
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

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

Ata número três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a seis 

de fevereiro do ano dois mil e dezanove;-------------------------------------------------------- 

 
Pelas quinze 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), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma.--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata n
o
 2/2019;--------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 2/2019, relativa à reunião de câmara 
realizada em vinte e três de janeiro de dois mil e dezanove, que foi previamente distribuída 
por todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do senhor vereador Vítor Manuel 
Gomes Baia Santos Picado, por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 48)------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou novamente o Relatório do Dia do Município que ainda não 
lhes foi enviado, bem como o plano de atividades da APT – Associação Portas do Território que 
ficou de ser apresentado à Câmara Municipal em outubro passado.-------------------------------------
Ainda relativamente à Associação Portas do Território e tendo a Câmara Municipal contratado 
pessoal para abrir algumas das igrejas, contratos que foram prorrogados até dezembro de 
2018, perguntou qual o ponto da situação relativamente aos mesmos.---------------------------------
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Finalmente e uma vez que já saiu o Aviso para contratação de pessoal para integrar a equipa 
do CLDS 4G gostariam de saber quem é a entidade executora e o coordenador técnico do 
mesmo, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que efetivamente o Relatório do Dia do 
Município está concluído há algum tempo e não se apercebeu que ainda não o tinham 
fornecido pelo que o farão chegar o mais rapidamente possível. Informou ainda que os 
serviços estão a compilar os dados relativos aos ajustes diretos simplificados do ano 2018 para 
serem também enviados.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Associação Portas do Território informou que a mesma fez chegar à Câmara 
Municipal, no início desta semana, o relatório de atividades e a proposta de orçamento para 
2019 que a Câmara Municipal devolveu com uma contraproposta em termos de orçamento 
aguardando-se agora que haja aqui um encontro e esperando que na reunião de dia 20 de 
fevereiro possam trazer já propostas definitivas das atividades que a associação tenciona 
desenvolver bem como a parte que cabe à Câmara Municipal de Beja suportar sendo que a 
Diocese suportará outra parte exatamente igual.-------------------------------------------------------------
Informou que as duas pessoas que foram contratadas pela Câmara Municipal por três meses, 
desde o dia 01 de novembro de 2018 que estão a ser pagas pela Associação Portas do 
Território e desde janeiro deste ano que estão com um contrato de trabalho a termo e não 
como prestador de serviços. Cré ser intenção da APT contratar estas pessoas com caráter 
regular, ou seja, beneficiando dos direitos atribuídos aos trabalhadores por conta de outrem.--  
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que neste momento ainda não existe coordenador 
técnico da equipa CLDS 4G, foi aberto o Aviso para profissionais das áreas de ciências sociais e 
humanas, portanto psicologia, serviço social e animação sociocultural e não foi ainda decidido 
se irão nomear o coordenador técnico diretamente ou se o irão “retirar” das entrevistas a 
estes profissionais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A entidade executora é a entidade coordenadora, nomeadamente a Associação Alentejo XXI, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, referiu que colocou a questão porque a Portaria diz que a entidade 
coordenadora, neste caso a executora do projeto, e o coordenador técnico é que vão proceder 
à seleção das pessoas que integrarão a equipa, portanto este coordenador técnico já deveria 
existir acabando por não se cumprir aquilo que a Portaria exige, disse.--------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Qual o mecanismo legal que a Câmara Municipal de Beja pretende implementar para dar um 
dia de férias aos trabalhadores da Câmara Municipal tal como foi anunciado publicamente 
perante a intransigência de não assinatura do ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade 
Empregadora Pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a um episódio que ocorreu no estabelecimento “Pão Quente” sito na Rua de 
Santo André, onde há cerca de três meses houve uma infiltração que danificou a estrutura e 
causou alguns prejuízos estando o mesmo encerrado desde então, perguntou qual o ponto da 
situação e o que é que está a ser desenvolvido para ultrapassar esta questão uma vez que 
daquilo que lhe chegou ao conhecimento o proprietário já efetuou algumas diligências a 
expensas próprias mas contínua com dificuldades em chegar à fala com a Câmara Municipal de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou quais os critérios que vão ser utilizados para apoio às iniciativas consideradas 
estruturantes para a cidade e para o concelho, tanto a nível financeiro como logístico, disse.---- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão colocada 
pelo senhor vereador Vítor Picado, informou que a Câmara Municipal de Beja o ano passado 
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explicou a sua posição aos trabalhadores que foi muito bem recebida e entendida pelos 
mesmos e a posição da Câmara Municipal de Beja é clara, isto é, no ano 2019 não está em 
condições de aumentar substancialmente os dias de férias. Existem duas hipóteses, ou se 
mantém os 22 dias, ou havendo a assinatura de um ACEEP irão para 23 dias, não havendo 
assinatura terão que manter os 22 dias porque não há mecanismo jurídico que possibilite 
aumentar um dia por ano.-------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a Câmara Municipal de Beja está num ano de reestruturação orgânica e 
numa fase incisiva de contratações, de reforço dos meios humanos como há muitos anos não 
se conhecia, com abertura de concursos, mobilidades, integração de precários, integração de 
pessoas com deficiência e de um conjunto de prestadores de serviços que aumentarão os 
quadros entre 40 a 50 pessoas, portanto aumentando os dias de férias em mais de 10% por 
cada trabalhador haveria um conjunto de serviços que conheceriam rutura, ou seja, 500 
pessoas com mais três dias de férias de uma só vez implicariam 1.500 dias de férias a mais 
num só ano e neste momento não há condições para o fazer. Assim, aquilo que se pede ao 
Sindicato e aos trabalhadores é que lhes seja dado o benefício da dúvida, que os deixem 
concluir a reestruturação orgânica e depois poderão haver condições do ónus passar para este 
lado e poderem ser disponibilizados esses dias. Mais, a Câmara Municipal de Beja nunca disse 
que não reporia os três dias, é uma falsa questão, diz sim que não os pode dar da forma que o 
Sindicato pretende e a diferença até é muito pequena porque o Sindicato propõe a sua 
reposição a partir de 01 de outubro deste ano e a Câmara Municipal entende que se calhar 
