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Ata número cinco da reunião de câmara ordinária realizada a oito de 
março 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 que lembrou, conforme Edital relativo à 
periodicidade das reuniões de câmara para 2023, que a próxima reunião será na quinta-feira, 
dia 23 de março, pelo facto de a cidade receber uma etapa da Volta ao Alentejo em Bicicleta 
dia 22 que ligará Beja a Ourique. Dito isto abriu as inscrições para o período de intervenção 
dos membros da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, cumprimentou todos os presentes bem como quem segue as 
reuniões através das plataformas digitais e acerca da ordem de trabalhos desta reunião referiu 
que os vereadores da CDU estavam naturalmente à espera que fosse prestada alguma 
informação tendo em conta que foi enviada uma Convocatória já fora do tempo regimental, o 
que não tem sido um problema até aqui, com a inclusão e retirada de assuntos e certamente 
por lapso não foi frisado se os vereadores aceitavam ou não, disse.------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que não sabe que assuntos foram incluídos uma vez 
que são do pelouro da senhora vereadora Marisa Saturnino mas relativamente à retirada de 
um assunto específico foi por sua instrução na sexta-feira uma vez que houve pedidos de 
consulta e para que os senhores vereadores o possam fazer adequadamente sem que o 
mesmo seja enviado por meios informáticos ou saia das instalações, decidiu dar mais catorze 
dias para que todos tranquilamente o possam analisar dentro do edifício dos Paços do 
Concelho e posteriormente ser submetido à próxima reunião.-------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, cumprimentou todos os presentes com uma saudação 
especial a todas as mulheres por ser dia 08 de Março Dia Internacional da Mulher.-----------------
Relativamente à questão em concreto foram incluídos os seguintes pontos enviados na 
segunda-feira de manhã e portanto dentro do tempo regimental para o efeito:---------------------
2.11. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para ocupação de três postos 
de trabalho de Assistente Operacional/Auxiliar de Ação Educativa, na modalidade de contrato 
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de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude/Serviço de Educação;-------------------------------------------------------------------
2.12. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento Interno do Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social;-----------------------------------------------------------------------
2.13. – Proposta de atribuição de subsídio ao Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição, 
no âmbito do Programa de Apoio ao Funcionamento Regular das Instituição Particulares de 
Solidariedade Social do Concelho de Beja;---------------------------------------------------------------------- 
 
João Felício, funcionário nomeado para secretariar as reuniões de câmara, lembrou que 
contatou os senhores vereadores para lhes comunicar que, conforme email enviado, por 
motivos pessoais não estaria ao serviço na sexta-feira pelo que ia enviar ordem de trabalhos 
sujeita a alterações e link para download da documentação que, entretanto, já tinha em sua 
posse uma vez que seria expetável receber mais assuntos para serem submetidos à reunião e 
que segunda-feira enviaria ordem de trabalhos final com a restante documentação a qual foi 
enviada às 10:42h conforme email que todo o executivo tem na sua caixa de correio.------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, referiu que aceitam a inclusão dos assuntos na ordem de 
trabalhos embora não saiba a que horas a convocatória foi enviada mas não podia deixar de 
solicitar estes esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao assunto retirado, deu conhecimento que ontem à noite, comentou com os 
seus camaradas de bancada quando estevem a preparar a reunião que hoje o mesmo iria ser 
retirado com o argumento de que como foi solicitado a consulta do processo não teriam tido 
tempo de o apreciar convenientemente e ai está. Portanto, lamentam mais uma vez não terem 
obtido resposta a um email e não aceitam sob ponto de vista algum serem onerados sempre 
que colocam alguma questão ou sempre que solicitam informação porque neste caso em 
concreto trata-se da vida e do trabalho de uma pessoa que está suspensa há três meses e que 
continua sem perceber aquilo que se vai passar. Referiu que independentemente de quererem 
ter acesso ao processo, prepararam-se para votá-lo hoje porque das consultas que fizeram, e 
ainda que não tenham tido tempo de aprofundar como desejavam, pelo relatório final 
percebem perfeitamente aquilo que se pretende, portanto, se o executivo quisesse voltar a 
incluir o assunto por eles estavam à vontade. Lamentou ainda, principalmente neste Dia da 
Mulher e até quando hoje o Presidente da Assembleia da República disse que é necessário que 
a luta das mulheres continue e seja diária, que esta situação ainda não tenha sido resolvida. 
Chamou também a atenção para uma situação que aconteceu recentemente e que já tinham 
alertado sobre uma trabalhadora da RESIALENTEJO que viu o seu posto de trabalho extinto na 
passada sexta-feira ao fim de vinte e dois anos de casa. Obviamente que se pode dizer que não 
depende da Câmara Municipal mas com a comparticipação que autarquia tem naquela 
entidade intermunicipal teria naturalmente uma palavra a dizer.-----------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Qual o ponto da situação relativamente ao processo da Casa do Benfica, questão levantada na 
última reunião de câmara. O senhor Presidente referiu que em 2015 houve reversão do edifico 
para a Câmara Municipal, mas não foi efetuada essa escritura procedimento que tinha ainda 
de ser desenvolvido. Obviamente, que a escritura não foi feita mas é essa que servirá como 
ponto de intervenção entre a Casa do Benfica e a Câmara Municipal para se concretizar a tal 
permuta de terreno.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano, questão igualmente levantada na última reunião de câmara, 
disse que os vereadores da CDU gostariam de saber afinal o que se passa com a intervenção na 
área de escavações e qual a razão da obra estar parada. Foi dito que existia um problema e 
que iria ser realizada uma reunião na Direção Regional pelo que seria fundamental haver mais 
informação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à troca de emails que têm assistido entre a Associação CulturMais e os serviços 
da Câmara Municipal de Beja disse que ficam de facto muito preocupados porque estas 
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situações levam a mal entendidos que não abonam nada as relações que se querem saudáveis 
para além de criarem constrangimentos ao normal funcionamento de entidades que devem 
ser cada vez mais uma extensão do trabalho do Município. Lamentando também esta situação, 
perguntou se existe interesse em levar por diante o festival, designadamente, o NADA – Na 
Alma do Alentejo, ou não.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao fardamento dos trabalhadores, lembrou que foi aqui afirmado que, 
enquanto o concurso decorre, vão sendo suprimidas algumas necessidades, contudo, aquilo 
que verificou junto de um conjunto de trabalhadores foi que isso não corresponde totalmente 
à verdade e há fardas que devem envergonhá-los a todos pelo que espera que rapidamente se 
resolva esta situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente voltou a solicitar o processo de renovação das chefias intermédias e a relação com 
os ajustes diretos simplificados dos anos 2021 e 2022, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, respondendo diretamente ao senhor vereador Vítor Picado, 
disse que, na sua opinião, esta primeira intervenção foi particularmente infeliz porque assumiu 
culpas que ninguém lhe colocou em cima. Acrescentou que foi o próprio que realmente retirou 
o assunto da ordem de trabalhos e não foi a pedido de ninguém precisamente para dar mais 
catorze dias a todos poderem consultar o processo e retirarem do mesmo as devidas elações e 
conclusões. Também não percebe o senhor vereador Vítor Picado porque por um lado 
solicitou mais tempo para ver o processo e por outro lado diz que está em condições de o 
votar já hoje, ora, face a estas contradições conclui que muito provavelmente até estaria em 
condições de o votar mesmo antes de o ver porque o processo para os senhores vereadores da 
CDU é eminentemente político e não laboral. Mais, nos noventa e cinco processos disciplinares 
que José Manuel Carreira Marques instaurou ao longo de vinte e três anos a funcionários, nos 
treze processos que Francisco dos Santos instaurou e nos dois processos que João Rocha 
instaurou e que resultaram em dois despedimentos com justa causa, não viu tanta 
preocupação do Partido Comunista Português nessa altura.-----------------------------------------------
Relativamente à Casa do Benfica, referiu ser verdade que a instituição tem uma escritura para 
realizar com a Câmara Municipal que eventualmente pode resultar na atribuição de um lote de 
terreno à mesma mas uma coisa nada tem a ver com a outra, ou seja, havia de facto desde 
2015 uma deliberação de câmara que não foi cumprida mas a questão dos lotes só foi 
colocada há um ano atrás, portanto, decorreu um prazo temporal de sete anos em que a 
escritura poderia ter sido realizada e independentemente de receber um lote ou não aquela 
situação tem de ser resolvida nos termos da deliberação de câmara. São dois processos que 
têm de ser tratados em separado e foi isso que falou informalmente com o Presidente da Casa, 
José Pinela Fernandes, na Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano informou que foi realizada a reunião na Direção Regional de 
Cultura, não era expectável que a questão ficasse resolvida nem poderia ficar por ser 
extremamente complexa e que eventualmente pode ir parar a Tribunal. A Câmara Municipal 
está emprenhada em resolver o assunto e em preservar todas as pessoas envolvidas uma vez 
que se tem debatido muito por aquela estrutura desde 2018 e estão a desenvolver esforços 
para que a situação seja ultrapassada. Existe a possibilidade da obra, que devia ter começado 
em janeiro, iniciar-se de um momento para o outro, houve uma situação complicada que está 
agora a impedir o seu início e nem pode garantir sequer que a mesma se inicie. Como disse da 
última vez entende que para já o Município deve preservar as possibilidades que tem em 
aberto e tudo aquilo que pudesse dizer publicamente sobre este processo poderia complicá-lo 
de sobre maneira pelo que não será isso que fará nesta altura uma vez que o executivo 
trabalha para criar soluções e não para avolumar problemas.---------------------------------------------
Relativamente à Associação CulturMais disse que é uma entidade que em seis meses, segundo 
a Chefe de Divisão, terá enviado cerca de cento e sessenta emails à Câmara Municipal de Beja, 
diria que esta entidade sozinha envia mais emails que as outras todas juntas. A Câmara 
Municipal, definiu o apoio, os critérios, as regras, houve uma publicação da CulturMais que 
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não estava de acordo com aquilo que tinha sido transmitido, nomeadamente, que as entradas 
na piscina descoberta para os festivaleiros são com desconto de 50% conforme seu despacho. 
A Câmara Municipal quer que o festival se realize com sucesso por isso o apoiou 
financeiramente e cedeu as suas instalações gratuitamente para o efeito mas considera que 
todos têm que ter a cabeça no lugar e agir em conformidade e portanto cabe às entidades 
analisarem se têm ou não condições para realizarem as suas atividades com aquilo que está 
previamente definido, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio, cumprimentou todos os presentes e quem está a acompanhar 
a reunião via streaming e saudou especialmente todas as mulheres neste Dia Internacional da 
Mulher e pediu, uma vez que ficou com dúvidas relativamente à questão da CulturMais, que o 
senhor Presidente o esclarecesse se as duas situações que estão no cerne da questão ficam 
definitivamente resolvidas ou não, isto, há gratuidade plena para os festivaleiros nas entradas 
da piscina descoberta e parque de campismo ou não?------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara esclareceu que está determinada a gratuidade para os 
festivaleiros no parque de campismo e 50% de desconto na entrada da piscina descoberta no 
caso de estar aberta dia 10 de junho como se espera.------------------------------------------------------- 
 
