sendo 
considerada para efeitos de revisão de preços.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro depois de ler muito atentamente e verificando que o 
pedido de prorrogação do prazo por parte do adjudicatário data de 11 de outubro de 2022 
colocou as seguintes questões:-------------------------------------------------------------------------------------
Como justifica o senhor Presidente da Câmara, que tenham passado três meses até à 
submissão do pedido?------------------------------------------------------------------------------------------------
Há algum parecer do Gabinete Jurídico sobre este atraso na resposta? É que se não, corre-se o 
risco dele ser aprovado tacitamente.-----------------------------------------------------------------------------
Como pode o técnico da Câmara Municipal de Beja referir e passou a citar: “São utilizados 
argumentos que não fundamentam o atraso de mais 123 dias de calendário, para além das 
prorrogações anteriormente aprovadas. De facto, têm-se verificado baixos níveis de pessoal 
em obra, com a consequente demora na produção dos trabalhos em falta. Tendo em 
consideração que os trabalhos estão em curso, e que existe uma data proposta pelo 
empreiteiro para o término da empreitada, dia 13 de fevereiro de 2023, propõe-se o 
deferimento do pedido de prorrogação de prazo, mas de forma graciosa não sendo 
considerada para efeitos de revisão de preços.”, fim de citação. Onde está a coerência?---------
Com o desempenho do empreiteiro o que nos garante que o cumprimento do prazo seja 
finalmente assegurado?----------------------------------------------------------------------------------------------
Onde está o parecer do Chefe de Divisão que é o diretor da obra?---------------------------------------
Onde estão as cópias das atas de reunião de obra desde agosto até outubro de 2022?------------
Quais foram as diligências que promoveu a fiscalização e/ou os serviços camarários para 
conduzir o empreiteiro ao reforço de equipas e equipamentos no sentido de recuperar o 
prazo?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onde está a cópia das notas de encomenda dos vidros e portas automáticas a que o 
empreiteiro se refere?------------------------------------------------------------------------------------------------
Onde está a nota de encomenda da grua para remoção do pórtico elétrico?--------------------------
A que se referem os trabalhos de revestimento de fachada e cobertura do elevador?--------------
Onde está o novo plano de trabalhos e cronograma financeiro que suportam o pedido da 
entidade executante? O que existe não é de todo entendível para a sua pessoa.---------------------
Em conclusão, vai votar contra com a seguinte Declaração de Voto:-------------------------------------
“A proposta do técnico da Câmara Municipal está em seu entender mal fundamentada, é 
tecnicamente pobre e contraditória não defendendo os interesses do Município.-------------------
Dada a natureza, relevância da empreitada, os custos reais, sociais e reputacionais que a 
Câmara de Beja está a suportar justifica-se que este vereador e os munícipes saibam em 
pormenor:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Porque razão a proposta só é submetida três meses após ter sido apresentada?-----------------
2. Quais as medidas que a área técnica do Município já tomou para que o empreiteiro reforce 
equipas e equipamentos no sentido de recuperar o prazo?------------------------------------------------
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3. Qual o valor da multa contratual a aplicar ao empreiteiro caso este pedido seja indeferido?--
4. Quanto já gastou o Município em custos diretos e indiretos com o atraso nesta empreitada, 
nomeadamente, o pagamento de rendas? A obra deve levar dois anos de atraso e fazendo 
contas aproximadas estamos a falar de 200.000,00 € em pagamento de rendas.”, disse.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, solicitou que o senhor vereador pudesse fazer chegar por 
escrito todas as questões colocadas para remeter ao serviço de empreitadas e este apurar o 
que for possível junto do empreiteiro.---------------------------------------------------------------------------
Referiu que esta proposta surge aqui hoje precisamente para o empreiteiro dar o prazo final 
da obra e a realidade é que a mesma tem que ser terminada não decorrendo deste términus 
qualquer custo acrescido para o Município que é o principal interessado na sua conclusão, ou 
seja, melhores condições que estas, onde não serão incluídas no prazo que falta para o final da 
obra revisões de preços que penalizem o Município, não se consegue, e portanto, desse ponto 
de vista o Município salvaguarda a sua posição sendo que o único prejuízo que daqui decorre é 
efetivamente a questão das rendas que se prolongam para além do prazo expetável. Mais, há 
ainda um atraso expressivo na construção do Posto de Transformação da E-REDES que deveria 
estar pronto até ao final do mês de janeiro e que ainda não se iniciou.---------------------------------
O Município nas obras que detém faz sempre um esforço para que as mesmas decorram 
dentro dos prazos normais com os atrasos que são depois imputáveis ao próprio decurso das 
mesmas, tem acontecido assim há muitos anos e acentuou-se desde o início do período COVID 