está em condições de os repor a partir do dia 01 de janeiro de 2020.-----------------------------------
Sublinhou ainda que a Câmara Municipal de Beja chegou a acordo com o Sindicato em mais de 
vinte pontos de revisão do ACEEP e isto devia ser valorizado, existe disponibilidade em passar o 
dia de aniversário, que neste momento é um direito concedido pelo Presidente, para uma 
conquista dos trabalhadores, existe disponibilidade em alargar a justificação de faltas por 
morte de familiares colaterais, que não estão previstos na lei, existe disponibilidade para que o 
Dia de Carnaval passe a constar do ACEEP, existe disponibilidade para reduzir os períodos 
experimentais numa série de categorias e portanto só não há acordo nesse único ponto. Será 
por isso apresentada uma contraproposta ao manifesto saído da última assembleia dos 
trabalhadores do STAL onde esteve presente o Secretário-Geral da CGTP, Arménio Carlos.--------
Finalmente não quis deixar de referir que considera no mínimo estranho que o STAL até agora 
não tenha apresentado essa proposta de reposição dos 25 dias a outras câmaras do distrito.----
Relativamente aos critérios de apoio às iniciativas a Câmara Municipal de Beja tratará com 
igualdade os eventos considerados estratégicos e de maior dimensão para o Concelho.-----------
O ano passado, através da candidatura do Cante Alentejano, conseguiu-se financiar seis destes 
eventos com 10.000,00 €, sendo que 1.500,00 € foram do Município e 8.500,00 € financiados, 
designadamente o Festival da Cilarca, Semana Cultural da Salvada, Feira do Idoso, Feiras das 
Cavadas, Feira da Terra e Sabores do Barro.--------------------------------------------------------------------
Neste momento está a ultimar-se uma circular, nomeadamente sobre a questão da 
eletricidade, em que a Câmara Municipal de Beja coloca os equipamentos mas não fará as 
ligações precisamente por uma dificuldade interna com eletricistas esperando que no futuro 
se consigam ultrapassar estas deficiências. Contudo será garantida a colocação e recolha de 
caixotes do lixo suplementares nestas ocasiões e haverá naturalmente algum apoio financeiro 
que ainda não está totalmente definido mas que para estes eventos será igual. A candidatura 
do Cante foi prolongada até ao dia 15 de junho de 2019 e o Município de Beja tem algumas 
verbas disponíveis, no entanto, e uma vez que serão segundos financiamentos os mesmos já 
não podem ser a 85% mas no máximo a 70% e portanto existem duas possibilidades, ou poder 
recorrer ainda a esta candidatura e os eventos que se realizem até ao dia 15 de junho serem 
financiados com 5.000,00 € (3.000,00 € financiados e 1.500,00 € da parte do Município) ou então se 
não for possível o Município avançar com 2.500,00 € cada. Ficam sempre algumas dúvidas 
porque a Semana Cultural da Salvada e a Feira da Terra realizam-se já depois de 15 de junho 
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pelo que se terá de criar aqui algum equilíbrio para que estes seis eventos se mantenham 
exatamente com as mesmas condições para todos, disse.-------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda, relativamente à loja nº 4 da Urbanização João Barbeiro, informou 
que o prédio tem vários tipos de proprietários, algumas frações são municipais, outras são de 
particulares e portanto não se chegou ainda a acordo relativamente à participação dos 
condóminos particulares nas despesas inerentes à reposição da situação naquilo que respeita 
às partes comuns uma vez que não há condomínio estabelecido, disse.-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que de facto temiam de alguma forma que iniciativas 
estruturantes para o concelho e reconhecidas de norte a sul, que trazem um conjunto de 
pessoas à cidade e ao Concelho vejam drasticamente reduzido o apoio para a sua realização 
esperando que por um lado algumas destas não baixem a qualidade daquilo que vinham a 
oferecer e por outro lado não coloquem em risco a sua própria continuidade.-----------------------
Referiu também que ainda que perceba o apoio financeiro em função da não existência da 
candidatura, verifica também uma redução ao nível do apoio logístico, e ficando as expensas a 
cargo das Juntas de Freguesia ou de quem organiza as iniciativas, como a questão da 
eletricidade e tratamento de todo o processo, significa logo um aumento de custos diretos, 
por isso lamentam que pelo menos na questão do apoio logístico as coisas não se mantenham 
iguais, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal deixou bem 
claro aos Presidentes de Junta que o apoio de 2018 não se repetiria em 2019, portanto todos 
sabem que este ano a situação infelizmente não seria repetível. O apoio logístico na questão 
da eletricidade é o único que não podem de momento garantir como gostariam, aqui 
subscreve a preocupação manifestada pelo vereador Vítor Picado e lamentam imenso porque 
sabem que custa alguns milhares de euros as juntas assinarem essas autorizações mas é aquilo 
que é possível e a verdade tem de ser dita às pessoas. Esperam naturalmente conseguir 
inverter esta situação no futuro mas não pode garantir que o consigam fazer, disse.--------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou uma última questão, nomeadamente qual o mecanismo que o 
Município de Beja está a pôr em prática no que respeita à proliferação e ao acompanhamento 
do olival super-intensivo uma vez que têm vindo a público um conjunto de alertas e 
manifestações de preocupação de grupos de munícipes.--------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, referiu que como se sabe a Câmara Municipal não licencia olivais e o 
Município de Beja está e continuará sempre a fazer aquilo que a Lei lhe permite, 
nomeadamente solicitando inúmeros pareceres às entidades de Saúde e à Direção Regional de 
Agricultura e Veterinária que ainda não obtiveram resposta. Esta é uma atividade importante 
para a região, há blocos de rega onde estão a ser investidos milhões de euros e uma das 
principais utilizações é o olival, poderiam ser outras, mas lá está a autarquia não tem um 
planeamento dirigista relativamente à definição das culturas a implantar em cada um dos 
territórios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As preocupações das pessoas são sobejamente conhecidas e com certeza que irão reforçar o 
acompanhamento e monitorização do tipo de produtos que são utilizados nos olivais. Quanto 
à sua implantação, e o senhor vereador Vítor Picado sabe disso porque esteve no executivo, 
não há mecanismos para impedir que os mesmos sejam implantados.----------------------------------
A Câmara Municipal irá acompanhar a iniciativa da Assembleia Municipal, irá continuar a 
solicitar os pareceres devidos, já foi pedida uma reunião com a EDIA e com a Direção Regional 
de Agricultura para se fazer um ponto da situação, uma das questões preocupantes é a 
degradação dos caminhos rurais motivados pelos novos olivais e a forma como alguns estão 
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indevidamente implantados e portanto reconhecem a importância do tema mas não existem 
soluções milagrosas para este assunto, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Deliberação relativa às transferências de competências no ano 