Continuando no uso da palavra o senhor vereador Rui Eugénio fez o seguinte comentário 
relativamente ao IP8 ou Nacional 259 que recentemente viu publicado concurso público pela 
Infraestruturas de Portugal, I.P., para execução de empreitada de reabilitação integral e 
reforço das condições de segurança.------------------------------------------------------------------------------
Sendo o corredor alvo de intervenção apenas entre a saída da A26 e Ferreira do Alentejo com a 
variante a Figueira de Cavaleiros, significa que o Concelho de Beja vai continuar muito longe 
desta infraestrutura importantíssima de ligação à capital do país continuando este tipo de 
políticas a revelar o desprezo pela Região Alentejo sobretudo quando se afirma que este é o 
maior investimento lançado até ao momento no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência, portanto, se este é o maior investimento, 38.000.000,00 €, em que se recupera 
uma via, é sua convicção que não vai haver A26 até Beja por muitos anos pelo que apelou ao 
senhor Presidente que, dentro das suas possibilidades, interceda junto da Infraestruturas de 
Portugal de forma a que se lance rapidamente também o concurso de empreitada para o 
troço, pelo menos até Beja, e para perceber também o que é que vai acontecer à futura A26.---
Relativamente ao Mercado Municipal de Beja e uma vez que daquilo que se percebe as obras 
já estão concluídas, embora não saibam se já foi entregue ou não, parece-lhes que estão 
criadas as condições para efetuar a visita às instalações que têm vindo a solicitar, disse.----------  
 
O senhor Presidente da Câmara informou que irá proceder em conformidade relativamente ao 
pedido que o senhor vereador Rui Eugénio acabou de fazer relativamente à visita ao Mercado 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a Nacional 259 e 121 que liga Ferreira do Alentejo a Beja, deu conhecimento que a 
intervenção será executada em dois troços, o primeiro são os 20 quilómetros entre a 
autoestrada e a rotunda de Ferreira no valor de 38.000.000,00 €. Lembrou ainda que o Plano 
de Recuperação e Resiliência não prevê dinheiro para estradas e a única que foi incluída foi 
mesmo a ligação de Santa Margarida até Beja onde houve um erro inicial no lançamento dos 
concursos para projetos que só previam a mesma até à rotunda do aeroporto, os 5 
quilómetros que faltavam foram depois incluídos na ratificação do concurso. Esta parte do 
projeto está um pouco mais atrasada por dois motivos embora creia que não muito segundo o 
que diz a Infraestruturas de Portugal, primeiro porque, na opinião dos técnicos, a variante de 
Beringel será mais complicada em termos de execução de projeto do que a variante de 
Figueira de Cavaleiros, e segundo por causa da entrada da Solavil. Contudo, o fundamental é 
que as duas variantes tenham as valências duplas, as denominadas quatro faixas, porque 
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assim, e embora concorde com o vereador Rui Eugénio e não acredite que com esta realização 
seja a curto prazo, não fica impossibilitada no futuro a autoestrada ou via rápida de quatro 
faixas pela qual se debatem e continuarão a debater, portanto, o motivo das duas 
infraestruturas não estarem a ser executadas em simultâneo é por este facto do projeto mais 
demorado do lado de Beja devido à variante de Beringel e à entrada da Solavil, disse.------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio referiu que as preocupações, sobretudo neste momento, são 
as condições de segurança e circulação neste troço que vai continuar a degradar-se 
naturalmente mesmo com a construção do outro traçado cujo concurso foi agora lançado.------ 
 
Relativamente à preocupação manifestada pelo senhor vereador Rui Eugénio, o senhor 
Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal já tinha previsto fazer um pedido à 
Infraestruturas de Portugal a reforçar precisamente isso porque realmente houve alguns 
troços que foram melhorados mas a estrada globalmente terá de ser intervencionada até 2025 
data prevista para início da obra.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra o senhor vereador Rui Marreiros cumprimentou todos os presentes e quem 
os acompanha através das plataformas digitais e deixou um esclarecimento ao senhor 
vereador Vítor Picado na sequência da sua intervenção uma vez que vai tirando algumas notas 
e apontou duas palavras, nomeadamente, mentira e vergonha. Disse, em primeiro lugar, que o 
executivo da Câmara Municipal de Beja não mente e, portanto, não admite que venha alguém, 
principalmente um vereador, dizer que o executivo mentiu. Em segundo lugar, o executivo 
também não tem vergonha do seu trabalho e, o que é vergonha, se quiser falar de 
fardamentos, era o estado em que os mesmos estavam há uns tempos atrás quando o senhor 
vereador responsável pelo pelouro deixou esta situação. O procedimento concursal para 
renovar o fardamento de verão e de inverno de todos os trabalhadores está a decorrer para 
adequá-lo às várias funções considerando que cada uma exige fardamento específico e, no 
entretanto, por ser um concurso complexo, vai-se adquirindo algum equipamento que seja 
necessário. Acrescentou que o senhor vereador Vítor Picado é especialista em procurar coisas 
e coisinhas para tentar fazer insinuações sobre o trabalho do executivo pelo que voltou a 
repetir o que já lhe disse por diversas vezes, ou seja, apresente propostas e sugestões pela 
positiva, faça uma oposição construtiva e deixe-se de andar à procura de coisas e coisinhas 
para tentar criar um manto que não é verdade sobre o trabalho do executivo e sobretudo 
sobre o trabalho das pessoas, porque contrariamente àquilo que pode ser a sua visão, estar a 
usar os trabalhadores para este tipo de situações não só lhe fica mal como as próprias pessoas 
não gostam que isso aconteça, é uma sugestão e aceita quem quer. Não obstante e sem 
prejuízo daquilo que acabou de dizer referiu que irá solicitar aos serviços para identificar esta 
semana eventuais falhas que possam existir, irá reportá-las na próxima reunião de câmara e se 
eventualmente houver alguma carência irão suprimi-la, disse.-------------------------------------------- 
 
