
 
 

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 doze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezanove de junho 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(a) senhores(a) vereadores(a), Luís Alberto da Silva Miranda, Arlindo José 
Clemente Morais, João Manuel Rocha da Silva, 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 da senhora vereadora Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, 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 propondo a inclusão de mais sete 
pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência de transportes, 
nomeadamente da Junta de Freguesia de São Matias, União de Freguesias de Salvada e 
Quintos, Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, Coro de Câmara de Beja, Casa Pia de Beja 
Universidade Sénior de Beja e EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de 
Alqueva, proposta aceite por todos os presentes.------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relembrou os seguintes pedidos:--------------------------------------------------
Calendarização das intervenções por administração direta nos prédios propriedade da Câmara 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Empresas contatadas para a realização da empreitada de conclusão da Casa Mortuária de São 
Matias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção no Arco dos Prazeres colocou as seguintes perguntas:----------------
O valor em causa afixado no local é para uma intervenção mais alargada? A intervenção 
propriamente dita já iniciou. Em termos de trânsito, nomeadamente aos sábados de manhã 
com a realização do Mercado de Santo Amaro, há grandes dificuldades em aceder à Praça da 
República ou mesmo à Igreja da Sé, houve inclusivamente uma rapariga que vai casar e não 
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percebe como é que o trânsito irá fluir, pelo que perguntou como é que se faz o acesso depois 
à Igreja da Sé, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi informado que a intervenção engloba o Arco e também as muralhas do Castelo de Beja.-----
A obra iniciará com uma primeira intervenção ao nível das raízes das árvores que afetam a 
estrutura do arco e prevê-se um prazo de dois meses ou menos dependendo de alguns 
fatores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos acessos realmente entre as 06:00h e as 13:00h é o período mais complicado 
devido à realização do Mercado, mas depois o mesmo é feito normalmente através da Rua D. 
Diniz, portanto durante aquele horário há algumas restrições e quem quiser chegar à Igreja da 
Sé terá de ir a pé, com exceção dos veículos de emergência que terão naturalmente outras 
prioridades. São situações complicadas que têm de ser compreendidas e aliás quando se iniciar 
a intervenção dos percursos acessíveis, com obras na Rua Abel Viana, no Largo do Museu, Rua 
D. Manuel e Rua D. Diniz os constrangimentos serão grandes para todos mas não há grande 
forma de evitar isso mas espera-se que no final o resultado seja muito positivo e com certeza 
que valerá a pena.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão Consolidado do 