2019 previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto – Lei-Quadro da 

Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as 

Entidades Intermunicipais;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Para que as competências que a seguir se indicam não se considerem transferidas para o 
Município de Beja é necessário que os órgãos municipais deliberem a não-aceitação das 
mesmas, de maneira a que tais deliberações sejam comunicadas à DGAL, designadamente, as 
identificadas nos Decretos-Lei nos 20/2019, de 30 de janeiro; 21/2019, de 30 de janeiro; 
22/2019, de 30 de janeiro e 23/2019, de 30 de janeiro.------------------------------------------------------
Neste sentido o Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs a rejeição de todas as 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal a não-aceitação das 
transferências de competências previstas nos Decretos-Lei nos 20/2019, de 30 de janeiro que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais nos domínios 
da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; 21/2019, de 30 de janeiro que 
concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da educação; 22/2019, de 30 de janeiro que concretiza o 
quadro de transferência de competências para os municípios no domínio da cultura e 23/2019, 
de 30 de janeiro que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos 
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. (Deliberação nº 49)----------  
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns para 

ocupação de postos de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 

Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura dos procedimentos 
concursais que seguidamente se indicam, com vista a suprir as carências de pessoal de 
natureza permanente, nas respetivas áreas de atividade, pretendendo-se a ocupação dos 
respetivos postos de trabalho 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 n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 
145-A/2011, de 6 de abril:-------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 1 – 1 Técnico Superior/Área de Recursos Humanos, para o Gabinete de Recursos 
Humanos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 2 – 1 Assistente Técnico/Área de Administrativa, para o Serviço de Informação e 
Atendimento Público;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Referência 3 – 1 Assistente Técnico/Área de Audiovisuais, para a Divisão de Cultura, Desporto 
e Juventude/Serviço de Ação Cultural;---------------------------------------------------------------------------
Sendo expetável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, aos referidos procedimentos concursais 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura aos concursos deverá ser de 10 (dez) dias úteis.--------------------------------
No que concerne ao cumprimento do disposto nos nos 1 e 3 do artigo 4º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e atendendo a que não foi publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, conforme informação 
disponibilizada pela GeRAP, até à sua publicação fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de 
recrutamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, nas respetivas rubricas orçamentais, de 
acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------
Nos termos dos nos 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza escrita, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
Os júris dos procedimentos concursais terão a seguinte composição:-----------------------------------
Referência 1 – Presidente: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior;---------------
Vogais efetivos: Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior, que substituirá o presidente nas 
suas faltas e impedimentos e Maria Ilda Canilhas Lopes, Técnica Superior;----------------------------
Vogais suplentes: José Caldas Rodrigues, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira e 
Joaquim Anacleto Raposo Ramos, Técnico Superior.---------------------------------------------------------
Referência 2 – Presidente: Ana Maria Assunção Ramoa, Chefe da Divisão de Administração 
Urbanística;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Catarina Calvário Estevens Calisto Madeira, Coordenadora Técnica, que 
substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos e Isabel Maria Coelho Campaniço, 
Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro e Juvenal Bastos da Cunha, Técnicos 
Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referência 3 – Presidente: Rui Manuel Pires Guerreiro Revez, Técnico superior em situação de 
mobilidade intercarreiras;-------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Luís Eduardo Cabaça Beco, Assistente Técnico, que substituirá o presidente 
nas suas faltas e impedimentos e Cármen Sofia Moisão Santos, Técnica Superior;-------------------
Vogais suplentes: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior e José António 
Cabaça Manhita, Assistente Técnico.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 50)----------------------------------------------- 
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2.3. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 

ocupação de postos de trabalho do Mapa de Pessoal do Município de 

Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP – 

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários;--------------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista à ocupação dos respetivos postos de trabalho 
existentes no mapa de pessoal para 2019, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para regularização das situações de trabalho precário 
previstas no artigo 3º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, tendo o órgão executivo 
reconhecido, em reunião realizada a 23/01/2019, que as funções inerentes aos respetivos 
postos de trabalho correspondem a necessidades permanentes e que o vínculo jurídico é 
inadequado:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Assistentes Técnicos, para a Divisão de Cultura, Desporto e Juventude/Serviço de Apoio e 
Informação Turística.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O procedimento concursal segue o disposto na Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria nº 145/2011, de 6 de abril, com as devidas adaptações 
decorrentes da aplicação da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro.---------------------------------------
O prazo para apresentação de candidaturas é 10 (dez) dias úteis, nos termos do nº 5 do artigo 
10º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro. Em conformidade com o disposto no nº 4 do 
citado artigo 10º, o dirigente máximo do serviço deverá notificar todos os interessados por 
notificação pessoal, correio eletrónico, ou por correio postal registado os que se encontrem 
ausentes do serviço em situação legalmente justificada, ou que tenham cessado funções.--------
Podem ser opositores ao procedimento concursal as pessoas que se encontrem nas situações 
referidas no nº 1 do artigo 3º da citada Lei e que exerceram as funções correspondentes aos 
postos de trabalho reconhecidos pelo órgão executivo.-----------------------------------------------------
De acordo com o nº 6 do referido artigo 10º, ao procedimento concursal são aplicáveis os 
métodos de seleção de avaliação curricular, sendo fator de ponderação o tempo de exercício 
de funções caracterizadoras dos postos de trabalho a concurso e a entrevista profissional de 
seleção nos termos previstos na norma legal acima referida.----------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano corrente, nas respetivas rubricas orçamentais, de 
acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho.----------------------
Composição e identificação do júri:-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Rui Pedro Borges Lopes Aldegalega, Técnico Superior;---------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Juvenal Bastos da Cunha, Técnico Superior;---------
Vogais suplentes: Teresa Alexandra Féria Gato Contreiras Revez e Paulo Ricardo Ferreira 
Monteiro, Técnicos Superiores.------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 51)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor do Vale de Atum;----- 

 
Registo nº 672, de 25 de janeiro de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública relativa ao Plano de Pormenor do Vale de 
Atum – UOPG 5, e não tendo sido apresentada qualquer reclamação ou sugestão está agora o 
mesmo em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal e ser submetido a aprovação 
definitiva da Assembleia Municipal para posterior publicação no Diário da República.--------------
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

52)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a fração B do prédio sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, nos 10, 12 e 14, 
em Beja, pelo valor de 12.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende 
ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a 
pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, 
interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 53)---------- 
 
Requerido por João Filipe Fragoso dos Santos, que pretendendo vender a fração V do prédio 
sito na Rua Antero de Quental, nº 1, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 66.000,00 €, vem solicitar 
à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 54)---------- 
 
Requerido pela AICRE, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito no Monte 
Lourenço Marques, em Quintos, pelo valor de 60.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 55)---------- 
 
 

2.6. – Pedido de certidão de emparcelamento simples;-------------------------------- 

 
Solicitado por José Francisco Figueira Lampreia, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no emparcelamento dos prédios rústicos denominados “Boa Dia”, artigo 163 
Secção A, “Boa Dia”, artigo 148 Secção A e “Boa Dia”, artigo 419 Secção A, todos da freguesia 
de Cabeça Gorda, para efeitos de beneficiação de isenção de IMT.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 56)----------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Projetos de Regulamento para 

submeter à Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal;------------- 
 
Tendo decorrido o prazo de consulta pública do Projeto de Regulamento do Conselho 

Municipal para a Inclusão de Pessoas com Deficiência do Município de Beja, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, e que terminou a 31 de 
janeiro de 2019, sem que tenha havido sugestões ou reclamações, por parte do público em 
geral, está o mesmo em condições de ser submetido à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 57)------------------------------------------------------------------------ 
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Tendo decorrido o prazo de consulta pública do Projeto de Regulamento de Arrendamento de 

Habitação Acessível a Agregados Familiares Jovens do Município de Beja, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, e que terminou a 31 de 
janeiro de 2019, sem que tenha havido sugestões ou reclamações, por parte do público em 
geral, está o mesmo em condições de ser submetido à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 58)------------------------------- 
 
Os vereadores da CDU declararam não votar contra o Regulamento em questão mas sim 
porque tinham um projeto para um dos prédios onde o mesmo vai incidir, nomeadamente o 
edifício da Praça da República, que foi abandonado por este executivo para lhe dar agora este 
uso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.8. – Proposta de ratificação do contrato promessa de compra e venda a 

celebrar entre o Município de Beja e ALT – Hospital Privado do Alentejo, 

Ldª para construção e instalação de Unidade de Saúde;------------------------------- 