No uso da palavra a senhora vereadora Maria de Fátima Estanque cumprimentou os presentes 
e todos os que acompanham a reunião através das plataformas online e saudou especialmente 
todas as mulheres que infelizmente continuam a ter de lutar pela sua emancipação deixando 
uma mensagem de apoio e disponibilidade para colaborar com elas naquilo que for preciso.----
Em seguida, relativamente ao Parque Vista Alegre, sendo uma infraestrutura que está neste 
momento completa e criada mas que se encontra encerrada, questionou o senhor Presidente 
sobre qual é a estratégia que o executivo tem pensada para dinamizar este espaço 
emblemático da cidade e beneficiar assim o comércio daquela zona.-----------------------------------
Ligando esta questão à arte urbana, o Parque Vista Alegre, inclui na sua estrutura três grandes 
obras, nomeadamente do Vhils, da Ana Rodrigues e do Add Fuel, o que exemplifica o tipo de 
dinamização que se pode criar na cidade apostando naquilo que já existe. Assim e uma vez que 
no site da Câmara Municipal se encontra um roteiro muito bem feito com os locais precisos 
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onde esta arte urbana pode ser visitada, apelou a que se olhasse para o estado de degradação 
que algumas destas obras possam ter e que necessitam ser recuperadas para que se possa 
usufruir das mesmas em pleno entroncando, simultaneamente, os percursos acessíveis e o 
caminho pedestre pela zona da muralha e juntando o Parque Vista Alegre a zona mais baixa  e 
mais alta do centro histórico, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara referiu que, quando tomou posse em 2018, as chaves das 
entradas do Parque Vista Alegre, que são duas, pela Rua do Sembrano e pela Rua Capitão João 
Francisco de Sousa, encontravam-se, uma com o titular de um restaurante situado junto ao 
Centro UNESCO que se encarregava a determinada hora de fechar essa entrada e outra 
encontrava-se com os trabalhadores do parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes que 
fechavam a entrada na Rua Capitão João Francisco de Sousa. Têm sido promovidas algumas 
atividades de natal no Parque Vista Alegre, o ano passado isso esteve previsto, mas acabou por 
não se realizar pelo facto de dezembro ter sido um mês de chuva muito intensa e constante, 
promoveu-se a Feira do Livro, que este ano não se realizará no local porque a temperatura 
naquele espaço durante o dia é muito elevada e portanto as mais-valias a criar terão que ser 
sobretudo através de atividades noturnas.----------------------------------------------------------------------
Referiu também que o executivo tem tido alguma atenção na recuperação de arte urbana na 
cidade nos últimos anos, recuperou por exemplo a escultura de Noémia Cruz no Largo de São 
João, o mural de azulejos do Jardim Público que estava profundamente degradado e a soltar-
se, o painel de azulejos da piscina municipal que aqui tem sido muito falado ultimamente, o 
galo de Bordalo II pelo que considera, na sua opinião, que isto demonstra a preocupação 
relativamente a estas matérias.------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou também que foi executado do lado do Centro UNESCO tudo o que estava previsto 
no projeto e foi também criado o passeio de ronda que se faz pela parte de cima do Centro 
UNESCO e vai até à Rua Capitão João Francisco de Sousa e que está disponível para visitantes. 
Neste momento falta ainda a consolidação de uma parte do Parque Vista Alegre que confina 
com a sede do Desportivo de Beja e com uma casa que esteve cedida à Lendias d’Encantar e o 
que pode adiantar é que quando estes prédios forem intervencionados, no âmbito da 
Estratégia Local de Habitação, estabilizar-se-á a barreira do lado do Parque Vista Alegre que 
atualmente pode não ser a mais segura, completando dessa forma aquele ciclo.--------------------
Para terminar disse que o facto do Parque Vista Alegre não poder ficar aberto 24 horas não é 
por vontade da Câmara Municipal mas devido a situações indignas que já aconteceram no 
espaço e que não deviam ter acontecido, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra o senhor vereador Vítor Picado referiu que não poderia deixar passar 
algumas observações que foram feitas à sua pessoa e disse também que respeitava a opinião 
quando foi afirmado que a sua intervenção tinha sido triste mas que não aceitava.-----------------
Relativamente à intervenção do senhor vereador Rui Marreiros, referiu que retirou uma 
questão pela positiva, nomeadamente, quando disse que iria fazer um levantamento das 
eventuais falhas que possam existir para tentar suprimi-las, tudo o resto, e como já transmitiu 
diversas vezes, a atitude usada não o demove pelo que continuará a colocar as questões que 
entender, quando entender e o executivo responde se assim o entender. Quanto a fazer uma 
oposição construtiva, lembrou que têm apresentado uma série de propostas e sugestões, no 
entanto, lamentou que muito pouco ou nenhumas tenham sido tidas em conta, aliás, o voltar 
ao passado frequentemente é também um mecanismo de proteção de autoestima para 
justificar um conjunto de insuficiências. Mais, quando se quer ou se pedem propostas também 
tem que haver disponibilidade para fornecer informação e ainda muito recentemente o senhor 
vereador Rui Marreiros, relativamente ao PDM, procurou aqui que não houvesse discussão 
entre os membros do executivo e, recuando no tempo, acerca de um pedido de informação 
sobre contas da EMAS que são públicas o senhor vereador disse claramente que não fornecia 
os documentos que servem de prova, portanto, respeita a intervenção que foi feita mas não a 
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aceita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltando ao Fórum Romano, referiu que é uma situação que os preocupa a todos até porque 
aquilo que deve estar subjacente é a salvaguarda do interesse público, eles próprios 
discordaram com algumas pessoas mas acima de tudo os problemas ultrapassam-se com um 
diálogo franco e aberto. Deu conhecimento que os vereadores da CDU também irão solicitar 
um conjunto de elementos aos vários intervenientes no processo para se munirem com mais 
informação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, uma questão fundamental prende-se com o financiamento do projeto e o que é que 
vai acontecer uma vez que as obras estão paradas ou ainda nem se iniciaram e que 
procedimentos estão a ser desenvolvidos para salvaguardar e acautelar o sítio arqueológico 
que é único no país e um dos mais importantes da Península Ibérica. Outra questão é o projeto 
de museografia que gostariam de saber se já existe e que pode assumir a capitalidade de Beja. 
Estas são as preocupações que deixou em nome dos vereadores da CDU relativamente ao 
Fórum Romano apelando ao diálogo e disponibilizando-se para ajudar naquilo que for 
necessário para tentar dirimir algumas dificuldades, disse.------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, sublinhou uma palavra que o senhor vereador Vítor Picado 
utilizou na sua intervenção, nomeadamente, o interesse público e disse que é precisamente 
para servir o interesse público e não o interesse de classe, particular ou privado que aqui está 
o executivo em permanência, é isso que fazem em todas as circunstâncias e o Fórum Romano 
não é exceção e, portanto, cá estão para potenciar aquela estrutura com financiamento do 
PORTUGAL2020, que provavelmente será perdido, ou com financiamento do PORTUGAL2030, ou 
eventualmente com verbas próprias através de empréstimo uma vez que existe capacidade de 
endividamento para o efeito. Acrescentou que já disse muitas coisas sobre o Fórum Romano, 
aquele espaço está assim há uma década e meia com promessas constantes de ao fim de dois 
ou três anos estar executado, o facto é que não está e não pode ficar assim para sempre, 
avançou-se até onde nunca se tinha chegado, faltava o passo final que era o início da obra, a 
preocupação com o local é extrema, existe uma ala da Capricho que está interditada e que tem 
de ser demolida mas o executivo cá está para defender o interesse público e para salvaguardar 
o edificado porque, se daqui a amanhã essa ala da Capricho cair, depois vai-se dizer que a 
Câmara Municipal sabia e que não fez nada, portanto, está deveras preocupado, foram 
colocados todos os mecanismos em ação para poder agir mas aconteceu uma situação 
delicada na parte final que não está fácil de resolver e quando puder revelar mais pormenores 
fá-lo-á com certeza, contudo, havendo ainda uma expetativa vai trabalhar na possível solução 
e no avanço da obra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra o senhor vereador Nuno Palma Ferro cumprimentou todos os presentes e 
todos os que acompanham a reunião via streaming, saudou o Dia Internacional da Mulher e 
considerou que mais importante do que a própria comemoração em si é assegurar-se que 
valores e conquistas que foram efetuadas não voltem para trás e isto depende da credibilidade 
e do nível do debate político que se faz em Portugal pelo que neste fórum também têm essa 
obrigação de elevar o nível sempre o mais possível e credibilizá-lo.--------------------------------------
Dito isto, relativamente ao NADA Fest, disse que este fim-de-semana foi um turbilhão de 
emails. A informação que teve acesso foi:-----------------------------------------------------------------------
Uma publicação no Facebook da parte da organização sobre a isenção no acesso às piscinas 
municipais e parque de campismo;--------------------------------------------------------------------------------
Um email que supostamente a organização terá recebido a corrigir a informação já referida  e 
que dizia: “Agradeço que independentemente dos contatos pessoais e informais que essa 
organização tinha nos serviços municipais e porque infelizmente o profissionalismo dos 
colegas não lhes permite fazer a distinção do que é profissional e do que é pessoal, procedam 
à eliminação ou correção da informação divulgada no Facebook para os festivaleiros.”;-----------
Um email que a própria organização do festival apresentou, que de facto não está com o 
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timbre da Câmara Municipal, onde expõe de uma forma extensa a última decisão do Município 
e as condições de apoio ao festival.-------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto e no meio desta contrainformação pediu ao senhor Presidente que o 
esclarecesse devidamente sobre o assunto. Terá sido um email inventado pelos organizadores 
do festival? Não lhe parece. Terá sido um funcionário que a seu belo prazer e sem autorização 
da chefia resolveu fazer um documento com quatro páginas? Estaremos com dificuldade em 
organizar os serviços?-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano, colocou-se à disposição para fazer parte da solução porque 
todas as pessoas com quem tem falado envolvidas no processo dizem que querem consensos, 
mas dentro do consenso surge um problema que não sabe qual é, aliás, estando aqui sente 
que é o único que não sabe qual é o problema, disse.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que existem ao longo do ano um conjunto expressivo de 
festividades organizadas pelo Município, pelas Juntas de Freguesias, por associações, etc., e a 
realidade é que ficam sempre algumas arestas por limar e uma ou outra coisa que pode não 
correr tão bem, contudo, são situações que sempre se ultrapassam mas com a CulturMais, 
sistematicamente, entre o momento que se confirma o apoio até à festa se realizar, é uma 
troca de emails permanente o que não se verifica com nenhum outro evento embora depois 
acabe tudo por se resolver, portanto, repetiu aquilo que disse ao senhor vereador Rui Eugénio, 
a Câmara Municipal detetou um lapso na publicação da CulturMais, ele próprio fez o pedido à 
Chefia de Divisão para comunicar à associação que fizesse a correção, nomeadamente, ao 
valor da entrada dos festivaleiros na piscina municipal e isto desencadeou um novo turbilhão 
de emails. Considerou que não pode demonstrar mais boa vontade do que apoiar 
financeiramente o evento até onde se pode ir e ceder gratuitamente o Parque de Feiras e 
Exposições. O senhor vereador Nuno Palma Ferro irá ver que o festival se vai realizar e irá lá 
estar com certeza, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que com toda certeza, assim tenha saúde, lá 
estará no Festival. Pediu ainda ao senhor Presidente para retomar a palavra porque não queria 
deixar de louvar e congratular o Ministro das Infraestruturas que esta terça-feira no 
Parlamento disse que o Aeroporto de Beja ia ser um aeroporto de apoio às Jornadas Mundiais 
da Juventude, contudo, reforçou que continua a não ver as forças vivas da região a terem 
qualquer tipo de comentário, já ouviu Reguengos de Monsaraz, a Assembleia Municipal de 
Lisboa, agora o Ministro, o “Beja Consegue” apoiou expressamente a plataforma cidadã “Sim 
ao Aeroporto Internacional de Beja”, mas não ouve a voz das autarquias locais a 
pronunciarem-se e a tentarem fazer valer aquilo que mais que um bem regional é um bem 
nacional facto que entristece muito, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara disse que já noutros acontecimentos de impacto nacional o 
aeroporto de Beja foi utilizado para voos civis de uma forma mais intensa do que o é com 
caráter regular, lembrando-se por exemplo da final da Liga dos Campeões e, portanto, as 
Jornadas Mundiais da Juventude, que vão trazer milhares de jovens a Portugal na última 
semana de julho e na primeira de agosto, terão aqui à disposição uma infraestrutura para esse 
efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que, na segunda-feira, esteve em Évora no debate com a CCDR do Plano 
Ferroviário Nacional a defender um conjunto de linhas para Beja, nomeadamente, a reativação 
entre Funcheira e Beja para comboios com uma capacidade de mercadoria superior à prevista 
e também uma ligação direta que está prevista Beja-Évora-Faro para potenciar o aeroporto de 
Beja que pode ser um excelente apoio ao de Faro, que em 2019 estava praticamente esgotado, 
não só para o turismo do Algarve como também para o turismo da Região Alentejo. Beja está 
ativa na defesa do seu aeroporto através das várias formas que ele tem de ser abastecido, 
nomeadamente, a ligação Beja-Sines para transporte de carga e mercadoria e também Beja-
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Faro que apenas tem duas ligações por dia quando 20% dos alunos do Instituto Politécnico de 
Beja são do Algarve e de Faro pelo que o reforço da ligação a Sul é absolutamente 
fundamental, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que, como disse há quinze dias, o Partido Comunista 
não vai e vem com as marés, aliás, ainda na última Assembleia Municipal salientaram, no 
âmbito de Évora Capital da Cultura 2027, que o aeroporto podia ter um papel fundamental no 
apoio a esse evento, sem deixar de frisar outras infraestruturas que são essenciais como o IP8, 
IP2, eletrificação da linha e que têm sido alvo de reivindicação ao longo dos anos, tanto na 
Câmara Municipal como na Assembleia da República, pelo que não podem aceitar esta crítica 
do senhor vereador Nuno Palma Ferro, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Marreiros, disse ainda ao senhor vereador Vítor Picado quando falou 
acerca do PDM que a cassete utilizada da falta de informação na sua opinião está esgotada, 
mas já que as propostas são tantas convidou-o a apresentá-las agora na fase de discussão 
pública. Disse também que o senhor vereador não precisa de ficar nervoso nem incomodado 
porque o seu objetivo não é assustá-lo nem demovê-lo do que quer que seja pelo que se 
sentiu isso pede desculpa porque ele não está aqui para assustar ninguém.--------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos 
complementares;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 2132, de 23 de fevereiro de 2023, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, de acordo com o previsto no artigo 370º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a sua redação atual, a 
aprovação dos trabalhos complementares constantes do mapa, que constitui documento 
anexo número um que faz parte integrante da presente ata, relativos à empreitada de 
“Remodelação da Iluminação Pública do Centro Histórico de Beja”. Tratam-se de trabalhos 
adicionais que surgiram da avaliação efetuada no local após a instalação das primeiras 65 
lanternas do tipo “Ribeira”, tendo verificado a necessidade de reforçar a iluminação em alguns 
locais não previstos inicialmente, designadamente na Rua da Moeda, Rua do Ulmo, Travessa 
do Ulmo, Rua da Catela e Beco da Piedade. Estamos a falar da instalação de mais 12 lanternas 
que, a preços contratuais, totalizam 10.380,00 € (+IVA). A responsabilidade pelo pagamento 
destes trabalhos complementares será do dono de obra, uma vez que não se verificam as 
condições previstas nos números 3, 4 e 5 do artigo 378º do CCP. Propõe-se assim a aprovação 
e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos ao consórcio APS – Estudos, 
Projetos e Montagens de Iluminação, Ldª/A. Santos – Eletricidade, Ldª, no valor de 10.380,00 € 
(+IVA), trabalhos que não podem ser separados do objeto do contrato, técnica e 
economicamente, sem graves inconvenientes para a entidade adjudicante. Os trabalhos 
complementares a aprovar representarão 4,0% do preço contratual, muito inferior aos 50% 
previstos no nº 4 do já referido artigo 370º do CCP. Em termos do prazo de execução para 
estes trabalhos complementares, todos a preços contratuais e como previsto no nº 1 do artigo 
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374º do CCP, o seu prazo de execução poderá ser definido proporcionalmente ao seu valor 
sobre o preço contratual inicial. Assim, para um prazo inicial contratual de 270 dias, os 
trabalhos complementares corresponderão a 11 dias, perfeitamente enquadráveis no prazo de 
execução da empreitada. Uma vez que a decisão de contratar para este procedimento foi 
tomada em reunião de Câmara, deverá esta proposta de aprovação de trabalhos 
complementares ser submetida à apreciação do mesmo órgão.------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro perguntou se os preços unitários relativos a este 
acréscimo são os preços contratuais, qual o balanço da empreitada à data e se foi feito em 
sede de projeto algum estudo luminotécnico para a área de intervenção?----------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que o preço unitário é o preço estabelecido no 
caderno de encargos e sim foi com base num estudo feito numa parte da Rua dos Infantes que 
se avançou para a intervenção e que na sua opinião lhe agrada bastante porque já verificou in 
loco que as ruas estão substancialmente bem mais iluminadas.------------------------------------------- 
 