de uma forma substancial, não só em Beja mas em todos os pontos do país, agora, dois anos 
de atraso é muito menos que isso, a obra está de facto atrasada mas não dois anos, porque há 
pouco mais de dois anos que a empreitada se iniciou e portanto deve ter havido algum erro na 
apreciação feita pelo senhor vereador, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente a esta empreitada do Mercado Municipal o senhor vereador Vítor Picado 
recordou que por inúmeras vezes têm levantado uma questão que os preocupa e que pode na 
Conta Final onerar muito o Município e o erário público, nomeadamente, alguns materiais que 
terão sido aprovados de forma tácita por falta de resposta da Câmara Municipal, conforme 
relatórios anteriores onde empreiteiro imputa essas responsabilidades à autarquia, e que 
naturalmente, a não ser verdade o senhor Presidente poderá esclarecer. Por outro lado, 
quando a informação refere que “…têm-se verificado baixos níveis de pessoal em obra…”, 
disse que esta foi uma situação que se tem verificado desde o início da empreitada mas nunca 
viu a Câmara Municipal exigir que as coisas se cumpram tal como está estipulado no caderno 
de encargos. Mais, a questão do Posto de Transformação que o senhor Presidente mencionou 
pode arrastar-se durante meses, não obstante, percebendo as dificuldades e voltando a dizer 
que já deveria ter sido dado “um murro na mesa” para obrigar quem está em obra a cumprir o 
contrato, os vereadores da CDU irão abster-se.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou ainda que os trabalhos a mais nesta empreitada não 
serão muito expressivos embora haja uma parte que não estava prevista em projeto e que não 
era possível prever, designadamente, o antigo espaço da peixaria onde todo o pavimento que 
era simplesmente para ser substituído teve de ser destruído e feito de novo tendo em conta as 
suas características.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra situação que ocorreu ultimamente, por incumprimento do empreiteiro, foi que os talhos 
não tinham os azulejos até à altura de parede necessária e não tinham os equipamentos de 
frio que estavam contratados, situação que já foi ultrapassada, e portanto, tanto quanto sabe, 
será praticamente o final da obra.---------------------------------------------------------------------------------
Voltou a referir que neste adiamento o Município de Beja consegue as melhores condições 
possíveis uma vez que não terá qualquer custo e não será incluído nas revisões de preços.------- 
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O senhor vereador Rui Eugénio, perguntou, uma vez que este pedido de prorrogação foi 
apresentado no dia 11 de outubro de 2022 e estão praticamente esgotados os 123 dias, se o 
prazo é contado a partir dessa data ou a partir da deliberação que será tomada hoje e se os 
trabalhos que entretanto justificaram o pedido já foram executados.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, perguntou, uma vez que a Câmara Municipal pretende 
consultar uma empresa para estudar a dinâmica que será implementada no espaço, se já 
foram ou se estão a ser desenvolvidos os procedimentos no sentido de se poder ganhar assim 
algum tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que o prazo conta-se a partir de 11 de outubro de 
2022. Acrescentou que o primeiro pedido apontava para um adiamento até dezembro e 
perante este facto, uma vez que já foram vários os adiamentos de obra, ele devolveu o mesmo 
para o serviço de empreitadas no sentido de se contatar a empresa e esta definir e fixar 
claramente um prazo que efetivamente pudesse cumprir para finalizar a empreitada e nesta 
sequência a Lena Construções entendeu fixar o prazo para meados de fevereiro. Não sabe se a 
resposta da empresa veio exatamente em outubro ou se essa foi a data da primeira 
comunicação pela Câmara Municipal devolvida mas a informação que se submete hoje data de 
05 de janeiro e esta é a primeira reunião com base na informação que se pode trazer este 
pedido de adiamento, não se podia trazer antes porque não estava informado pelo serviço. Se 
os trabalhos já estão executados, crê que uma parte significativa dos mesmos já estará mas a 
obra não se encontra ainda totalmente fechada.--------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor vereador Vítor Picado, disse que a empresa em questão é 
a SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A., que ajudou no projeto e 
fundamentalmente irá ajudar também a definir, em conjunto com a Câmara Municipal, a 
tipologia dos espaços vagos para depois serem concursados e esta é a fase que se encontra 
agora a ser trabalhada.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e o voto contra do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 2)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.3. – Relatório final de procedimento por concurso público;---------------------- 

 
Presente o relatório final do procedimento por concurso público para concessão da 
reprografia da Biblioteca Municipal José Saramago, propondo a adjudicação a José Domingos 
Santos Carochinho, pelo valor de 105,00 € mensais + IVA.--------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 3)------------ 
 