 
Parecer, de 31 de janeiro de 2019, do Gabinete Jurídico, informando que dado que a Câmara 
Municipal já tinha aprovado o contrato promessa em 07 de novembro de 2018 e reformulado 
o mesmo por deliberação do mesmo órgão executivo de 23 de janeiro de 2019, surge agora a 
necessidade de alterar os seus termos, no que se refere à primeira cláusula, pois, o que se 
pretende vender é uma parte substancial do prédio identificado no contrato promessa, com a 
área de 2,2571ha e não a totalidade.-----------------------------------------------------------------------------
Assim, é proposta a aprovação da correção ao contrato nos termos referidos e respetiva 
planta, que constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara de 31 de janeiro de 2019.(Deliberação nº 59)---------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de Protocolo a celebrar entre o Município 

de Beja e o Externato António Sérgio no âmbito dos transportes 

escolares – ano letivo 2018/2019;-------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de transferência de verbas para os Agrupamentos de 

Escolas no âmbito da atividade regular da educação pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico – ano letivo 2018/2019;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 549, de 22 de janeiro de 2019, do Serviço de Ação Social Escolar, propondo no 
âmbito das competências do Município na área da Educação, 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 2018/2019.--------------------------- 
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Pré-Escolar 1º Ciclo 

Estabelecimento Nº Alunos Valor Nº Alunos Valor 

Neves 15 225,00 € 45 675,00 € 

Baleizão 13 195,00 € 24 360,00 € 

Penedo Gordo 16 240,00 € 38 570,00 € 

Santa Vitória 11 165,00 € 19 285,00 € 

Beringel 31 465,00 € 47 705,00 € 

Trigaches 4 60,00 € 13 195,00 € 

São Matias 9 135,00 € 13 195,00 € 

E.B. de Santa Maria 74 1.110,00 € 274 4.110,00 € 

E.B. de Santiago Maior 69 1.035,00 € 343 5.145,00 € 

Total Agrupamento nº 1 242 3.630,00 € 816 12.240,00 € 

Salvada 19 285,00 € 42 630,00 € 

Cabeça Gorda 24 360,00 € 40 600,00 € 

Albernoa 10 150,00 € 28 420,00 € 

Santa Clara de Louredo 11 165,00 € 21 315,00 € 

E.B. São João Baptista 100 1.500,00 € 485 7.275,00 € 

Total Agrupamento nº 2 164 2.460,00 € 616 9.240,00 € 

Total AGR1+AGR2 406 6.090,00 € 1432 21.480,00 € 

 
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 remetidos a estes serviços pelos 
Agrupamentos deverá ser transferida a seguinte verba:----------------------------------------------------- 
 

Agrupamento Valor 

Nº 1 de Beja 15 870,00 € 

Nº2 de Beja 11 700,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 60)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de adesão e apoio à Plataforma Alentejo;-------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara propôs que a Câmara Municipal de Beja aderisse e apoiasse a 
Plataforma Alentejo e a sua Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo nas 
ligações Nacional e Internacional, que irá realizar uma sessão pública, no próximo dia 26 de 
janeiro de 2019 no auditório da Biblioteca Municipal de Beja, sob o lema “Juntos Por Beja, pelo 
Alentejo, por Portugal”.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 61)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Propostas de atribuição de apoio em géneros ou em espécie a 

particulares;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 531, de 21 de janeiro de 2019, do Serviço de Apoio à Habitação, informando que 
após visita à habitação sita na Rua Félix Caetano da Silva, nº 7, em Beja do GAS/habitação, com 
a Cáritas Diocesana de Beja, Drª Ana Soeiro e DOAL, Engº Lança, conclui-se que, após conclusão 



 

Página 11 de 20 
 

das obras (colocação de portas interiores que estão a ser feitas e pintura interior da habitação), reúne 
as condições mínimas de habitabilidade, sem que haja lugar à abertura de mais janelas de 
forma a permitir a ventilação e a luminosidade do espaço.-------------------------------------------------
A alteração que foi feita ao nível da casa de banho, que desconhecia ter sido contemplada, 
vem introduzir uma janela que permite a ventilação e arejamento da habitação. O quarto 
posterior, poderá servir de arrecadação/despensa, passando a Senhora Maria Eduarda 

Fernandes Duarte a dormir no quarto da frente, que tem janela de dimensões adequadas, 
bem como a cozinha.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, julga-se que, da parte dos técnicos envolvidos e salvo melhor entendimento, esta 
intervenção da forma como foi planificada satisfaz as necessidades básicas e de salubridade 
que se pretende, para o bem-estar físico e psicológico da sua residente, bem como para que 
esta possa viver autonomamente.---------------------------------------------------------------------------------
A intervenção a concluir dependerá do sector da DOAL, pintura, carpintaria (reparação de portas 

e janelas), eletricidade e canalização, para a qual se solicita junto do responsável direto, Senhor 
Pedro Branco a brevidade possível para a sua conclusão. Neste sentido, propõe-se a compra de 
duas latas de tinta para a pintura interior.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho da vereadora Marisa saturnino, de 31 de 
janeiro de 2019.(Deliberação nº 62)-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parecer, de 14 de janeiro de 2019, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que de acordo 
com o artigo 33º, nº 1, alínea v) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, uma das competências 
das câmaras municipais é “Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração 
central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 
regulamento municipal;”---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta competência foi delegada pela Câmara no respetivo Presidente, que, por sua vez, a 
subdelegou na vereadora Marisa Saturnino, de acordo com a distribuição de pelouros, pelo 
que, desta decisão da referida vereadora, deve ser dado conhecimento aos delegantes, 
oportunamente nos termos do Código do Procedimento Administrativo, isto é, ao Senhor 
Presidente e à Câmara.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerada a informação referida, o requerente, Henrique Manuel Lopes Caixinha e outros 
que habitam a mesma habitação sita no Monte Novo da Estrada, em Nossa Senhora das 
Neves, nomeadamente, um irmão daquele e mais um casal, são detentores de rendimentos 
muito exíguos para fazer face a qualquer melhoria das condições de habitabilidade mínimas, 
apesar da vivenda, onde vivem, sita no Monte Novo da Estrada, na Freguesia de Nossa 
Senhora das Neves, ser um bem herdado do pai do requerente, estando todos eles em estado 
de insolvência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, ponderado o quadro social de insalubridade, quase miserável, em que vivem os 
utilizadores da habitação referida, carecem, urgentemente, do apoio solicitado, de modo a 
assegurar um conforto habitacional mais condigno.----------------------------------------------------------
Foi deliberado apoiar por unanimidade.(Deliberação nº 63)------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Propostas de atribuição de apoio financeiro/subsídios:------------------- 

 
Solicitado pela Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Beja, um 
apoio financeiro para aquisição de uma porta para a sala da sede da Associação.--------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 500,00 €.(Deliberação 

nº 64)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural do Alcoforado, para fazer face às despesas com a 
organização do Festival do Grão 2018, que se realizou dias 29 e 30 de setembro, em Vila 
Azedo, freguesia de Nossa Senhora das Neves.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 500,00 €.(Deliberação nº 65)--- 
 
Registo nº 475, de 18 de janeiro de 2019, do Serviço de Ação Cultural, propondo no âmbito da 
programação do Pax-Júlia Teatro Municipal e no seguimento da colaboração existente entre a 
Câmara Municipal e a Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja, para a 
realização de iniciativas com vista à promoção e ao desenvolvimento cultural e desportivo no 
Município, entidade que assegura a assistência às salas onde se realizam os diversos 
espetáculos, a atribuição de um subsídio de 2.000,00 €, para fazer face às despesas com este 
serviço no ano 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 66)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o relatório de atividades e o plano de atividades referentes a 2018 e tendo em conta 
o trabalho meritório que desenvolve bem como a dinâmica e trabalho reconhecido ao nível do 
funcionamento enquanto parceiro da Rede Social do Concelho de Beja, propõe-se a atribuição 
de um subsídio de 850,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 67)--- 
 