Município de Beja relativo ao ano 2018;--------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do artigo 75º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os municípios, as entidades 
intermunicipais e as suas entidades associativas, devem apresentar contas consolidadas com 
as entidades detidas ou participadas.-----------------------------------------------------------------------------
O Grupo Autárquico é composto por um município, uma entidade intermunicipal ou uma 
entidade associativa municipal e pelas entidades controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade a fim de beneficiar das suas atividades.-------------------------
Deverão ainda ser consolidadas, na proporção da participação ou detenção, as empresas locais 
que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, integrem o setor 
empresarial local e os serviços intermunicipalizados, independentemente da percentagem de 
participação ou detenção do município.-------------------------------------------------------------------------
O nº 7 do mesmo artigo identifica “Os documentos de prestação de contas consolidadas 
constituem um todo e compreendem o relatório de gestão, o balanço consolidado, a 
demonstração consolidada dos resultados por natureza, o mapa de fluxos de caixa 
consolidados de operações orçamentais e o anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 
com a divulgação de notas específicas relativas à consolidação de contas, incluindo os saldos e 
os fluxos financeiros entre as entidades alvo da consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Em junho de 2010, ano que foi publicado a Portaria nº 474/2010, de 15 de junho, através da 
qual foi aprovada a Orientação nº 1/2010, intitulada de “Orientação Genérica relativa à 
consolidação de contas no âmbito do sector público administrativo”.-----------------------------------
Em 28 de abril de 2011, na ausência de normas de consolidação de contas no POCAL ou uma 
norma única de consolidação de contas aplicável a todas as administrações públicas que 
compõem o sector público administrativo, foi publicado pelo Subgrupo de Apoio Técnico na 
Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) instruções específicas para o Exercício de 2010, com o 
objetivo de operacionalizar a consolidação de contas a apresentar pelos Municípios.--------------
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As Demonstrações Financeiras consolidadas devem ser elaboradas e aprovadas pela Câmara 
Municipal, de acordo com o estabelecido no artigo 76º da Lei nº 73/2013, e submetidas à 
apreciação da Assembleia Municipal no mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, 
sendo posteriormente publicitada de harmonia com o previsto no artigo 79º da mesma lei.-----
O perímetro de consolidação do Município de Beja engloba, para além do próprio Município, 
as seguintes entidades: Município de Beja (entidade mãe); EMAS, Empresa Municipal de Agua e 
Saneamento de Beja, E.M.; Inovobeja, Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.M. e 
Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M..----------------------------------------------
EMAS: A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. – EMAS, situada na Rua 
Conde da Boavista, 16, 7800-456 Beja é uma pessoa coletiva pública, constituída em setembro 
de 2002, como empresa municipal, nos termos da Lei nº 58/98 de 18 de agosto, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sujeita à 
superintendência da Câmara Municipal de Beja situada na Praça da República, 7800-427 Beja. 
A empresa tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de interesse geral: 
distribuição de água, drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais.------------------
A EMAS E.M. tem com missão a gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo doméstico e a gestão e exploração dos 
sistemas públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, num quadro de 
sustentabilidade económica, social e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da região.-------------------------
INOVOBEJA: A INOVOBEJA – Empresa Municipal de Desenvolvimento, E.E.M., encontra-se 
sediada na Rua da Misericórdia, nº 1, 7800-265 Beja.--------------------------------------------------------
A empresa encontra-se dissolvida de acordo com a informação constante no portal da justiça, 
de 28/11/2014, na consolidação foram considerados os dados financeiros do ano 2017, em 
virtude das contas de 2018 não estarem aprovadas.---------------------------------------------------------
RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – E.I.M.: A AMALGA – Associação de 
Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente foi constituída em 28 de fevereiro de 2000, 
tendo em 18 de junho de 2004 criado a Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, 
EIM para gerir o Sistema de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do 
Baixo Alentejo. Em julho de 2012, em virtude de uma reestruturação jurídico-legal a AMALGA 