2.4. – Proposta de atribuição de despesas de representação/Cargos 
Dirigentes Intermédios de 2º Grau – Chefes de Divisão;-------------------------------- 

 
Em matéria de despesas de representação e verificando-se que no artigo 24º da Lei nº 
49/2021, de 29 de agosto, encontra-se prevista a possibilidade de as mesmas serem abonadas 
aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, a que corresponde o montante 
mensal de 194,79 €, fixado legalmente, cuja atribuição é da competência da Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, proponho a continuidade da atribuição de 
despesas de representação aos dirigentes intermédios de 2º grau para efeitos de aprovação 
pela Câmara Municipal que apresentará a respetiva proposta à Assembleia Municipal para 
efeitos de deliberação, tendo em atenção a renovação de comissões de serviço de dirigentes.--
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 4)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de constituição de fundos de maneio para o ano 2023;------ 

 
Registo nº 175, de 06 de janeiro de 2023, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
constituição de fundos de maneio, para pagamento de despesas urgentes, inadiáveis e 
imprevistas, para o ano 2023:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 
Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
2 – No montante de 600,00 € (seiscentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo Fernando 
Barros Bel Luís, da Divisão de Serviços Operacionais, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 200,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 200,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 200,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria Regina Palma Martins, do Gabinete de Ação Social CPCJ (Presidente da CPCJ), 
pela rubrica orçamental:---------------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 € 
4 – No montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Rita Isabel 
Parreira de Paiva, da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 250,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 250,00 € 
5 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 
Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
6 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por José Miguel 
Martins, da Divisão de Educação, distribuído pelas seguintes rubricas orçamentais:----------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
7 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Maria Manuel 
Henriques, do Serviço Municipal de Proteção Civil, distribuído pela seguinte rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
8 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Silvestre José 
Ferro Pelica, da Divisão de Administração Urbanística, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
9 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Maria Goreti 
Lopes Batista Margalha, da Divisão de Administração Urbanística, distribuído pelas seguintes 
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rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 5)------------ 
 

2.6. – Proposta de oficina (viola campaniça) no Centro UNESCO;---------------- 

 
Registo nº 11309, do Serviço de Ação Cultural, propondo o seguinte na sequência de uma 
reunião com Tó Zé Bexiga, multi-instrumentista natural de Évora, que apresentou uma 
proposta na área da Viola Campaniça à volta da qual nos últimos tempos tem girado a sua 
carreira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta: Residência artística de 3 dias, em fevereiro 2023, dias 18, 19 e 20; dois dias (manhã e 

tarde) de workshops na Trindade, mais propriamente na oficina do senhor Cardoso, pois no 
espaço permite o contacto com as diversas fases de construção da viola campaniça; e no 
terceiro faria um workshop mais teórico no Centro UNESCO e culminaria com a apresentação 
do seu projeto em forma de tertúlia musicada.----------------------------------------------------------------
Condições: Cachet de 1.000,00 € isentos de IVA com retenção na fonte; alojamento na 
residência do Centro UNESCO; e almoços, nos dias da Trindade seriam no Riba Terges e no 
último dia em Beja em local a designar.--------------------------------------------------------------------------
Logística necessária: Empréstimo de 20 cadeiras para colocar na oficina na Trindade.-------------
Uma vez que temos as oficinas de viola campaniça, parece um projeto bastante interessante 
que pode dar a conhecer outras valências do referido instrumento que fogem ao tradicional, 
podendo desta forma chegar a outros públicos, pelo que se propõe a integração desta 
atividade na programação do Centro UNESCO, pois considera-se uma mais-valia para o 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 6)------------ 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Proposta de aprovação do início do procedimento da 1ª alteração 
em regime simplificado do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da 
Mingorra;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 13076, de 21 de dezembro de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, no 
qual informa que na sequência do parecer desfavorável da DGADR e da EDIA, relativo à 
proposta do PIER da Herdade da Mingorra, na fase de conferência procedimental pelo facto de 
não integrar a condicionante imposta pelo EFMA/Bloco de Cabeça Gorda-Trindade, e uma vez 
que estava eminente a entrada em vigor dessa condicionante foi, em fase de concertação, 
ajustada a proposta final de acordo com as exigências das entidades atrás referidas de modo a 
permitir a conclusão deste processo, indo ao encontro da urgência manifestada pelo 
promotor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo sido recentemente constatado, na sequência de um processo de licenciamento para 
esta área de intervenção, que decorrido mais de um ano o referido bloco de rega não estava 
ainda aprovado, foi questionada a EDIA sobre essa matéria obtendo-se a informação que o 
processo se encontrava pendente, nomeadamente no que se refere à sua Avaliação de 
Impacte Ambiental, não havendo previsão temporal para a sua continuidade.-----------------------
Na posse desta informação não há outra solução legalmente aceitável, a não ser repor de 
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imediato a qualificação do solo prevista no PDM para esta área e eliminar a condicionante 
referente ao bloco de rega, que não estando aprovada não pode ter qualquer efeito sobre o 
uso deste território. Este procedimento foi concertado com a DGADR, com a EDIA e com a 
CCDRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera-se que esta alteração pode ser considerada como simplificada, de acordo com o 
artigo 123º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, pois resulta da 
necessidade de redefinição do uso do solo determinada pela cessação de uma servidão 
administrativa identificada no plano.-----------------------------------------------------------------------------
Assim, a Câmara Municipal deverá deliberar dar inicio ao procedimento da 1ª alteração 
simplificada do PIER da Herdade da Mingorra divulgando a proposta integradora que constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata e que contem um 
relatório justificativo, as plantas de implantação e de condicionantes alteradas, as alterações 
ao regulamento e o regulamento para republicação na sua versão integral, estabelecendo um 
prazo de 10 dias para a apresentação de reclamações, observações ou sugestões. Este período 
de consulta pública deve ser anunciado e publicado no Diário da República, no site oficial da 
Câmara Municipal e na comunicação social, referindo o modo como esta participação pode ser 
efetuada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente a esta participação a Câmara Municipal solicitará o parecer não vinculativo da 
CCDRAlentejo, que tem 10 dias para se pronunciar.-----------------------------------------------------------
Mediante o parecer da CCDRA a Câmara Municipal proporá a aprovação desta alteração à 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Para ter a garantia que durante o período em que o plano esteve em vigor não se registaram 
intervenções no território incompatíveis com as orientações do PDM, foi solicitado ao 
promotor que apresentasse um relatório técnico sobre as práticas agrícolas levadas a cabo nas 
áreas cujos usos irão ser reconvertidos na sequência desta alteração. O documento enviado, 
com o qual se concorda e que faz parte dos anexos, deverá ser enviado para validação para a 
DGADR e para a EDIA com conhecimento da CCDRA.-----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 7)------------ 
 