Solicitado pela SOLIM – Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Analisada toda a documentação referente à associação, bem como a dinâmica e trabalho 
reconhecido ao nível do funcionamento enquanto parceiro da Rede Social do Concelho de 
Beja, propõe-se a atribuição de um subsídio de 850,00 €.---------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 850,00 €.(Deliberação nº 68)--- 
 
Solicitado pelo Patronato de Santo António, a atribuição de um apoio financeiro para uma 
atividade pontual enquadrada no Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social.--------------------------------------------------------------
A atividade que pretendem desenvolver são as I Jornadas com o tema: Respostas de Saúde e 
Sociais à pessoa em contexto de fragilidade, que decorrerão dia 15 e 16 de março de 2019, 
pelo que se propõe a atribuição de um apoio de 500,00 € (equivalente a 25% do valor solicitado).--
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 500,00 €.(Deliberação nº 69)--- 
 
 

2.14. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença especial de ruído, licença de recinto improvisado e licença de 

ocupação de espaço público;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “Viva Las Vegas”, no pátio da Escola D. Manuel I, em Beja, dia 25 de 
janeiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 70)------------------------------------------------ 
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Solicitado pelo Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um baile, na sede 
do Clube, dia 26 de janeiro de 2019.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 71)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Quintos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e licença de recinto improvisado, para realização de baile 
da pinha, na sede da Sociedade Recreativa de Quintos, dia 02 de fevereiro de 2019.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 72)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Bandas à 
Quinta”, na Casa da Cultura, dia 31 de janeiro de 2019.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 73)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença de ocupação de espaço público para instalação de uma mesa 
individual junto ao restaurante “Luiz da Rocha”, nas Portas de Mértola, em Beja, dia 04 de 
fevereiro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 74)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Acústica Médica – Hidden Hearing Unipessoal, Ldª, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença de ocupação de espaço público para instalação de 
uma unidade móvel para realização de uma ação promocional de rastreio auditivo, na Praça 
Diogo Fernandes, em Beja, dia 04 de fevereiro de 2019.----------------------------------------------------
Foi deliberado indeferir por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação 

nº 75)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativo à cedência de 

transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Reguengos.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 76)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva e Penedo Gordo, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a São Teotónio.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 77)------------------------------------------------ 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 25, relativo ao dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezanove;--------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, trezentos 

e setenta mil, oitocentos e quarenta e seis euros e vinte e sete cêntimos, sendo oitocentos e 

setenta e nove mil, setecentos e vinte euros e trinta e quatro cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e noventa e um mil, cento e vinte e cinco euros e noventa e três 

cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. – Período de Intervenção do Público;---------------------------------------------------------- 

 
O munícipe Hélder Parrinha recomendou ao Senhor Presidente da Câmara que dê instruções 
ao Diretor Executivo da EMAS, Engº Rui Marreiros, no sentido de ser preciso nos ofícios 
enviados aos consumidores uma vez que recebeu uma carta para pagar uma fatura em atraso 
que não refere o período a que a mesma se reporta.--------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento e perguntou se o executivo sabe de um trabalhador da autarquia que 
está de baixa há muito tempo mas não está de baixa para trabalhar no estabelecimento da 
esposa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à recomendação disse que a 
mesma será encaminhada para o serviço emissor da fatura para proceder, se entender 
necessário, a correções no sistema informático no sentido de informar o período a que se 
referem as contagens.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda questão não é aceitável que quem esteja de baixa no serviço esteja a 
desempenhar tarefas noutro local, já foram detetadas duas situações dessas, as pessoas foram 
chamadas ao Gabinete de Recursos Humanos, tenta-se fazer prova que este trabalho existiu 
mas não são situações fáceis para a autarquia porque existem entre 470 e 480 trabalhadores e 
naturalmente o executivo não conhece todos os casos em concreto, pelo que se apela sempre 
ao zelo e bom senso dos trabalhadores para não cometerem faltas destas uma vez que depois 
no âmbito de inquérito disciplinar podem ter consequências que não se desejam, disse.---------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha referiu que o assunto que o trouxe aqui refere-se às questões e 
malefícios associados ao olival.-------------------------------------------------------------------------------------
Há cerca de três meses atrás tomou conhecimento na sua aldeia, Trigaches, de que uma 
plantação de olival super-intensivo ou intensivo iria acontecer num horizonte de um ano e 
como já existem a norte da aldeia quase 1.100ha de olival intensivo, naturalmente ficou 
preocupado e ficou ainda mais preocupado quando soube que a água proveniente do furo que 
abastece a habitação do seu vizinho, depois de analisada, apresentou uma concentração 
elevada de nitratos. Levou esta questão ao Presidente da Junta mas o que tem verificado ao 
longo destes últimos três meses é que as pessoas se sentem incapazes de clarificar situações 
desta natureza, ou seja, se o projeto está a evoluir no sentido de se poderem plantar os 125ha 
de olival ou não, quem detém o mesmo e se o podem fazer ou não porque é um projeto 
adjacente à freguesia como tantos outros que infelizmente já acontecem no Alentejo e que de 
alguma forma põe em causa a qualidade de vida das pessoas bem como a saúde pública.--------
Referiu ter ficado satisfeito quando a questão foi aqui levantada pelo vereador Vítor Picado 
mas ficou muito triste pela forma redutora como a discussão aconteceu, isto é, dos assuntos 
abordados verificou que para festivais e afins os eleitos gastaram quase 25 minutos e em algo 
que é completamente estratégico e tem a ver com as pessoas que os elegeram gastaram cerca 
de 4 minutos com a agravante de lhe parecer que o entusiamo não foi o mais adequado.--------
Fez referência e leu o seguinte artigo intitulado “Fábrica da Azeitona” da TSF num Alentejo a 
mudar rapidamente, de 08 de fevereiro de 2018, que encontrou na internet, até porque é um 
leigo na matéria e está apenas preocupado com o futuro das gerações vindouras e desta 
terra:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Numa altura em que 95% do país continua em seca moderada ou severa e a tendência a longo 
prazo, com as alterações climáticas, será para mais anos de pouca chuva, associações 
ambientalistas e agrónomos da Universidade de Évora alertam que o Alentejo está a usar mal a 
água que tem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ninguém parece ter dúvidas em falar mesmo numa revolução na economia e na paisagem da 
região onde hoje já se vê verde todo o ano, como salienta a reitora da Universidade de Évora, 
mas vários contestam que o caminho seja o mais correto, garantindo que a aposta em culturas 
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de regadio, sobretudo em olivais intensivos, está a ser exagerada e vai ter consequências graves 
no futuro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A associação ambientalista Quercus pede ao governo que não autorize mais olivais intensivos 
na região e Mário Carvalho, docente e agrónomo na Universidade de Évora, partilha dos 
mesmos receios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O professor catedrático do Instituto Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas salienta que 
já hoje "guiamos quilómetros a fio e só vemos olivais intensivos e super-intensivos, agravando a 
gravidade dos problemas ambientais e para a biodiversidade da região devido ao uso de 
pesticidas", tudo subsidiado pelo Estado que vende a água de Alqueva "abaixo do preço de 
custo", apenas beneficiando os empresários que apostam nestas culturas.-----------------------------
O Alentejo, que tem 55% da área agrícola do país, "deslumbrou-se com a água de Alqueva", 
defende a reitora e também agrónoma Ana Costa Freitas: "Estamos a esgotar as reservas 
indiscriminadamente sem conhecer a água que existe na região".-----------------------------------------
Nada rende tanto no Alentejo como a azeitona:----------------------------------------------------------------
Numa altura em que o preço do azeite está em máximos nos mercados internacionais, há 
milhões de novas oliveiras a ser plantadas na área de influência do Alqueva no Baixo Alentejo 
mas também no Alto Alentejo, perto da Barragem do Maranhão que em pleno inverno tem 
apenas 22% da água que pode armazenar numa zona já cheia de olival intensivo.--------------------
Do lado do governo, um despacho conjunto de 2017 de vários ministérios admite que o novo 
regadio do Alqueva levanta "preocupações económicas ou ambientais" e o crescimento do 
olival intensivo no Alentejo põe questões que pedem "investigação urgente".-------------------------
No entanto, o presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, para onde 
a TSF foi encaminhada depois de questões enviadas ao Ministério da Agricultura, desdramatiza. 
Nuno Canada garante que essas preocupações estão a ter resposta efetiva, a agricultura do 
Alentejo é cada vez mais inteligente e usa menos água, sendo sustentável no longo prazo, numa 
visão partilhada pela Olivum – Associação de Olivicultores do Sul que representa as empresas 
com cada vez mais olivais intensivos na região.------------------------------------------------------------------
Azeitonas que dependem dos imigrantes:------------------------------------------------------------------------
O presidente da associação que representa os grandes olivicultores, Cortez Lobão, salienta que 
os novos olivais que estão a ser plantados, chamados de super-intensivos, muito mecanizados, 
exigirão ainda cada vez menos mão-de-obra 'importada', travando os casos de milhares de 
estrangeiros, muitas vezes ilegais, que enchem a região na época da apanha da azeitona.--------
Maria Antónia Pires de Almeida, alentejana de Avis e investigadora do ISCTE que na tese de 
doutoramento investigou a Reforma Agrária da década de 1970, salienta que o Alentejo que 
conheceu "já não existe".----------------------------------------------------------------------------------------------
Está a alterar-se toda a estrutura económica e social sem, de facto, trazer riqueza e pessoas 
para a região, numa altura em que a falta de população se agrava pois o novo regadio, afirma, 
dá muito pouco trabalho a portugueses.--------------------------------------------------------------------------
O agrónomo Mário Carvalho, tal como a Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, sublinha 
que boa parte desta nova agricultura só é viável não apenas pela água barata do Alqueva mas 
também porque há imigrantes que aceitam ordenados baixos e condições de trabalho que 
nenhum português aceitaria, com Pires de Almeida a salientar que "não quer viver num país 
onde há pessoas a trabalhar nestas condições e a viver em contentores.", fim.------------------------
Senhor Presidente, como se vê esta reportagem deveria ser o mote para uma discussão muito 
abrangente e complexa quer de cariz social, económico, agrícola, ambiental e até de saúde 
pública. Se os malefícios desta intensificação agrícola são bem visíveis ao nível da paisagem, do 
ambiente e das questões sociais relacionadas com a imigração ilegal e utilização de mão-de-
obra barata, são ainda pouco mensuráveis no que concerne ao impacto negativo na qualidade 
de vida das populações e na sua saúde. O que é perfeitamente visível, e um facto 
indesmentível, é a velocidade estonteante a que estas plantações super-intensivas têm 
crescido. Localizam-se em inúmeras situações junto das povoações (e aqui junto significa mesmo a 