Colocada à votação a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.(Deliberação nº 93)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Adenda ao Acordo de Colaboração;--------- 

 
Presente a Adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e 
o NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral:----------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A. A Manifestação de Interesse para Desenvolvimento de Projetos no Âmbito dos «Bairros 
Comerciais Digitais», incluída na Componente “Empresas 4.0” do Plano de Recuperação e 
Resiliência referente ao Bairro Comercial Digital de Beja foi aprovada;---------------------------------
B. Face à aprovação da Manifestação de Interesse apresentada, torna-se necessário realizar a 
elaboração da candidatura no âmbito do Convite à apresentação de Propostas Finais para 
Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida «Bairros Comerciais Digitais», 
concretamente ao aviso Nº 12/C16-i02/2023;--------------------------------------------------------------------
C. É intenção dos Outorgantes submeter a referida candidatura dentro dos prazos estipulados;-
D. Com esta alteração define-se e altera-se os artigos 1º, 3º, 4º e 5º;-----------------------------------
E. Esta Adenda entra em vigor na data da sua assinatura;---------------------------------------------------
Artigo 1º - Objeto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Celebram o presente Acordo para formalização de candidatura da Manifestação de Interesse 
para Desenvolvimento de Projetos, assim como candidatura ao Convite à apresentação de 
Propostas Finais para Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida «Bairros Comerciais 
Digitais», concretamente ao aviso Nº 12/C16-i02/2023, incluída na Componente “Empresas 4.0” 
do Plano de Recuperação e Resiliência.--------------------------------------------------------------------------
Artigo 3º - Obrigações do NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral:-
São obrigações do NERBE/AEBAL elaborar os conteúdos entregáveis, no âmbito da formalização 
da candidatura, tais como: (…)--------------------------------------------------------------------------------------
h) Readaptar a Memória descritiva ao novo template;-------------------------------------------------------
i) Clarificação e responder aos comentários do Júri, efetuados na decisão da manifestação de 
interesse, no sentido de clarificar a abordagem aos critérios que tiveram menor pontuação de 
forma a melhorá-los;--------------------------------------------------------------------------------------------------
j) Elaborar o estudo de viabilidade e sustentabilidade económico-financeira do projeto.----------
Artigo 4º - Obrigações do Município de Beja: (…)-------------------------------------------------------------
2. É ainda obrigação do Município de Beja assumir a contrapartida para com a NERBE/AEBAL no 
âmbito da Manifestação de Interesse, em duas tranches: numa primeira fase, o valor de 
12.300,00 €, (doze mil e trezentos euros) a transferir após deliberação de câmara e 
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posteriormente, em caso de comunicação de passagem à segunda fase de candidaturas, o 
pagamento do valor de 6.150,00 € (seis mil, cento e cinquenta euros). Para tal, foi atribuído o 
compromisso nº 48568.----------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito da candidatura ao Convite à apresentação de Propostas Finais para 
Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida «Bairros Comerciais Digitais», 
concretamente ao aviso Nº 12/C16-i02/2023 é obrigação do Município de Beja assumir a 
contrapartida para com a NERBE/AEBAL, em duas tranches: numa primeira fase (submissão de 

candidatura), o valor de 6.150,00 €, (seis mil cento e cinquenta euros) a transferir após deliberação 
de câmara e posteriormente, em caso de comunicação da aprovação da candidatura, o 
pagamento do valor de 18.388,50 € (dezoito mil, trezentos e oitenta e oito euros e cinquenta 

cêntimos). Para tal, foi atribuído o compromisso nº …..-------------------------------------------------------
Artigo 5º - Procedimento:-------------------------------------------------------------------------------------------
O presente Acordo obedecerá a uma metodologia de trabalho que assentam nos seguintes 
pontos fundamentais: (…)--------------------------------------------------------------------------------------------
k) Elaboração e submissão de candidatura à Manifestação de Interesse para Desenvolvimento 
de Projetos no Âmbito dos «Bairros Comerciais Digitais»;--------------------------------------------------
l) Adaptar a Memória descritiva ao novo template;-----------------------------------------------------------
m) Clarificar e responder aos comentários do Júri no sentido de clarificar a abordagem aos 
critérios que tiveram menor pontuação de forma a melhorá-los;-----------------------------------------
n) Elaborar o estudo de viabilidade e sustentabilidade económico-financeira do projeto;---------
o) Elaboração e submissão de candidatura ao Convite à apresentação de Propostas Finais para 
Desenvolvimento de projetos no âmbito da medida «Bairros Comerciais Digitais».------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 94)----------- 
 

2.3. – Propostas de abertura de procedimentos:-------------------------------------------- 

 
Registo nº 1994, de 19 de fevereiro de 2023, da Divisão de Turismo e Património, no qual 
refere que sendo o Castelo de Beja um dos monumentos mais significativos do concelho de 
Beja, fazendo parte da memória e da identidade cultural local, suscita o interesse da 
população e de diversas entidades, que, reconhecendo o seu papel simbólico, procuram aqui 
desenvolver as mais diversas iniciativas de natureza cultural, desportiva, económica, social, 
académica, científica, turística e promocional.-----------------------------------------------------------------
Por essa razão, importa definir um conjunto de normas que visam regular o uso do 
monumento por parte de entidades externas ao Município de Beja, garantindo, por um lado, a 
preservação, salvaguarda, valorização e divulgação do monumento e, por outro, o usufruto por 
parte da comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propôs-se a abertura do procedimento para a elaboração do Regulamento 
Municipal do Castelo de Beja, ao abrigo do disposto no artigo 98º, nº 1 do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de 
janeiro, na sua atual redação, aprovando, desde já, a proposta de Edital a publicitar:--------------
"Edital – Publicitação de Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento Municipal 
do Castelo de Beja:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, no uso das competências 
conferidas pelas alíneas b) e t) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, em cumprimento e para os efeitos do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, torna público que a Câmara Municipal 
deliberou, em reunião realizada no dia 08 de março de 2023, desencadear o procedimento de 
elaboração do Regulamento Municipal do Castelo de Beja que tem início com a presente 
publicação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os interessados podem constituir-se como tal e apresentar o seu contributo para a elaboração 
do referido regulamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do 
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presente Edital, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, remetido 
pelo correio ou entregue no Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja 
sito em Av. Salgueiro Maia, 7800–522 Beja, ou para o email: get@cm-beja.pt, devendo 
identificar o procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume e publicitado no sítio do município na Internet www.cm-beja.pt.-------------
Beja,  ___ de março de 2023. O Presidente da Câmara Municipal.”.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 95)----------- 
 
Registo nº 1996, de 19 de fevereiro de 2023, da Divisão de Turismo e Património, no qual 
refere que o Centro de Arqueologia e Artes situado na Praça da República, em Beja, abriu as 
portas ao público no dia 03 de julho de 2021, como espaço que assegura uma relação estreita 
com a Arqueologia e com as Artes, entendidas na sua diversidade. É um espaço constituído por 
um edifício com rés-do-chão, primeiro e segundo andares, e por um espaço contíguo onde se 
encontram vestígios arqueológicos do fórum romano.------------------------------------------------------
A crescente divulgação das suas atividades, dedicadas aos mais diferenciados públicos, impõe 
que sejam estabelecidas, de forma clara, algumas normas de funcionamento.-----------------------
Neste sentido, propôs-se a abertura do procedimento para a elaboração do Regulamento 
Municipal do Centro de Arqueologia e Artes de Beja, ao abrigo do disposto no artigo 98º, nº 1 
do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 
4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, aprovando, desde já, a proposta de Edital a 
publicitar:--"Edital – Publicitação de Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento 
Municipal Centro de Arqueologia e Artes de Beja:-----------------------------------------------------------
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, no uso das competências 
conferidas pelas alíneas b) e t) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, em cumprimento e para os efeitos do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, torna público que a Câmara Municipal 
deliberou, em reunião realizada no dia 08 de março de 2023, desencadear o procedimento de 
elaboração do Regulamento Municipal do Centro de Arqueologia e Artes de Beja que tem 
início com a presente publicação.----------------------------------------------------------------------------------
Os interessados podem constituir-se como tal e apresentar o seu contributo para a elaboração 
do referido regulamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente Edital, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, remetido 
pelo correio ou entregue no Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja 
sito em Av. Salgueiro Maia, 7800–522 Beja, ou para o email: get@cm-beja.pt, devendo 
identificar o procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume e publicitado no sítio do município na Internet www.cm-beja.pt.-------------
Beja,  ___ de março de 2023. O Presidente da Câmara Municipal.”.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 96)----------- 
 