2.7. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:--------------- 

 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração R do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, r/c dtº, em Beja, 
pelo valor de 240.000,00 €, 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 8)-- 
 
Requerido por Jeremias Lancastre e Távora, que pretendendo vender a fração B do prédio sito 
na Rua D. Diniz, nº 7, r/c, em Beja, pelo valor de 80.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 9)-- 
 
Requerido por Francisco António Trincalhetas Páscoa, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua de Mértola, nº 17, em Beja, pelo valor de 175.000,00 €, 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.-------------------------------------------------------------------------------------
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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 10)- 
 
Requerido por Maria Odete Raposo Pacheco Bentes Baltazar, que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua do Esquível, nº 39-A, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, 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 11)- 
 

2.8. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído:----------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa de Porto Peles, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile de Natal, 
dia 24 de dezembro de 2022, em Porto Peles, Nossa Senhora das Neves.------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 12)------------- 
 
Requerido pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão das licenças de recinto improvisado e especial de ruído para a realização de 
largada de gado bravo, na Rua Dr. António Covas Limas, em São Matias, dia 30 de dezembro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 13)------------- 
 

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

 
Requerido por Mónica Isabel Pereira Zambujeira, o pagamento em prestações para compra 
do coval nº 9638 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, no valor de 1.157,79 €.----------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica propõe-se que seja dada a possibilidade da 
requerente efetuar o pagamento de forma faseada em 18 prestações mensais (17 prestações a 

65,00 € + 1 prestação a 52,79 €), o que totaliza o valor de 1.157,79 €.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 14)------------- 
 
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:------------ 
 

2.10. – Proposta de alteração do programa de abertura de concurso por 
sorteio para arrendamento de habitação em regime de arrendamento 
apoiado;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 172, de 06 de janeiro de 2023, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, no 
qual informa que, na sequência do Programa de Abertura de Concurso por Sorteio para 
Arrendamento de Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado, aprovado em reunião de 
Câmara de 23 de março de 2022, verifica-se a necessidade de proceder-se à alteração do 
artigo 3º, ponto 4, relativamente aos requisitos de admissão ao concurso, no que se refere ao 
rendimento “per-capita” do agregado familiar.----------------------------------------------------------------
Esta proposta de alteração decorre do facto de, até à presente data, terem sido realizados dois 
concursos e que o motivo de grande parte da exclusão dos agregados concorrentes, se deveu 
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maioritariamente aos mesmos apresentarem um rendimento per-capita superior ao definido 
no programa de concurso – 70% do IAS.-------------------------------------------------------------------------
Pelo que, atendendo às necessidades de carência habitacional dos munícipes do concelho e 
aos baixos rendimentos que apresentam, considerou-se reavaliar este ponto, passando a 
prever-se uma escala de ponderação com base no valor do IAS, para apuramento dos 
rendimentos do agregado familiar:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Requerente 100% do valor do IAS 