poucos metros, há inúmeras situações destas que têm sido reportadas a múltiplas entidades a nível 
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nacional, locais e centrais) e utiliza milhares de toneladas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas 
que são chamados e apelidados hoje em dia de fitofármacos fazendo parecer que são 
perfeitamente inofensivos.--------------------------------------------------------------------------------------------
Este modelo de desenvolvimento agrícola e económico está a provocar uma morte lenta mas 
anunciada do Alentejo, num horizonte temporal, diria de algumas décadas, mas a veracidade 
desta afirmação vale o que vale e deixa-a à interpretação e ao conhecimento de muitas pessoas 
na sala que o terão mais que ele, até porque estas terras não nos pertencem, são das gerações 
que cá deixarão e todos têm o dever de as preservar o melhor possível.---------------------------------
É por demais evidente que a sociedade de consumo em que vivemos e a ganância desmesurada 
pelo lucro têm sempre um impacto muito significativo no ambiente e na qualidade de vida das 
populações. Neste âmbito cabe às entidades estatais, quer o governo central, quer as entidades 
locais, definirem um limite e promoverem a fiscalização que permita manter um certo 
equilíbrio. Não é contra o progresso económico evidentemente, até porque quer azeite e de vez 
em quando a sua esposa faz uns bolos de amêndoa, mas em tudo na vida há que manter um 
certo equilíbrio que possibilite às gerações futuras desfrutarem desta região como nós 
desfrutamos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em seguida colocou as seguintes questões ao Senhor Presidente:-----------------------------------------
Como vê o papel da Câmara Municipal nesta temática;------------------------------------------------------
De que forma a Câmara Municipal tem direcionado a sua ação para que as populações, a sua 
qualidade de vida e a sua saúde sejam preservadas;----------------------------------------------------------
Qual o grau de intervenção da Câmara Municipal na defesa do ambiente e do património 
histórico uma vez serem conhecidas inúmeras situações da sua destruição com uma leviandade 
indescritível pois as multas compensam o crime, percebendo naturalmente que existem 
múltiplas entidades envolvidas e com responsabilidades neste processo;-------------------------------
Que legislação defende as populações de forma a evitar plantações super-intensivas adjacentes 
aos aglomerados populacionais;-------------------------------------------------------------------------------------
Num Alentejo em que há uma agricultura super-intensiva em expansão excessivamente 
acelerada a crescer à beira da estrada, questionou se existem quotas definidas para o Baixo 
Alentejo e até onde podem ir;----------------------------------------------------------------------------------------
Uma outra preocupação é que todo este processo está a ser concentrado em meia dúzia de 
empresas que são detentoras da terra e nunca nenhuma região teve progresso quando meia 
dúzia de empresas ditam o seu futuro, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a esta temática deu as seguintes 
notas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efetivamente cerca de 60% da área de Alqueva está ocupada neste momento com olival. 
Também não deixa de ser verdade que o consumo de água do olival, seja intensivo ou super-
intensivo, apesar de tudo, é menor do que a cultura do amendoal.--------------------------------------
O senhor vereador Luís Miranda, na intervenção que fez sobre o assunto, resumiu de forma 
muito pragmática a intervenção da Câmara Municipal de Beja e de outras que têm esta 
questão do olival como cultura maioritária nos seus territórios e existem algumas formas de 
intervenção. Uma delas é através da sensibilização e até muitas vezes dos alertas públicos que 
são dados de situações que não são socialmente aceitáveis e que levam alguns olivicultores 
eventualmente a refletir e a mudar comportamentos, como aconteceu por exemplo numa das 
estradas de acesso a Pisões e à Barragem dos Cinco Réis, onde foram plantadas duas fileiras de 
oliveiras até ao limite da mesma e através da denúncia na comunicação social local de que a 
Câmara Municipal não estaria a concordar com essa aproximação do olival, embora não 
pudesse intervir, o explorador dessa propriedade teve conhecimento da situação e retirou as 
oliveiras. Não acontece sempre mas a sensibilização e o alerta público de que se cometeu um 
excesso não tolerável pela comunidade pode levar alguns olivicultores, pontualmente, a 
recuarem e a terem produções mais adequadas áquilo que é aceitável, protegendo assim a 
saúde e contribuindo para um maior equilíbrio.---------------------------------------------------------------
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Referiu também que as questões de saúde pública são para a Câmara Municipal de Beja 
fundamentais e determinantes. Já depois de terem dirigido ofícios anteriores à Direção Geral 
de Saúde e à Direção Regional de Agricultura e Veterinária, que não foram conclusivos na 
opinião da autarquia, aguardam, neste momento, pareceres para determinar e apurar aquilo 
que é perigoso, inadequado e não aconselhável em termos de aproximação destas culturas às 
residências para poderem estar à altura de intervir.----------------------------------------------------------
Relativamente à destruição de património, sempre que é detetado, faz-se uma participação à 
Direção Regional de Cultura que depois aplica as correspondentes contraordenações, se são 
compensadoras ou não, tem a sua opinião e guarda-a para si, aliás ainda recentemente na 
freguesia de Trigaches houve a aplicação de uma contraordenação a uma grande empresa e o 
valor foi o que foi. Aqui o munícipe Eugénio Rocha usou da palavra para dizer que a multa foi 
de 20.000,00 €, um valor irrisório pela destruição de uma ponte romana, portanto se a multa 
tivesse sido um milhão de euros uma vez que se está a falar de património arquitetónico com 
dois mil anos, outras situações semelhantes poderiam ser evitadas.-------------------------------------
Relativamente à dimensão territorial destes grupos, o Senhor Presidente disse haver 
efetivamente alguns grupos de grande dimensão mas existe a esperança que outras culturas 
não tão rentáveis de imediato, possam fazer um percurso interessante com a água, 
nomeadamente as frutas, agora o olival é largamente predominante e coloca-lhes um 
conjunto de dificuldades graves ao nível do licenciamento, onde a Câmara Municipal, 
infelizmente, não tem qualquer capacidade de intervenção, disse.--------------------------------------- 
 