incorporou a Resialentejo, através de um processo de fusão, tendo adotado a denominação 
social da Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM.------------------------------------
A Resialentejo dá destino final aos resíduos indiferenciados (resíduos que não são separados) 
provenientes da recolha municipal e dos materiais recicláveis depositados nos 
ecopontos/ecocentros e da recolha municipal dos concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa (seus acionistas).-----------------------------------------
A empresa gere ainda o Parque Ambiental de que é proprietária, com uma área de 143ha, 
onde tem reunidas as suas principais infraestruturas de tratamento e processamento de 
resíduos, a saber: 1 Aterro Sanitário; 1 Centro de Triagem; 1 Unidade de Triagem de Vidro; 1 
Ecocentro e 1 Centro de Receção e Triagem de REEE.--------------------------------------------------------
Para além das infraestruturas instaladas no Parque Ambiental, a Resialentejo tem ainda 5 
Estações de Transferência/Ecocentros (Beja, Barrancos, Castro Verde, Mértola e Serpa).---------------
No final de 2014 ficou concluída a empreitada de construção da Unidade TMB que irá 
processar parte dos resíduos produzidos nos municípios associados da RESIALENTEJO.--------------
Evolução da gestão do conjunto de sociedades:--------------------------------------------------------------
Município de Beja: De acordo com o que foi aprovado nas Grandes Opções do Plano para 
2018, no decurso do ano 2018, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:-
O montante de realização das receitas é de 25.105.544,69 €, o que corresponde a 73,23%. As 
receitas correntes executadas são de 22.508.985,00 €, o que corresponde a uma execução de 
90,90%. O valor executado das receitas de capital é de 2.155.129,36 €, que corresponde a uma 
execução de 23,79 %.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 24.612.407,62 €, que corresponde a um grau de 
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realização global da despesa de 71,79 %. As despesas correntes registam uma execução de 
19.355.686,30 €, que corresponde a 85,56%. As despesas de capital registam um valor de 
5.256.721,32 €, que corresponde a uma execução de 45,08%.--------------------------------------------
Inovobeja: A Inovobeja encontra-se em fase de extinção.--------------------------------------------------
Previsão da evolução futura do conjunto das entidades que compõem o perímetro de 
consolidação: Não existem previsões de alterações relevantes no que se refere a este ponto.---
Factos relevantes ocorridos após o encerramento do ano: Não existem factos relevantes a 
reportar após o encerramento do ano.---------------------------------------------------------------------------
Resultado Liquido do exercício:------------------------------------------------------------------------------------
Através da análise dos diferentes mapas apresentados verifica-se:--------------------------------------
a) O Município de Beja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2018, no montante de 
10.417,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A EMAS apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2018, no montante de 42.344,00 €;-
c) A Inovobeja apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 1.897,00 
€, dados 2017 as contas 2018 não foram ainda aprovadas;-------------------------------------------------
d) A Resialentejo apresenta um Resultado Liquido do Exercício de 2017, no montante de 
164.635,92 € (aquando da elaboração da Prestação de Contas do Município, a Resialentejo ainda não 

tinha disponibilizado, as contas aprovadas de 2018)----------------------------------------------------------------
Em termos consolidados o resultado líquido do exercício cifra-se em 151.506,00 €.-----------------
O Relatório de Consolidação de Contas do Município de Beja relativo ao ano 2018, constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 392)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação da Parceria Pública a celebrar entre o 