Cada elemento maior 80% do valor do IAS 

Cada elemento menor 70% do valor do IAS 
 

Apresenta-se a título de exemplo a tabela abaixo, que fundamenta a presente proposta de 
alteração:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tipo de Família 
Programa de Concurso 

Atual (70% IAS) 

 
Proposta de Alteração 

Requerente Isolado/a 336,30 € 480,43 € 

Casal 672,60 € 864,77 € 

Casal com 1 Filho Menor 1.008,90 € 1.201,07 € 

Casal com 2 Filhos Menores 1.345,20 € 1.537,37 € 

Casal com 3 Filhos Menores 1.681,50 € 1.873,67 € 

Família Monoparental com 1 Filho Menor 672,60 € 816,73 € 

Família Monoparental com 2 Filhos Menores 1.008,90 € 1.153,03 € 

Família Monoparental com 3 Filhos Menores 1.345,20 € 1.489,33 € 
 

Face ao exposto, propõe-se a alteração ao artigo 3º, ponto 4, respeitante aos requisitos de 
admissão do Programa de Abertura de Concurso por Sorteio para Arrendamento de Habitação 
em Regime de Arrendamento Apoiado, que passará a ter a seguinte redação:------------------------
“Artigo 3º - Requisitos de Admissão:--------------------------------------------------------------------------
São admitidos a concurso os candidatos que reúnam cumulativamente os seguintes 
requisitos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. O total dos rendimentos mensais do agregado familiar, não pode exceder o valor dos 
rendimentos apurados com base na seguinte escala de ponderação:------------------------------------ 
 

Requerente 100% do valor do IAS 

Cada elemento maior 80% do valor do IAS 

Cada elemento menor 70% do valor do IAS 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 15)----------- 
 

2.11. – Auxílios Económicos 2022/2023 – 1º pagamento;----------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, regulado pelo Despacho nº 8452-A/2015 (com as 

alterações do Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho), 
relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico para 
comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação a 1ª relação 
dos auxílios económicos a atribuir no presente ano letivo, que constitui documento anexo 
número dois que faz parte integrante da presente ata, referente aos alunos que concluíram o 
respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas com 

aquela aquisição) e que totaliza 4.999,92 €.----------------------------------------------------------------------
Em função do respetivo posicionamento nos escalões de rendimentos para atribuição de 
abono de família, o valor a atribuir a cada aluno corresponde ao seguinte:----------------------------
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1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que nos casos dos alunos cujas faturas entregues totalizaram valor inferior a 75% do 
auxílio económico em causa, são-lhes atribuídos os valores correspondentes às faturas 
apresentadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, atento o disposto no artigo 
13º do Despacho nº 8452-A/2015, considera-se a integração no escalão A e, 
independentemente do montante apresentado em faturas, propõe-se a atribuição do valor 
correspondente ao referido escalão.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e proceder ao pagamento dos auxílios 
económicos no valor total de quatro mil, novecentos e noventa e nove euros e noventa e dois 
cêntimos.(Deliberação nº 16)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Registo nº 13128, de 23 de dezembro de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição 
de um subsídio, no valor de 200,00 €, ao Futebol Clube Albernoense de modo a auxiliar nas 
despesas com o evento “I Convívio de Pesca ao Achigã”, realizado no dia 17 de dezembro, 
atividade que assinala a criação da secção de pesca desportiva, atendendo à importância 
destas iniciativas para a dinâmica socio desportiva das freguesias rurais e para o 
funcionamento inicial da secção.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um apoio financeiro no valor de 
duzentos euros.(Deliberação nº 17)--------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria nº 6, relativo ao dia dez de janeiro 
de dois mil e vinte e três;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de sete milhões, 
oitocentos e sessenta e seis mil, cento e catorze euros e quarenta e dois cêntimos, sendo 
sete milhões, duzentos e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois euros e noventa e seis 
cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e 
um euros e quarenta e seis cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
 