O munícipe Eugénio Rocha disse não poder aceitar esta resposta porque cabe às entidades 
estatais no seu todo, com competências atribuídas ou não, estarem preocupados e discutir 
esta matéria de outra forma daquela que tem sido discutida até agora. Não pode aceitar a 
hipocrisia de haver legislação muito apertada e restrições muito significativas para o uso de 
glifosato pelas Juntas de Freguesia e pelas Câmaras Municipais, quando usam 100/200 litros do 
mesmo e depois junto às residências permitir-se a instalação de uma propriedade agrícola, 
com 300/400 hectares, que cada vez que compra pesticidas e herbicidas são às 20 toneladas. 
Se há estudos que dizem que o glifosato causa cancro, não se precisa de mais estudos para 
perceber que 20 toneladas de pesticidas e herbicidas no futuro podem causar cancro, e 
quando os seus filhos ou os filhos do Senhor Presidente aparecerem no IPO em Lisboa e cada 
um ficar na dúvida se foi ou não provocado pelos pesticidas, com certeza que depois cada um 
se interrogará de forma distinta porque é que não se fez rigorosamente nada. É isto que pede 
ao Senhor Presidente e vereadores que foram eleitos pelas pessoas e que por isso têm a 
competência e responsabilidade de fazer alguma coisa.-----------------------------------------------------
Acrescentou que tem falado com muitas pessoas que estão preocupadas, tem falado com 
outras que até têm responsabilidade ao nível da Assembleia da República e que lhe pareceram 
muito pouco preocupadas com o futuro desta terra, mas ele está extremamente preocupado e 
o executivo tem o dever moral de estar preocupado também. Se já há pareceres, um deles 
elaborado, em agosto de 2018, pela ULSBA que propõe uma reunião conjunta com a Câmara 
Municipal e a Direção Regional de Agricultura e todos estes meses depois ainda não 
aconteceu, honestamente parece que se anda a brincar com o futuro dos nossos filhos, daí 
pedir empenho, dedicação e sobretudo coragem, determinação e visão nesta questão porque 
naturalmente grupos económicos muito poderosos põem em causa muitas coisas da nossa 
vida mas se nada for feito daqui a quarenta anos não temos Alentejo. Foi a Ferreira do 
Alentejo, as pessoas estão preocupadas, nunca houve tanta gente doente como agora, os 
poços foram interditados, a água do seu vizinho tem uma concentração elevada de nitratos, e 
a verdade, é que se ficava preocupado com a paisagem alentejana que já conhece desde 1994, 
começou a ficar mais preocupado desde há três meses atrás, pode parecer uma perspetiva 
egoísta mas, muitas vezes, se todos tiverem esta perspetiva egoísta, a mesma eleva-se ao bem 
comum e preocuparmo-nos com o bem comum é também da responsabilidade do executivo. 
Não veio aqui atacar a Câmara Municipal, que terá um papel fundamental em todo este 
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processo mas à velocidade com que vê os cambalhões à aparecer nas bermas das estradas, 
daqui a cinco/dez anos garante que não há Alentejo, que irão haver muito mais cancros e que 
todo o modo de vida que garantiu o sustento de gerações nesta região vai desaparecer, disse.- 
 