Registo nº 1997, de 19 de fevereiro de 2023, da Divisão de Turismo e Património, no qual 
refere que o Museu Jorge Vieira/Casa das Artes situado, atualmente, na Casa do Governador 
no Castelo de Beja, abriu as portas ao público no dia 25 de maio de 1995, na sequência da 
doação de parte do espólio do escultor Jorge Vieira à Câmara Municipal de Beja.-------------------
A crescente divulgação do museu, do seu acervo e das suas atividades, dedicadas aos mais 
diferenciados públicos, impõe que sejam estabelecidas, de forma clara, algumas normas de 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propôs-se a abertura do procedimento para a elaboração do Regulamento 
Municipal Museu Jorge Vieira/Casa das Artes, ao abrigo do disposto no artigo 98º, nº 1 do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, 
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de 07 de janeiro, na sua atual redação, aprovando, desde já, a proposta de Edital a publicitar:--
"Edital – Publicitação de Início do Procedimento de Elaboração do Regulamento Municipal 
Museu Jorge Vieira/Casa das Artes:------------------------------------------------------------------------------
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja, no uso das competências 
conferidas pelas alíneas b) e t) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, em cumprimento e para os efeitos do disposto no nº 1 do 
artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, torna público que a Câmara Municipal 
deliberou, em reunião realizada no dia 08 de março de 2023, desencadear o procedimento de 
elaboração do Regulamento Municipal Museu Jorge Vieira/Casa das Artes que tem início com a 
presente publicação.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Os interessados podem constituir-se como tal e apresentar o seu contributo para a elaboração 
do referido regulamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente Edital, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, remetido 
pelo correio ou entregue no Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja 
sito em Av. Salgueiro Maia, 7800–522 Beja, ou para o email: get@cm-beja.pt, devendo 
identificar o procedimento.-----------------------------------------------------------------------------------------
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais 
públicos do costume e publicitado no sítio do município na Internet www.cm-beja.pt.-------------
Beja,  ___ de março de 2023. O Presidente da Câmara Municipal.”.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 97)----------- 
 

2.4. – Proposta de aprovação das Normas de Participação no 
passatempo “Venha a Beja com Vagar 2023”;------------------------------------------------ 

 
Presente as Normas de Participação no passatempo “Venha a Beja com Vagar 2023”:-------------
Artigo 1º - Objetivos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O passatempo “Venha a Beja com Vagar 2023” tem como objetivo dinamizar a participação 
do Município de Beja na Bolsa de Turismo de Lisboa.--------------------------------------------------------
2 – O passatempo “Venha a Beja com Vagar 2023” é uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Beja, que decorre das 10h do dia 1 até às 20h do dia 5 de março de 2023.-----------------------------
3 – O passatempo consiste num conjunto de perguntas sobre Beja Eventos 2023, que habilitam 
a seis prémios oferecidos pela autarquia e por empresas que exercem atividade no concelho 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 2º - Participação:---------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O passatempo destina-se a todas as pessoas, que respondam corretamente a uma 
pergunta sobre Beja Eventos 2023, e que convidam cada concorrente a conhecer a principal 
programação cultural de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------
2 – Por cada resposta correta, o participante tem direito a um cupão de participação que lhe 
será entregue no balcão de Beja, no stand Alentejo/Ribatejo, na BTL, e que depois de 
preenchido será colocado na tombola, localizada no referido balcão. Cada participante pode 
participar com um cupão por dia e apenas tem direito a receber um prémio, no caso de vir a 
ser selecionado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – São excluídos do concurso os funcionários do Município de Beja a colaborar diretamente 
na BTL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 3º - Local de entrega dos cupões preenchidos:-------------------------------------------------------
Os concorrentes deverão preencher o cupão e depositá-lo na tombola que estará localizada no 
balcão do Município de Beja, integrado no stand Alentejo/Ribatejo, na BTL, no horário de 
funcionamento da feira, de 1 a 5 de março de 2023.---------------------------------------------------------
Artigo 4º - Ação pública do passatempo:-----------------------------------------------------------------------
1 – O sorteio dos cupões terá lugar nos dias no dia 05 de março, pelas 19h30.-----------------------
2 – Os 6 cupões a sortear serão retirados da tombola aleatoriamente por dois funcionários do 

mailto:get@cm-beja.pt
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Município de Beja de serviço, na presença de todos os interessados.------------------------------------
Artigo 5º - Atribuição dos Prémios:-------------------------------------------------------------------------------
Os prémios serão oferecidos aos 6 cupões premiados, que serão atribuídos da seguinte forma:- 
 

Sorteio 

  ENTIDADE PRÉMIO 

1º 
ALJANA 

Estadia de 2 noites para 2 pessoas com pa, com oferta de tábua de 
enchidos e queijos de boas vindas acompanhada por vinho da 
região, em quarto superior 

EMOTION Voo de balão de ar quente para 2 pessoas 

2º 
HERDADE DA DIABRÓRIA Estadia de 2 noites de alojamento com pa para 2 pessoas 

A PIPA RESTAURANTE Oficina de cozinha para 2 pessoas 

3º 
BEJAPARQUE HOTEL Estadia de 2 noites para 2 pessoas com pa 

RESTAURANTE DONA MARIA Refeição para 2 pessoas 

4º 
MONTE PANTALEÃO 

Estadia de 2 noites de alojamento com pa para 2 pessoas, com 
oferta de garrafa de vinho 

A PIPA RESTAURANTE Oficina de cozinha para 2 pessoas 

5º CASA DO ROXO Estadia de 1 noites para 2 pessoas com pa e atividades de natureza 

6º CASA DO SEMBRANO Estadia de 1 noites para 2 pessoas com pa  
 

Artigo 6º - Publicidade da lista de premiados:-----------------------------------------------------------------
A lista de premiados será publicitada a partir do dia seguinte, no sítio da internet da Câmara 
Municipal, no Portal de Beja, www.cm-beja.pt e na página de Facebook 
https://www.facebook.com/camaramunicipaldebeja/?fref=ts.-------------------------------------------
Artigo 7º - Reclamação dos prémios:-----------------------------------------------------------------------------
1 – Os prémios referidos no artigo 5º deverão ser reclamados no prazo de 30 dias, a contar da 
data da ação pública do passatempo, por email ou no Edifício dos Paços do Concelho, sito na 
Praça da República, nos dias úteis, das 09:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h.--------------------
2 – Para receber o prémio, o premiado deverá apresentar a respetiva identificação ou enviá-la 
por email, digitalizada, designadamente através do cartão de cidadão ou do bilhete de 
identidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 8º - Dúvidas e omissões:------------------------------------------------------------------------------------
As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador com competência delegada.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 98)----------- 
 

2.5. – Propostas de atribuição de apoios financeiros:------------------------------------ 

 
Requerido pela União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, um apoio 
financeiro, no âmbito da realização da III Edição da “Feira das Cavadas”, dias 03, 04 e 05 de 
abril de 2023, no Penedo Gordo.-----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio 
financeiro, no valor de cinco mil euros.(Deliberação nº 99)-------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro considerou que este apoio proposto é muito curto para a 
festa e dimensão que a mesma já tem e para aquilo que se pretende, nomeadamente, 
promover as freguesias rurais, contudo, é sempre a mesma conversa de sempre, ou seja, se 
votar contra não há apoio nenhum pelo que não podia deixar de votar favoravelmente.----------  
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque considerou exatamente a mesma coisa, ou 
seja, que estes tipos de iniciativas pela sua importância deviam ser apoiados não só 

http://www.cm-beja.pt/
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financeiramente, mas principalmente ao nível do apoio logístico que é essencial e é um 
contributo tão ou mais importante que o apoio financeiro.------------------------------------------------ 
 
Requerido pelo Grupo Coral Moças da Aldeia, um apoio financeiro, no âmbito da 
apresentação da 1ª produção discográfica no Centro UNESCO, dia 18 de março de 2023.----------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um apoio 
financeiro, no valor de duzentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 100)-------------------------------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Proposta de aprovação da Alteração em Regime Simplificado do 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Herdade da Mingorra;------------ 

 
Registo nº 2301, de 27 de fevereiro de 2023, da Divisão de Administração Urbanística, no qual 
informa que não se tendo registado qualquer proposta de alteração, reclamação ou sugestão 
no período de consulta pública que terminou, relativo à alteração em regime simplificado do 
PIER da Mingorra, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata, e uma vez recebido parecer favorável da CCDRA relativo a este procedimento, 
está o processo em condições de ser submetido a apreciação da Câmara Municipal para que 
esta delibere propor a sua aprovação à Assembleia Municipal.--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal. (Deliberação nº 101)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Ângela Maria Conduto Alvito, que pretendendo vender a fração M do prédio 
sito na Avenida Comandante Ramiro Correia, nº 66, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 144.000,00 
€, 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 

102)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Edite Maria Balsinha Arsénio, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
dos Escudeiros, nº 4, em Beja, pelo valor de 52.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo uma vez que se trata de um prédio com área 
reduzida que permite a implantação do máximo de dois fogos, mas com um custo elevado pelo 
que tecnicamente não interessa à Estratégia Local de Habitação.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

103)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Nuno Miguel Guerreiro de Ascenção, que pretendendo vender a fração I do 
prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 3-A, 3º esqº, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, vem 
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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 

104)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Vitalina Maria Ferro Camacho – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua do Touro, nº 18, em Beja, pelo valor de 92.500,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo uma vez que se trata de um edifício de dois pisos 
que não reúne as melhores condições para a sua adaptação às medidas definidas na ELH. 
Trata-se de um edifício unifamiliar com uma área elevada não se enquadrando para ser 
utlizado para uma única família. A remodelação para vários fogos implicava obras de custo 
levado que iriam ultrapassar em muito os custos definidos na ELH, pois toda a estrutura 
resistente do imóvel teria de ser modificada, com a demolição de várias paredes resistentes 
para permitir uma solução com vários fogos. Caso o imóvel tivesse em mau estado de 
conservação o custo seria mais baixo e adaptação mais fácil. Este tipo de metodologia é a que 
se tem seguido na procura dos imoveis para a ELH, critérios exclusivamente técnicos.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

105)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AJ 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Bharat Kakarala, 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 