Pelo senhor António Teixeira Correia, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia foi 
colocada uma questão, já trazida às reuniões de câmara nos mandatos de Jorge Pulido Valente 
e João Rocha, sobre a urgência de colocação de bandas redutoras de velocidade ou 
passadeiras desniveladas na artéria referida uma vez que a situação está cada vez pior, as 
viaturas entram com uma velocidade estonteante, as ultrapassagens são constantes em cima 
das passadeiras e portanto é urgente que, na sua opinião, pelo menos as passadeiras situadas 
na entrada nascente junto à rotunda e junto à Escola de Santiago Maior possam 
eventualmente ser elevadas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pelo senhor António Francisco João, foi o senhor Presidente questionado sobre qual é o ponto 
da situação relativamente ao Monumento alusivo aos Combatentes.-----------------------------------
Perguntou também se o vereador do pelouro tem conhecimento da limpeza que está a ser 
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feita às árvores junto à Rodoviária do Alentejo porque na sua opinião é um trabalho que está a 
ser mal executado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pelo senhor António Revez foi dado conhecimento que na segunda-feira foi presenteado com 
dois emails que reencaminhou para o Senhor Presidente mas, como não obteve resposta, quis 
vir perguntar pessoalmente se este vai ser o modus operandi e se esta é a prática na relação 
entre duas entidades do Concelho, neste caso, o Município de Beja e a Lendias d’Encantar.------
Para enquadrar o assunto leu o teor dos dois emails:--------------------------------------------------------
Enviado pelo Coordenador da Casa da Cultura, Dr. Paulo Crujo e passou a citar:--------------------- 
 
“Abordei dois técnicos da NOWO que se encontravam no interior do edifício da Casa da Cultura 
sobre o motivo da sua presença. Informara-me que tinham sido contatados pela Lendias 
d’Encantar para uma verificação da instalação de equipamentos para fornecimentos de 
telecomunicações e internet. Comuniquei-lhes que não estavam autorizados a efetuar 
quaisquer intervenções interiores ou exteriores no edifício da Casa da Cultura sem que eu 
recebesse indicações superiores nesse sentido.”, fim de citação.-----------------------------------------
Enviado pela Chefe da Divisão de Cultura, Drª Florbela Fernandes e passou a citar:-----------------
“No seguimento do assunto exposto no email infra pelo Coordenador da Casa da Cultura 
pergunto se efetivamente foi a Associação Lendias d’Encantar que enviou a empresa para 
instalar telecomunicações num edifício municipal. A confirmar-se, informo que deve a 
associação solicitar autorização prévia ao Município para intervir nas instalações que estarão 
eventualmente atribuídas a essa organização. Mais, aproveito o momento, para solicitar que 
nos informem se existe eventual protocolo na cedência das instalações, sendo que 
internamente também o estamos a fazer. Mais informo que temos de proceder à limpeza do 
sub-palco da Casa da Cultura que tem de ficar limpo e vazio por questões de segurança pelo 
que pergunto se existem pertences dessa associação no espaço e se a resposta for afirmativa 
devem proceder à sua retirada durante o ano em data a articular com o Coordenador da Casa 
da Cultura.”, fim de citação.-----------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto, considerou que esta é uma situação muito grave na sua opinião e por isso gostaria 
de saber se o senhor Presidente, enquanto vereador da Cultura, corrobora deste tipo de 
práticas porque o que aconteceu aqui constitui uma interferência grave na vida associativa de 
uma entidade com responsabilidades no Concelho e uma desautorização de uma decisão, uma 
vez que aquilo que fez, e que julga estar no seu pleno direito tendo em conta que a sede da 
associação é na Casa da Cultura há 25 anos, foi contatar uma empresa para lhes apresentar a 
melhor solução no sentido de resolverem única e exclusivamente o problema da internet, 
portanto, não pode admitir que, em momento algum, um técnico da Casa da Cultura, ou uma 
Chefe de Divisão, ou um vereador ou até o Presidente o desautorizem perante uma empresa 
contratada pela associação para uma reunião de trabalho e não para fazer qualquer instalação. 
Mais, há um remédio, se acham que ele não tem legitimidade para realizar uma reunião de 
trabalho na sede da sua associação é simples, é retirarem ou expulsarem a mesma de lá.--------
Relativamente às afirmações e suposições referidas no email da Chefe de Divisão ainda são 
mais graves, “um eventual protocolo”, “uma eventual cedência”, a sede da associação está na 
Casa da Cultura há 25 anos, disse, e se não existe um contrato-programa assinado com este 
executivo é pela sua incompetência porque há seis anos que a associação reivindica 
publicamente, inclusivamente nas reuniões de câmara, que seja assinado um protocolo entre a 
Lendias d’Encantar e a Câmara Municipal de forma a que não apareça uma eventual Chefe de 
Divisão a levantar suspeitas sobre a legalidade da presença da associação na Casa da Cultura, é 
uma questão de respeito que julga merecerem, há 25 anos que ali estão, sempre zelaram pelo 
bom funcionamento da Casa da Cultura, apresentaram ali dezenas de espetáculos, formaram 
centenas de pessoas e não admitem que um coordenador os desautorize numa relação com 
uma empresa nem receber uma série de suspeições de uma Chefe de Divisão, portanto, 
perguntou muito diretamente ao senhor Presidente se corrobora deste tipo de práticas e se é 
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assim que duas entidades se devem relacionar, se não, julga que merecem um pedido de 
desculpas público porque bastava terem subido três degraus e perguntar o que é que se 
passava.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, deixou duas perguntas:--------------------------------------------------------------------------
Primeira, tendo em conta que a Comissão de Serviço acabou ou estará a acabar e pelos vistos 
será renovada, ou seja, cento e tal mil euros depois, gostaria que o senhor Presidente lhe 
desse uma ideia ou um projeto desenvolvido pela Chefe de Divisão da Cultura da Câmara 
Municipal de Beja, isto sem querer falar nas guerrilhas internas e externas e na relação que se 
deteriorou com a sua chegada com funcionários, agentes culturais, etc..------------------------------- 
 