O munícipe António Garrido chamou a atenção para o estado lastimável que se encontra a Rua 
dos Calceteiros no Parque Industrial de Beja bem como toda a envolvente dessa zona.------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que coincidência ou não, passou toda a 
manhã precisamente na zona referida, que será tratada pela empreitada iniciada este mês, 
que prevê melhoramento desses arruamentos a infraestruturação dos 24 lotes das novas 
unidades e o arranjo do acesso ao Bairro de São Miguel, no prazo de 18 meses se tudo correr 
como previsto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Carlos Dias, começou por considerar que a seguinte afirmação, feita num 
documento que a Câmara Municipal enviou a anunciar o hospital privado e a assinatura do 
protocolo, nomeadamente “…e vai permitir que um número significativo de habitantes do 
distrito possa aceder a cuidados de saúde hospitalares na região evitando deslocações, para 
além da criação de aproximadamente 200 postos de trabalho qualificados no território…” não 
faz qualquer sentido, é uma opinião e não é da competência da Câmara Municipal, aliás é 
quase um ato publicitário relativamente a um projeto privado feito precisamente no dia em 
que teve acesso ao relatório de auditoria à ULSBA e que não arranja adjetivos para qualificar. É 
incompreensível o que se passa e a forma como o Ministério da Saúde conduziu esta Unidade 
de Saúde, portanto, ao mesmo tempo que se promove um hospital particular deixa-se 
degradar um hospital público nas condições que todos conhecem. Assim, perguntou que 
garantias existem que um hospital particular, que vai custar vinte milhões de euros, vai apoiar 
pessoas do distrito em condições que o hospital público parece não ter para assegurar. Isto é 
um paradoxo, disse, mas é verdade, há três/quatro anos que não consegue fazer um exame 
médico no hospital público, é tudo no particular o que não faz qualquer sentido.-------------------
Considerou também que isto terá também a ver com aquilo que é o papel da autarquia e estes 
problemas que estão a surgir, como o caso que acabou de ser relatado sobre o olival, é uma 
daquelas situações que a autarquia se sente incapaz de superar, passa-lhe completamente ao 
lado porque foram criadas condições para que a autarquia não seja um estorvo e depois 
quando lê que o Senhor Presidente disse que o Aeroporto de Beja ou a região não tem uma 
localização geográfica privilegiada, contradiz com o que foi dito anteriormente porque toda a 
gente sempre disse que o Alentejo tinha uma localização privilegiadíssima para muita coisa até 
para um aeroporto intercontinental.------------------------------------------------------------------------------
Lembra-se também de um estudo que a Câmara Municipal fez em 2010, que previa que em 
2016 o Concelho tivesse 50.000 habitantes e em 2021, 57.000 habitantes, ganharia 27.000 
habitantes e seriam criados 15.000 postos de trabalho até 2021 e portanto perguntou, quando 
se fala na importância do olival o que é que fica na região desta grande riqueza? na sua opinião 
fica aquilo que o ex-ministro Mário Lino disse, um deserto, basta olhar para os campos que 
estão a ficar degradados, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que teve de fazer algum esforço à sua 
moderação e contenção para ouvir algumas das coisas que o senhor Carlos Dias acabou de 
dizer, em primeiro lugar porque essa afirmação em que terá dito que Beja e o seu território 
estão mal localizados é uma afirmação falsa, nunca a fez e não corresponde à realidade e a 
melhor prova é ouvir o que foi dito porque a Rádio Pax gravou essas afirmações. Aquilo que 
disse, foi que a posição estratégica de Portugal em relação ao mercado europeu é desfavorável 
porque está na periferia da Europa, ou seja, não estava a fazer referência nem a Beja nem ao 
Baixo Alentejo e portanto essa afirmação não corresponde à realidade é absolutamente 
incorreta e lamenta profundamente que algumas redes sociais a tenham difundido, 
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naturalmente com intuito de má-fé, e nem sequer tenham ouvido as declarações baseando-se 
numa transcrição errada de uma rádio local.-------------------------------------------------------------------
Outra coisa que não fazem é vender ilusões a pataco e portanto não comunga desse 
crescimento populacional maravilhoso que se anunciou para a região, é evidente que não vai 
acontecer. Tomara o Concelho estancar a perda de população, não só a autarquia mas 
também o sector privado porque os postos de trabalho estão sobretudo neste último e não no 
sector público. A instalação de pequenas e médias empresas contribuem para segurar pessoas 
no território, e segundo os últimos dados do INE, o Concelho de Beja continua a perder 0,6% 
de habitantes/ano, há uns anos atrás era 1%, portanto e com franqueza pensa que apesar de 
tudo Alqueva contribuiu para estancar alguma desta queda de habitantes, porque algumas 
dessas empresas que referiu e que podem não estar a fazer uma correta utilização da terra 
empregam muita gente dando o exemplo da “De Prado” que emprega mais de 300 pessoas 
por ano de forma permanente e portugueses na esmagadora maioria.---------------------------------
Relativamente aos hospitais, referiu que a Câmara Municipal pugna por um bom serviço de 
saúde público a nível local e também nacional, agora um investimento destes por conta e risco 
de um privado é um negócio, com certeza que é, mas numa região onde por exemplo grande 
parte da população são funcionários públicos, e havendo uma convenção com a ADSE, muitas 
das pessoas que atualmente recorrem ao Hospital da Misericórdia, Hospital da Luz ou Hospital 
dos Lusíadas, passarão a ter atendimento em Beja com poupança de recursos de deslocações e 
outros. Dir-lhe-ão que não é universal, não é, mas abrange muitas pessoas com seguros de 
saúde e muitas pessoas do funcionalismo público, classe média, classe média baixa que 
poderão ter tratamentos complementares em Beja. Não se pode colocar em confronto o 
serviço privado versus serviço público como se um eliminasse o outro, essa não é a perspetiva, 
obviamente que se esta unidade se instalar não será perfeita mas crê que vai prestar melhores 
cuidados de saúde na região, complementarmente a um melhor serviço público de saúde que 
obviamente se deseja e portanto, desse ponto de vista, considera que também assim se segura 
população e eventualmente até se trazem médicos para a região.---------------------------------------
A Câmara Municipal vende este terreno como primeiro interesse para servir a população e a 
região, depois se o negócio corre bem ou mal é com o privado e a autarquia não tem 
rigorosamente nada a ver com isso. Sabe também que o promotor quando entregar o projeto 
de arquitetura na Câmara Municipal pretende fazer uma sessão pública de esclarecimento 
para dar conhecimento das especialidades que pretende introduzir na unidade, os postos de 
trabalho e o investimento concreto a criar.---------------------------------------------------------------------
Questionou o Senhor Carlos Dias se o atual executivo da Câmara Municipal de Beja pretende 
que a instalação da unidade corra bem, naturalmente que sim, disse, agora não põem a 
esperança toda no hospital privado, aquilo que se quer é um serviço nacional de saúde eficaz, 
competente, que dê resposta e que mantenha Portugal nos melhores indicies de saúde 
pública. Há um problema grande, nomeadamente a falta de médicos no serviço público a nível 
nacional e ainda recentemente foram abertos concursos para um conjunto de especialidades 
em Santarém, que fica muito perto de Lisboa, e que ficaram desertos, o que é preocupante. 
Talvez se tenha de repensar como é que se poderá ter mais profissionais de saúde para o 
interior do país.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na questão da infraestruturação e equipamentos concorda que o Estado pode e tem que 
intervir mais, aliás a ULSBA já deveria ter nesta altura, por exemplo, uma ressonância 
magnética, agora nos recursos humanos as questões são mais complicadas.--------------------------
Voltou ainda à primeira questão para reafirmar ser absolutamente falso ter dito que Beja não 
é uma centralidade geográfica do território português, é sim senhor e por isso dizem que Beja 
é o Centro do Sul, situa-se entre o Algarve e Lisboa, entre o Porto de Sines e a fronteira de 
Espanha e tem potencialidades enormes. Aquilo que se referiu nesse seminário foi à situação 
de Portugal em relação ao centro da Europa e ao tempo que os nossos produtos levam a 
chegar a mercados do centro da Europa. Ao passo que a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, a 
Suíça, a Áustria, a República Checa e a Alemanha estão em posições mais centrais, terão de ser 
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desenvolvidas formas, eventualmente ferroviárias e aeronáuticas para que se chegue lá mais 
depressa, foi neste contexto que falou voltando a lamentar que as suas afirmações tenham 
sido deturpadas, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Catarina Valério deu conhecimento que tem um olival intensivo a doze metros da 
sua habitação quando o PDM não o permite, pelo que deixou apenas esta questão: Alguém 
estava na disposição de criar os seus filhos nesta situação? Ela não, mas não irá desistir nunca, 
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 número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete 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 25 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 
órgão executivo, redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------ 
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