106)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AJ 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Jo-Han Lo, 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 

107)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AJ 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Kevin Lawrence Grimes, 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 

108)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AJ 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Qingxi Xia, 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 

109)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AK 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Bharat Kakarala, 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 

110)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AK 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Jo-Han Lo, 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 

111)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AK 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, 
em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Kevin Lawrence Grimes, 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 

112)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Mercan Property Beja, Ldª, que pretendendo vender 1/60 (quota parte) da 
fração AK 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, 
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em Beja, pelo valor de 97.000,00 €, a Qingxi Xia, 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 

113)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor vereador Rui Eugénio relativamente ao imóvel sito na Rua do Touro em que se refere 
a Estratégia Local de Habitação e percebendo que as coisas vão sendo geridas desta forma, ou 
seja, quando aparecem imóveis é avaliado se podem ou não ser integrados ou aproveitados 
para a mesma, perguntou quais os critérios que estão em vigor ou que são aplicados para que 
alguns destes prédios possam de facto integrar a Estratégia Local de Habitação.--------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que esta é uma das vias em que o Município tem 
informação dos imóveis que estão disponíveis para venda, mas também chegam 
manifestações de interesse de venda por parte de munícipes proprietários de prédios no 
centro histórico. Aquilo que os serviços fazem é avaliar em função da área, da tipologia e da 
localização se tem interesse ou não para a Estratégia Local de Habitação e quando a isto se 
consegue juntar a recuperação de imóveis degradados melhor, acontece também que às vezes 
existem imóveis num estado de degradação avançado e que estão disponíveis para venda mas 
que a tipologia dos mesmos não permite criar fogos por não terem qualquer enquadramento 
na Estratégia Local de Habitação.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado relembrou que na Rua da Mouraria e na Rua da Muralha a 
Câmara Municipal é detentora de partes de frações e de algumas habitações pelo que devia 
fazer esse levantamento para perceber, no âmbito da Estratégia Local de Habitação, como é 
que poderá intervir assim como no património público, desde logo e por exemplo, que 
utilização pode ser dada ao edifício do Banco de Portugal que sendo robusto ainda não 
demonstra grandes sinais de degradação à exceção da cobertura onde se verificam grandes 
constrangimentos, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O senhor vereador Rui Marreiros referiu que o edifício do Banco de Portugal tem uma enorme 
potencialidade mas do ponto de vista habitacional tem pouco ou nenhum interesse em função 
da sua tipologia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propôs ainda o seguinte: Tendo em conta o número de dias que a Câmara Municipal tem para 
exercer o direito de preferência quando estes pedidos são submetidos na plataforma Casa 
Pronta e como os mesmos têm de ser submetidos à reunião de câmara corre-se o risco de não 
se conseguir em tempo útil exercer esse direito pelo que deixou duas alternativas à 
consideração: ou o executivo decide e o despacho vem para ratificação o que na sua opinião 
será a mais simples ou então faz-se uma alteração à delegação de competências que permita 
ao executivo deliberar nesse sentido obviamente trazendo sempre para conhecimento.---------- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro, mostrou-se disponível para se necessário realizarem 
reuniões informais quando isso acontecer e os senhores vereadores Vítor Picado e Rui Eugénio 
referiram não estar de acordo com a alteração da delegação de competências uma vez que por 
exemplo já aconteceu sobre um edifício eles considerarem que devia ser adquirido quando a 
proposta do executivo em permanência foi outra, mas naturalmente que estão abertos ao 
diálogo para se encontrar uma solução analisando talvez caso a caso há medida que vão 
surgindo com o compromisso de através de um contato dar uma resposta célere ratificando-se 
a decisão à posteriori.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.8. – Pedido de autorização para anexação de dois prédios urbanos sitos 
na Rua do Carmo Velho, em Beja;-------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Diogo Garcia Ferreira, autorização para anexação de dois prédios urbanos (lotes 

nº 83 e 84) sitos na Rua do Carmo Velho, em Beja constituídos em direito de superfície, cujo 
proprietário do solo é o Município de Beja.---------------------------------------------------------------------
A Secretaria de Apoio, no que diz respeito à legalidade das duas edificações informou que 
consultadas as aplicações existentes e outros documentos de registo não se localiza qualquer 
projeto para este local.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, deve a DAU adotar o procedimento tido por conveniente para reposição da 
legalidade urbanística, nos termos do disposto no artigo 102º do RJUE. O que se acabou de 
referir diz apenas respeito à legalidade das edificações.-----------------------------------------------------
No que diz respeito, em concreto, à anexação dos dois prédios dos quais o Município é o 
proprietário do solo, esta deve ser igualmente analisada pela DAU, cujo parecer, se for 
favorável, deve ser sujeito à apreciação e deliberação do órgão executivo e ser, 
posteriormente, celebrada uma nova escritura de constituição do direito de superfície, 
referente a um único prédio. Caso contrário, o superficiário não conseguirá registar uma 
edificação única na Conservatória do Registo Predial de Beja.---------------------------------------------
Nesta sequência, o interessado apresentou o pedido de legalização da edificação existente 
(moradia unifamiliar), com a área de implantação de 109,50m², tendo sido emitido o alvará de 
autorização de utilização nº 33/2023, em 17 de janeiro de 2023, que abrange dois prédios 
urbanos, os lotes números 83 e 84, a saber:--------------------------------------------------------------------
a) Lote nº 83, com a área de 89m², constituído por habitação e garagem, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 529/19920728, da freguesia de Santa Maria 
da Feira, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa 

Maria da Feira) sob o artigo 2084.-----------------------------------------------------------------------------------
b) Lote nº 84, com a área de 20,25m², constituído por r/chão com 2 divisões, descrito na 
Conservatória do Registo Predial nº 407/19910429, da freguesia de Santa Maria da Feira, 
inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Beja (Salvador e Santa Maria da 

Feira) sob o artigo 1288.----------------------------------------------------------------------------------------------
O interessado, para registar a edificação – moradia unifamiliar – legalizada, com a área de 
implantação de 109,50m², necessita da anexação dos dois lotes de terreno, constituídos em 
direito de superfície, cujo proprietário do solo é o Município de Beja.-----------------------------------
Face ao exposto, deve a DAU elaborar a respetiva planta (anexação dos lotes números 83 e 84, 

dando origem a um único lote), na medida em que o Município de Beja é o proprietário do solo e 
implicitamente já autorizou esta anexação quando emitiu a autorização de utilização.-------------
A proposta de anexação dos lotes, acompanhada da planta, deve ser submetida à apreciação e 
votação do órgão executivo, por ser o órgão competente para "Adquirir, alienar ou onerar 
bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG", nos termos do disposto no artigo 33º, nº 1, 
alínea g) do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, uma vez que 
esta competência não foi sujeita a delegação.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 114)------------ 
 

2.9. – Pedidos de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído:-------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização de um baile com 
música popular, na Praça Magalhães Lima, no passado dia 31 de dezembro de 2022.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 115)------------ 
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Requerido pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído, no âmbito da realização do Baile de 
Aniversário dos Irmãos Jacinto, no Pavilhão Multiusos da Vila Azedo, no passado dia 07 de 
janeiro de 2023.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 116)------------ 
 

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

 
Requerido por Margarida Isabel Mascarenhas Balhote dos Vultos, o pagamento em 
prestações para compra do coval nº 421 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, no valor de 
1.514,57 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica propõe-se que seja dada a possibilidade da 
requerente efetuar o pagamento de forma faseada em 24 prestações mensais (23 prestações a 

64,00 € + 1 prestação a 42,57 €), o que totaliza o valor de 1.514,57 €.--------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 117)------------ 
 
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 e Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:---------- 
 

2.11. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para fazer face a necessidades de pessoal, de natureza permanente, que possam vir a ocorrer 
em todas as escolas do concelho e no que respeita aos diversos ciclos de ensino, decorrentes, 
também, da aposentação de trabalhadores da respetiva área funcional, propõe-se a abertura 
do procedimento concursal comum para ocupação dos postos de trabalho a seguir indicados e 
existentes no mapa de pessoal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 
233/2022, de 09 de setembro, não existindo reserva de recrutamento válida para o efeito:------
Três Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, para a Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude/Serviço de Educação.------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável, a inexistência de candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e 
economia de custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido 
procedimento concursal poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público sendo observadas as prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação 
aplicável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 13º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
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homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do estabelecido nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão 
aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza escrita e 
avaliação psicológica. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do 
citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do 
nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competências.-----------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. Assim, a utilização faseada dos métodos de 
seleção será efetuada nos seguintes termos:-------------------------------------------------------------------
a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro 
método de seleção obrigatório;------------------------------------------------------------------------------------
b) Aplicação do segundo método de seleção apenas a parte dos candidatos aprovados no 
método imediatamente anterior, a convocar por conjuntos sucessivos de candidatos, por 
ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-
funcional, até à satisfação das necessidades, convocando-se em cada tranche 50 candidatos;---
c) Verificando-se que, após a ordenação final dos candidatos e homologação da lista unitária, 
os candidatos não satisfazem as necessidades proceder-se-á à aplicação do segundo método 
de seleção a outro conjunto de candidatos, sendo elaborada nova lista de ordenação final 
desses candidatos, sujeita a homologação. Quando os candidatos aprovados satisfaçam as 
necessidades de recrutamento, os restantes candidatos ao procedimento concursal são 
considerados excluídos, dispensando-se a aplicação do segundo método de seleção.--------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: José Miguel Parrinha Martins, Técnico Superior;-----------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Cármen Sofia Moisão Santos, Técnica Superior;----
Vogais suplentes: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado e Joaquina Maria Ameixa 
Rita, dirigentes intermédios de 2º grau.--------------------------------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, ao Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 118)--------- 
 

2.12. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração ao Regulamento Interno 
do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social;------------------------------- 
 
Registo nº 2105, de 02 de março de 2023, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, no 
qual refere que a Câmara Municipal, deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal, 
em 08 de fevereiro de 2023, a prorrogação do prazo para a transferência de competências no 
domínio da ação social, conforme o previsto no artigo 24º, nº 5 do Decreto Lei nº 55/2020, de 
12 de agosto, com a redação dada pelo Decreto Lei nº 87-B/2022, de 29 de dezembro, a partir 
de 3 de abril de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta prorrogação do prazo, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal em 27 de 
fevereiro de 2023, pelo que o Município de Beja irá implementar o Serviço de Atendimento e 
de Acompanhamento Social, a partir de 03 de abril, cujo regulamento interno de 
funcionamento foi aprovado em reunião de câmara de 18 de maio de 2022.------------------------- 
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Face à prorrogação do prazo, prevista na legislação em vigor, foi o regulamento, 
anteriormente aprovado, sujeito a alterações, passando o mesmo a ter a seguinte redação:-----
“Nota Justificativa:----------------------------------------------------------------------------------------------------
A partir de 3 de abril de 2023, (…) ---------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, o presente regulamento pretende reunir os elementos essenciais com vista à 
transparência e normalização de procedimentos relativo ao funcionamento interno da referida 
resposta social. (…)----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO II – ORGANIZAÇÃO E REGRAS DE FUNCIONAMENTO:-----------------------------------------------------