Segunda, passado um ano da assinatura de um contrato-programa com um agente cultural do 
Concelho, que segundo sabe não foi cumprido em nenhuma das alíneas, perguntou se foi 
tomada alguma medida ou se houve uma adenda ao contrato-programa que substitua a 
atividade cultural por gostos no facebook uma vez que as pessoas em causa dedicam-se mais a 
por gostos nas publicações da Câmara Municipal e a defender o executivo do que 
propriamente desenvolver atividades artísticas, disse.------------------------------------------------------- 
 
Pelo senhor Carlos Dias foi referido o seguinte depois de ter ouvido falar há pouco da 
Estratégia Local de Habitação em Beja, estratégia essa que à partida, por aquilo que pretende 
alcançar vai mitigar apenas os graves problemas que existem no Concelho. Dentro desse 
âmbito e por considerar que deveria recolher informação, na passada semana fez um percurso 
com a Rede Anti-pobreza e a AMEC por várias freguesias para saber qual a realidade 
relativamente à comunidade cigana e, os números finais, são no mínimo preocupantes. Só nas 
freguesias de Salvada, Cabeça Gorda, Santa Clara de Louredo, Albernoa, Mombeja e Trigaches, 
existem atualmente 122 barracas, e mais haverá noutras freguesias que não percorreram, 
onde vivem 853 pessoas. Destas 853 pessoas, 241 são crianças. No Bairro das Pedreiras 
existem neste momento 80 barracas e fora 42 alojamentos em barracas. Estes dados 
contrariam completamente os Sensos de 2021 que apontavam haver no Concelho de Beja 75 
alojamentos não clássicos (barracas, roulottes, etc.).-----------------------------------------------------------
Esta é a realidade existente relativamente à comunidade cigana mas se juntar a isto o apoio 
que a Cáritas Diocesana dá a cerca de 200 migrantes e a 70 portugueses, são mais de 1.000 
pessoas no Concelho de Beja a viver em condições infra-humanas.--------------------------------------
Assim, quando se fala na Estratégia Local de Habitação, perguntou qual a dimensão das 
intervenções que vão ser feitas no âmbito desta realidade, disse.---------------------------------------- 
 