Artigo 11º - Localização do SAAS ----------------------------------------------------------------------------------
1 – O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social está sedeado na:---------------------------
Câmara Municipal de Beja, Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, sita na Rua de 
Angola (antiga Escola Primária nº 5), 7800-468 Beja. (…)-------------------------------------------------------
Artigo 14º - Constituição da Equipa Técnica -------------------------------------------------------------------
1 – A intervenção técnica do SAAS é assegurada por uma equipa multidisciplinar, composta por 
técnico(a)s superiores, com formação superior na área das ciências sociais ou humanidades, e 
pelo/a coordenador/a. A constituição das equipas técnicas integra, obrigatoriamente, pelo 
menos um técnico com formação superior na área de serviço social. (…)-------------------------------
Artigo 26º - Entrada em vigor -------------------------------------------------------------------------------------
O presente Regulamento Interno foi aprovado em __ / __ / ____ e entra em vigor a 03 de abril 
de 2023.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E no sentido de uniformizar os procedimentos dos vários técnicos afetos ao Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social do Município de Beja, elaborou-se o manual que 
estabelece as normas e circuitos internos para a atribuição das prestações de caráter eventual, 
para colmatar situações de risco social e de carência económica, dos indivíduos e famílias, 
conforme o disposto no nº 3 do artigo 10º do Decreto Lei nº 55/2020 de 12 de agosto.-----------
Este documento para além de estabelecer um conjunto de regras vinculativas na atribuição 
das prestações pecuniárias, que deverá ter sempre em consideração a gestão eficiente e eficaz 
dos recursos existentes no território, traça o percurso interno de aprovação dos apoios 
económicos (fluxograma), bem como os documentos inerentes a todo este processo.--------------
A estruturação deste circuito interno prende-se com o fato, de que a aplicação informática 
disponibilizada pelo Instituto de Informática da Segurança Social, não permitir a aprovação 
destes apoios na mesma, bem como não fazer a ligação com a aplicação informática de gestão 
documental existente no Município, a aplicação Mydoc, que encaminha e distribui os 
documentos de acordo com os fluxos definidos, promovendo a uniformização dos processos 
dentro do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A 1ª Alteração do Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
e o Manual de Normas e Circuitos Internos para atribuição de prestações de caráter eventual a 
indivíduos e famílias, constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 119)--------- 
 

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

 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição, no âmbito do Programa 
A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja, para o ano de 2023.--------------------------------------------------------------------------- 
Trata-se de uma Instituição que promove essencialmente ações de prevenção do 
envelhecimento cognitivo e intelectual, bem como da dependência física dos seus utentes. 
Analisada a candidatura e verificado os requisitos previstos no Regulamento do Programa, foi 
proposto a atribuição de um subsídio no valor de 1.250,00 €.---------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 120)--------- 
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2.14. – Proposta de atribuição de subsídios a escolas/instituições;------------- 

 
Registo nº 2023, de 20 de fevereiro de 2023, da Divisão de Educação, propondo a atribuição 
dos seguintes subsídios (*2 euros/aluno/a) no âmbito do Desfile de Carnaval das escolas e das 
atividades desenvolvidas nas freguesias rurais,:-------------------------------------------------------------- 
 

Escola/Instituição  Valor (€) * 

Centro Social e Paroquial do Salvador 270,00 

Associação Escola Aberta 160,00 

Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança 44,00 

Casa do Povo de Penedo Gordo 50,00 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia de Beja 122,00 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 290,00 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 590,00 

Felisbela Tavares Santos Parrinha, Ldª – Jardim Infantil Nossa Senhora da 
Conceição 

184,00 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 2.190,00 

O Avião – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do 
Bairro da Base Aérea 11 

18,00 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja 60,00 

Associação para o Ensino – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 160,00 

Valor total  4.138,00 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 121)--------- 
 

2.15. – Proposta de transferência de verbas para os Agrupamentos de 
Escolas de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1765, de 14 de fevereiro de 2023, da Divisão de Educação, propondo, no âmbito das 
competências do Municípios na área da Educação, propõe-se a transferência para os 
Agrupamentos das verbas relativas ao apoio à atividade regular dos Estabelecimentos de 
Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2022/2023, conforme o 
seguinte quadro:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO 

ESTABELECIMENTO Nº ALUNOS VALOR Nº ALUNOS VALOR 

Nossa Senhora das Neves 23 345,00 € 35 525,00 € 

Baleizão 15 225,00 € 25 375,00 € 

Penedo Gordo 14 210,00 € 39 585,00 € 

Santa Vitória 21 315,00 € 21 315,00 € 

Beringel 33 495,00 € 38 570,00 € 

Trigaches 7 105,00 € 15 225,00 € 

São Matias 7 105,00 € 21 315,00 € 

EB Santa Maria 72 1 080,00 € 288 4 320,00 € 

EB Santiago Maior 85 1 275,00 € 370 5 550,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº 1 277 4 155,00 € 852 12 780,00 € 

          

Salvada 18 270,00 € 46 690,00 € 

Cabeça Gorda 21 315,00 € 43 645,00 € 

Albernoa 14 210,00 € 21 315,00 € 



 

Página 24 de 28 
 

Santa Clara de Louredo 19 285,00 € 23 345,00 € 

EB São João Baptista 92 1 380,00 € 464 6 960,00 € 

TOTAL AGRUPAMENTO Nº 2 164 2 460,00 € 597 8 955,00 € 

     

TOTAL AGR1 + AGR2 441 6 615,00 € 1449 21 735,00 € 
 

Nota: os valores em causa foram apurados tendo em consideração a verba de 15,00 €/aluno 
atribuída em anos anteriores para o mesmo efeito.----------------------------------------------------------
Em síntese, de acordo com os dados mais recentes que constam na plataforma SIGA deverá ser 
transferida a seguinte verba:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Agrupamento Valor 

Nº 1 de Beja 16 935,00 € 

Nº 2 de Beja 11 415,00 € 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 122)--------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, deu ainda conhecimento, por considerar que a 
liquidação desta verba é tardia, do email que enviou ao Coordenador da Educação para 
inverter futuramente esta situação: “Solicito que a partir do próximo ano letivo a verba a 
transferir para os Agrupamentos de Escolas no âmbito da atividade regular do Pré-Escolar e do 
1º Ciclo do Ensino Básico seja apurada e venha a deliberação durante o mês de setembro, logo 
no início de cada ano letivo, pois não me parece razoável que a mesma apenas seja transferida 
em março quando está quase a finalizar o 2º período e o 3º é tão curto. Mais se informa que 
por uma questão de lógica de trabalho, os docentes devem ter acesso a esta verba para 
adquirir os materiais necessários para as atividades que constam do plano anual de atividades 
bem como saber com que recursos contam em função das verbas que lhes são 
disponibilizadas. Agradeço ainda a divulgação desta decisão juntos dos colegas que efetuam 
este trabalho para que o mesmo seja preparado de forma atempada.”.-------------------------------- 
 

2.16. – Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de 
Escolas nº 2 de Beja;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2012, de 20 de fevereiro de 2023, da Divisão de Educação, solicitando autorização 
para a transferência de 500,00 € para o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, destinados ao 
envio de correio/avença.---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 123)--------- 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 45, relativo ao dia sete de março 
de dois mil e vinte e três;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de sete milhões, 
seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e dois euros e cinquenta e um cêntimos, 
sendo sete milhões, cento e sessenta e seis euros e oitenta e três cêntimos de operações 
orçamentais e seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco euros e sessenta 
e oito 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 pelos senhores:------------------- 
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Costa: Cumprimentou todos os presentes e sugeriu que os serviços da Câmara Municipal 
efetuassem uma vistoria mais acentuada, nomeadamente, ao Jardim da Rua de Angola onde 
aconteceram dois acidentes, um com a sua viatura e outro com a viatura de outro cidadão, 
uma vez que, não sendo experiente no assunto, dá-lhe ideia que algumas pernadas de árvores 
deviam ser cortadas. Por outro lado, o seguro de responsabilidade civil do Município não 
atribui viatura de substituição. A ocorrência foi no dia 11 de dezembro, informou os serviços 
com a necessária documentação para dar seguimento da participação à companhia de seguros 
e só recebeu indemnização no dia 14 de fevereiro. Entretanto, como as peças ainda não 
chegaram todas a viatura não passou na inspeção pela segunda vez. Face ao exposto, 
perguntou como é que ou se pode ter uma viatura de substituição durante três dias. Já insistiu 
junto da companhia de seguros que o informou não ter esse direito, mas também que já cedeu 
a uma outra situação por cortesia, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara tomou nota e ficou de averiguar junto dos serviços o que é 
que o seguro cobre nestas situações, nomeadamente, em termos de viatura de substituição.--- 
 
Carlos Dias: Referiu não ter assistido ao início da reunião, mas pensa que se falou no Fórum 
Romano e, uma vez que ficou a possibilidade de se saber mais qualquer coisa na sequência da 
reunião mantida com a Direção Geral do Património Cultural, relativamente ao que poderá ser 
feito para resolver definitivamente a situação, perguntou qual a razão deste contencioso 
subsistir que coloca em causa o próprio financiamento e como é que a Câmara Municipal 
encara manter este braço de ferro, neste caso, com a Arqueológa Conceição Lopes 
relativamente à reserva científica. Por outro lado e aliado a isto lembrou que tinha perguntado 
na última reunião ao senhor Presidente a possibilidade de poder fotografar o espaço e como 
não teve qualquer resposta voltou a solicitar esse acesso ao local se possível entre hoje e 
amanhã.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que colocou também na última reunião e que não obteve resposta foi sobre a 
possibilidade de ter acesso ao processo do PIER da Fonte dos Frades. Entretanto, foi agora 
aprovado o PIER da Mingorra e da maneira que foi apresentado ficou sem saber o que é que se 
aprovou e qual o sentido da decisão da Câmara pelo que agradeceu que lhe fosse dado um 
esclarecimento sobre esta questão.-------------------------------------------------------------------------------
Referiu também que, no âmbito da assistência à reunião, acaba sempre por recolher pequenos 
nadas que significam muito pelo que, juntando a forma como já viu o senhor vereador Rui 
Marreiros dirigir reuniões a ouvi-lo dizer que não quer assustar ninguém com a sua maneira de 
atuar, reagir e argumentar, não podia deixar de considerar que realmente dá para assustar 
porque não lhe parece ser a forma adequada, aliás, o próprio riso é sintomático da falta de 
capacidade que o senhor vereador tem em aceitar a discussão democrática, ou seja, uma 
critica é uma critica seja ela qual for e o senhor vereador desde que não haja uma linguagem 
ordinária ou ofensiva tem que aceitar, portanto, o senhor vereador tem atitudes para a 
oposição e para os cidadãos que não são as corretas e lamentando ter de fazer essa 
comparação disse que não vê isso no senhor Presidente da Câmara que, fazendo ideia do que 
deve passar na sua cabeça quando ouve aqui certas coisas, tem uma capacidade de encaixe 
tremenda e outra atitude.-------------------------------------------------------------------------------------------
Para terminar, perguntou se a Câmara Municipal de Beja era obrigada a aceitar a transferência 
de competências que vai assumir no domínio da ação social porque lhe parece que com esta 
atribuição a autarquia vai ser transformada num saco de boxe e ficará sem condições de poder 
superar as dificuldades que vão surgindo receando que o apoio social piore ainda mais a 
situação que se tem vivido até aqui e que não tem sido nada boa, disse.------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara pediu contenção e que as questões de caráter pessoal sejam 
excluídas em futuras intervenções:--------------------------------------------------------------------------------
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Em seguida, disse que relativamente ao Fórum Romano não está tudo na mesma, a Câmara 
Municipal, para além de ser a principal interessada em ultrapassar os constrangimentos com 
os quais foi confrontada e que não provocou, vai desenvolver um conjunto de procedimentos 
em função da reunião que manteve. Agora, existem contratos com duas empresas para aquele 
espaço, nomeadamente, com a RDF Construções e com a Nova Arqueologia que tem de 
cumprir e, portanto, não é uma questão de braço de ferro, a Câmara Municipal foi colocada 
numa situação muito difícil e por um histórico dos últimos meses que não irá fazer porque 
pretende resolver a situação, revelar tudo pode ter um resultado que não quer. Será feita mais 
uma tentativa de conciliação entre as partes e, em função de conselhos recebidos pela DGPC, 
vai avançar-se para conseguir concretizar a obra, mas não significa que se concretize, vivemos 
num Estado de Direito, existem Tribunais e a Câmara não pode impor administrativamente e 
de forma uninominal um conjunto de fatores que permitiam desenvolver a mesma. 
Pessoalmente, considera que fizeram tudo bem feito e fizeram, sobretudo do ponto de vista 
ético são inatacáveis e não falharam em nada, mas sobre isso ainda não vai falar nem seria 
expetável que tendo uma reunião na sexta-feira o pudesse fazer aqui hoje.---------------------------
Relativamente à visita solicitada o senhor Presidente foi muito frontal e disse que a resposta é 
não, enquanto este conflito não estiver totalmente resolvido e sanado o acesso ao espaço por 
parte de várias entidades não será permitido.-----------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da transferência de competências no domínio da ação social 
informou que sim, a Câmara Municipal é obrigada a aceitá-las e faz parte do último lote que o 
está a fazer. Referiu também que as coisas não vão piorar face ao que existe, agora todos 
terão a noção que a Câmara Municipal não vai ser capaz de resolver todas as situações de 
dificuldade social do município, mas com certeza que se irá esfoçar por fazer bem e, embora a 
coordenação e o serviço de atendimento passem para a autarquia, o trabalho de parceria e em 
rede vai continuar porque só assim se consegue, pelo menos, diminuir os problemas e evitar 
que alguns se agravem. Tem a perfeita noção que não vai ser fácil, mas por isso já assumiram 
todas as outras competências deixando esta para o fim e por isso também foi bom ter-se 
separado a assunção das competências no domínio da educação porque se fossem assumidas 
agora todas ao mesmo tempo seria substancialmente mais difícil, assim, a parte da educação 
já está em velocidade cruzeiro e tiveram algum tempo para se prepararem e assumir as novas 
competências, esta é a realidade que tem de ser enfrentada porque ficar sentado no canto a 
chorar a dizer que é um problema constantemente é que não resolve coisa nenhuma, disse.---- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------
Ao senhor jornalista Carlos Dias, informou que esta fase de aprovação dos PIER’s é antecedida 
de consulta pública que serve precisamente para quem os quiser acompanhar ou pronunciar-
se acerca dos mesmos e que desmistifica a questão do secretismo. Estes planos em termos da 
gestão urbanística são dos processos mais transparentes que existem uma vez que são 
escrutinados por uma série de entidades e para além disso são aprovados pela Câmara e 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao cidadão Carlos Dias e fez esta distinção porque obviamente não quer acreditar que as 
considerações feitas há pouco o tivessem sido na condição de jornalista, disse que quem o 
julga é que com ele trabalha e quem nele vota, portanto, essas considerações quem tem de as 
fazer é quem o conhece e o senhor Carlos Dias também o conhece há muitos anos mas parece 
que não, aliás, nunca lhe faltou cordialidade nem informação sempre que solicitada, pelo que 
não percebeu exatamente essas afirmações mas voltou a dizer que quem o julga é quem 
trabalha com ele e quem vota nele julga-o do ponto de vista político, disse.-------------------------- 
 
Osvaldo Rodrigues, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local da 
Região de Beja fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------------------------
"Na sequência do processo disciplinar instaurado à Delegada Sindical e trabalhadora da 
Câmara Municipal de Beja, os trabalhadores desta autarquia reuniram-se hoje em plenário de 
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delegados e dirigentes sindicais da Direção Regional de Beja e da Direção Nacional do STAL não 
só para manifestar a solidariedade para com a trabalhadora visada mas como também para 
demonstrar a força de um sindicato que não se verga perante os ataques aos direitos 
fundamentais dos trabalhadores e dos representantes sindicais.-----------------------------------------
Desde 18 de agosto de 2022 que, uma trabalhadora da Câmara Municipal de Beja e 
simultaneamente delegada sindical, sofre represálias por ter contestado a mudança de local de 
trabalho feita de forma unilateral, sem o consentimento da mesma e sem a necessária 
auscultação por parte da entidade empregadora ao sindicato que a representa como a 
legislação o determina.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal terá de discutir e deliberar sobre a eventual sanção a aplicar a esta 
trabalhadora delegada sindical depois de meses de desrespeito, humilhação, perseguição e 
intimidação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O STAL condena veementemente o comportamento do executivo camarário e exige o 
arquivamento deste processo vergonhoso que não é mais que um ataque aos trabalhadores e 
a seu direito da atividade sindical.---------------------------------------------------------------------------------
O STAL é um sindicato que durante toda a sua história de mais de 47 anos se pautou pela 
defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, independentemente do espetro político, e 
assim continuará orientando a sua ação pelos princípios da liberdade, da unidade, da 
participação de descentralização, da independência sindical e da solidariedade entre todos os 
trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o STAL todos os dias são dias de luta mas hoje é um dia que em todo o mundo se 
comemora o Dia Internacional da Mulher trabalhadora e a luta das mulheres pela igualdade, 
reconhecimento e exercício efetivo dos seus direitos, nomeadamente o da atividade sindical.--
Neste 08 de março, o STAL assinala a efeméride com a distribuição às mulheres trabalhadoras 
de um postal alusivo à data com o poema “Arde” do poeta espanhol Miguel Gane e ilustração 
de Susana Matos em cuja primeira estrofe se canta: “Não, caladinha não ficas mais bonita, és 
linda quando lutas, quando combates pelo que é teu, quando não te calas as tuas palavras 
mordem.”, fim de citação. É neste inconformismo, perante a injustiça que deveria de ser 
primeiro a cumprir a lei, que importa realçar neste momento, quando se está prestes a 
comemorar o 49º Aniversário da Revolução de Abril, da democracia, da liberdade, que 
subsistem ideais retrógrados e saudosistas que inaceitavelmente atentam contra a liberdade 
sindical consagrada no artigo 55º da Constituição da República Portuguesa.--------------------------
A defesa das conquistas de Abril e o seu nobre e diário de liberdade continua hoje a dar-nos 
ânimo e razão nas lutas que travamos e as tentativas vãs de amedrontamento ou 
silenciamento reforçam a necessidade de reafirmar sempre em cada momento o respeito pela 
liberdade da atividade sindical que a luta e a união dos trabalhadores são garante da defesa 
dos direitos e da liberdade e da democracia. A liberdade sindical é um direito constitucional.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara antes de passar a palavra à senhora vereadora Marisa 
Saturnino disse que a Câmara Municipal de Beja, que é constituída por três vereadores em 
permanência do Partido Socialista, não recebe lições de liberdade, de tolerância ou de 
democracia de ninguém, não as dá mas também não as recebe, disse.--------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino disse ao dirigente do STAL que leu esta declaração, e 
que acabou de ser aplaudida em pé, que o executivo não ia obviamente pronunciar-se sobre o 
processo em causa que nem sequer veio à reunião para ser votado e que se sabe lá porquê 
alguém hoje resolveu com alguma criatividade arranjar um plenário e fazer valer-se do mesmo 
para estarem aqui a reivindicar. Congratulou-se por esta peça de teatro que foi montada na 
Praça da República e por estes requintes postiços de vitimização uma vez que não sabe no que 
é que se basearam  para afirmar que a trabalhadora vai ser despedida ou como é que o STAL 

obteve essa informação mas, naturalmente quem acusa, tem de fazer prova sobretudo ainda 
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quando o processo é sigiloso e as únicas pessoas que o consultaram foram os membros do 
executivo em permanência e os vereadores da oposição à exceção de um deles que ainda nem 
sequer lhe pôs os olhos em cima.----------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que, se bloquear a atividade sindical dentro da Câmara Municipal é permitir que 
uns trabalhem doze dias e recebam o mesmo que os outros que trabalham um mês inteiro, 
então o sindicato é que sabe e que o salão nobre hoje era o espelho árduo dos dirigentes 
sindicais que são os mesmos representantes do PCP local, pelo que, se o objetivo era para 
exercer pressão foi completamente falhado porque o executivo não tem medo. Mais 
acrescentou que provavelmente este processo até peca por tardio porque durante a pandemia 
a trabalhadora em causa alegou que fazia alergia à máscara e que não podia trabalhar e depois  
foi encontrada num restaurante local a servir às mesas de máscara posta, disse.-------------------- 
 

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

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

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

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram treze horas da 
qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, nomeado por deliberação 
de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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