Relativamente à questão do senhor António Teixeira Correia, o senhor Presidente da Câmara 
informou que a Câmara Municipal irá intervir, através de empreitada, em várias artérias da 
cidade e a Avenida Comandante Ramiro Correia é um dos locais identificados para receber, 
nesta primeira fase, passadeiras desniveladas semelhantes às da Rua General Teófilo da 
Trindade, contudo, não consegue especificar se serão duas ou três e qual a localização onde 
serão colocadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Monumento alusivo aos Combatentes, juntou-se à proposta inicial o projeto 
de iluminação e nesta fase o processo está naquilo a que se chama a medição orçamental. 
Finda esta fase, avançar-se-á para a execução do Monumento aos Combatentes que se 
localizará no Jardim do Ultramar.----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor António Revez, disse que a informação que lhe foi 
transmitida à posteriori, eventualmente de forma errada, foi que não era nenhuma reunião de 
trabalho e que se iria proceder efetivamente à instalação de internet e, não estando o 
Município de Beja contra a instalação destes serviços no espaço das associações, quando os 
mesmos se localizam em equipamentos públicos, tem naturalmente de haver uma autorização 
prévia do dono do edifico para esse efeito, neste caso, a Casa da Cultura que ainda é do 
Município de Beja. Esta situação teria sido com certeza deferida como têm sido outros pedidos 
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da Lendias d‘Encantar, como por exemplo a cedência da sala de ballet às segundas-feiras das 
17:00h às 19:00h entre janeiro e junho. Também não está em causa a saída da associação do 
espaço, contudo, as situações que não estão regularizadas devem sê-lo, ou através de 
comodato ou protocolo, para que os direitos e obrigações das partes estejam salvaguardados 
determinando-se quais os espaços cedidos, em que condições, sem contrapartidas financeiras, 
para se evitar algumas confusões com estas características porque há 25 anos que as coisas 
estão a funcionar de uma forma muito informal e o informal é engraçado enquanto não 
acontece nada ou enquanto não existem dúvidas. O Município de Beja deseja o melhor para as 
associações culturais mas a Casa da Cultura tem que ter uma disciplina e o titular tem que 
saber quem a utiliza, a que dias, a que horas e para que efeitos porque essa é a sua obrigação 
e isto era algo que no passado anterior à pandemia nem sempre ocorria pelo que o município 
disciplinou o uso do espaço, não impede o seu uso e não cobra nada pelo mesmo ao contrário 
do que se disse há um tempo atrás.-------------------------------------------------------------------------------
Sobre o contrato-programa referido de outro agente cultural disse que pessoalmente pensa 
que não foi muito simpático da parte do António Revez colocar essa situação mas pode 
informar que o mesmo foi cumprido em apenas 25%, estavam previstos oito espetáculos pelo 
valor de 5.000,00 €, só foram concretizados dois, a entidade comprometeu-se em fazê-los 
entre janeiro e fevereiro mas há uma coisa que da sua parte é certa e que já transmitiu à 
Cultura que é, enquanto o contrato não for integralmente cumprido, o mesmo não é renovado 
e também não recebem um cêntimo da Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------
Relativamente aos cem mil euros não percebeu muito bem a questão nem ao que o António 
Revez se quis referir mas a Lendias d’Encantar, desde que é Presidente de Câmara, recebeu 
160.000,00 € e a CADAC 18.000,00 € o que dá uma média de 35.000,00 € por ano, 2.953,00 € 
por mês, portanto, um valor generoso, aliás, queriam muitos clubes desportivos receber uma 
parte daquilo que a Lendias d’Encantar têm recebido da Câmara Municipal de Beja que, apesar 
de estar habituada saber o porquê, é constante e permanentemente hostilizada pela 
associação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estratégia Local de Habitação referiu que este programa não vai resolver o 
problema do Bairro das Pedreiras no seu todo, eventualmente resolverá uma parte. Explicou 
mais uma vez, porque a população faz alguma confusão, que a Estratégia Local de Habitação 
não é para recuperar imóveis para habitação da classe média mas sim para famílias 
previamente indicadas, que irão ter habitação a preços ou de renda acessível ou de renda 
apoiada no âmbito do 1º Direito que pode ser um direito habitacional para toda a vida e 
portanto há famílias certamente do bairro que estão identificadas e que serão eventualmente 
beneficiárias de algumas destas habitações bem como famílias de outros pontos da cidade, 
agora os 25.000.000,00 €, as 84 novas casas e as 60 recuperações não abrangem a totalidade 
do Bairro das Pedreiras, é uma realidade que será minimizada mas não será eliminada no seu 
todo pela Estratégia Local de Habitação, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão sobre a limpeza que está a decorrer nas árvores junto à Rodoviária 
do Alentejo, o senhor vereador Rui Marreiros informou que se trata de uma operação de 
redução de copa e de desbaste das mesmas no sentido de ficarem menos densas e terem 
menos ramos proporcionando a entrada de mais luminosidade aos prédios que é uma coisa 
que as pessoas se queixam constantemente. É uma empresa especializada que foi contratada 
para o efeito e também serve de teste para posteriormente se poder replicar noutras zonas da 
cidade onde há pedidos semelhantes de pessoas que se queixam da altura das árvores da 
densidade e da proximidade dos ramos junto às janelas.---------------------------------------------------- 
 
Por fim a senhora vereadora Marisa Saturnino tomou a palavra e dirigiu-se ao senhor António 
Revez para lhe dizer que ele e a Lendias d’Encantar mereciam todo o respeito da parte do 
executivo municipal mas que o executivo municipal também merecia respeito por parte das 
Lendias d`Encantar e que não sendo vereadora do pelouro da cultura, fazia parte do executivo, 
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pelo que não admitia ser chamada de incompetente porque pessoalmente, também poderia 
pensá-lo relativamente a outras matérias, contudo, não quis acrescentar mais nada pois 
considerava que lhe ficava mal aquela atitude pelo que deixava esta nota para o futuro, 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 doze horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada a 26 de 

janeiro de 2023 


		2023-01-26T17:50:12+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio


		2023-01-27T15:57:59+0000