Estado Português e os Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique – Águas do Baixo 
Alentejo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------------
“Tal como aconteceu com a constituição da parceria Águas do Alentejo para distribuição de 
água em alta e tendo por base os mesmos 22 municípios, foi lançado o desafio de constituição 
de uma parceria também entre o Estado e as autarquias desses 22 municípios para a 
distribuição da água em baixa. Houve a recusa de integrar este processo inicialmente por parte 
de 10 municípios tendo 12 municípios solicitado à empresa Águas de Portugal a realização de 
um estudo de viabilidade económica e financeira para constituição desta parceria. Durante o 
processo de estudo houve mais 4 municípios que abandonaram esta possibilidade e neste 
momento o que está em causa é a constituição de uma parceria entre os Municípios de 
Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e Ourique.---------------------------------------
Do ponto de vista do executivo trata-se de um projeto essencial para construir um Projeto 
Público Regional para a Água e preparar o Sistema de Águas para as novas gerações.--------------
É fundamental aumentar o investimento, garantir mais fundos comunitários para a Região, que 
não tem acontecido por falta exatamente da constituição desta parceria uma vez que as 
câmaras isoladamente não conseguem candidatar-se a fundos comunitários nesta área se não 
for desta forma, aliás a Câmara de Beja no fundo já sofreu com isso quando foram feitos os 
últimos investimentos que nunca se conseguiram financiar e daí logo no início do mandato ter 
de se contrair um empréstimo. É também fundamental cumprir as obrigações legais uma vez 
que os défices de exploração do passado não são sustentáveis. Procura-se também melhorar 
muito a qualidade do serviço e garantir a proximidade, ao mesmo tempo preparar a região 
para os desafios das alterações climáticas e afirmar Políticas Sociais nos Tarifários bem como 
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melhorar as finanças municipais libertando recursos para novos investimentos. Este último 
ponto não se aplica propriamente a Beja porque a EMAS é uma empresa sustentável e não tem 
havido nos últimos anos transferências de verbas da Câmara Municipal para a mesma o que 
não acontece na grande maioria dos outros Municípios.----------------------------------------------------
É uma Parceria exclusivamente pública com base no Decreto-Lei nº 90/2009, em que o Estado 
Português e os municípios constituirão a Comissão de Parceria, devendo obrigatoriamente a 
sociedade gestora “Águas do Baixo Alentejo” ter 100% de capitais públicos. É muito 
importante afirmar isto porque ao contrário do que é dito sem fundamento, não há a 
possibilidade de privatização desta parceria, garantia dada nos termos dos protocolos e 
contratos a assinar, inclusivamente, se por ventura a empresa Águas de Portugal vier a ser 
privatizada, imediatamente esta parceria cai ficando a empresa apenas na posse dos 
municípios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com esta parceria há a possibilidade de proceder a investimentos que de outra forma não 
seriam possíveis. A preços constantes de 2019 prevê-se investir 86.000.000,00 € o que a 
preços correntes dará um valor nestes 40 anos de 164.000.000,00 €, prevendo-se nos 
primeiros 5 anos um investimento de 26.300.000,00 €.-----------------------------------------------------
A título de referência, os valores investidos, atingiram no quinquénio 2013/2017, nestes 8 
municípios, cerca de 2.000.000,00 € (que corresponde a uma média anual de 0,4 milhões de euros). 
A agregação dos 8 municípios potencia a obtenção de fundos comunitários que não 
receberiam caso não tivessem tomada esta decisão, uma vez que a sua atribuição está 
associada à capacidade de promoção de importantes investimentos.-----------------------------------
Os 8 municípios e a nova entidade gestora terão uma capacidade acrescida para ganhar mais 
fundos comunitários para a Região, quer ainda neste quadro comunitário (POSEUR), quer no 
período 2021/2027. Embora os plafonds do POSEUR neste quadro comunitário estejam 
esgotados é previsível que haja reformulação sendo possível ainda canalizar fundos para esta 
parceria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na globalidade da região, acumularam-se cerca de 34.000.000,00 € (últimos 6 anos) de défices 
na exploração corrente dos sistemas de águas, o que reduziu a capacidade de realização de 
investimento e penalizou fortemente as finanças municipais.---------------------------------------------
A legislação nacional e o direito comunitário determinam que o regime das tarifas dos serviços 
de águas assegure a recuperação tendencial pela tarifa do investimento nas infraestruturas e 
de todos os custos associados.-------------------------------------------------------------------------------------
O conteúdo das recomendações da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) 
em matéria tarifária deverá integrar o futuro Regulamento Tarifário dos Serviços de Água 
(RTA). Nos termos da Lei nº 10/2014 (estatutos ERSAR), de 06 de março, existindo um RTA, 
verificada a desconformidade das tarifas aplicadas com este regulamento, a ERSAR pode (no 

limite) substituir os órgãos municipais na determinação das tarifas a aplicar em baixa, 
arriscando-se os municípios de incorrer em penalizações pelo Regime Sancionatório.--------------
Objetivo de redução para 25 da água não faturada (perdas), essencial para uma região que se 
confronta com especiais desafios em termos de escassez.-------------------------------------------------
Melhorar o atendimento reduzindo o tempo de resposta a reclamações e sugestões.--------------
Objetivo de elevar a qualidade dos pequenos sistemas de tratamento de água para consumo 
humano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assegurar o cumprimento das licenças de descarga das ETAR de pequena dimensão, 
melhorando a qualidade das massas de água da região e as condições de saúde pública das 
populações.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estão previstas ainda na parceria novas Lojas de Atendimento ao Público em todas as sedes de 
concelho e diversificação de canais de contacto (Call Center e Internet).----------------------------------
A empresa a criar “Águas do Baixo Alentejo” irá investir nos próximos 40 anos 31.000.000,00 €, 
em condições de atendimento (lojas), na prontidão dos serviços de assistência técnica 
(reparação de roturas), em viaturas operacionais, nos sistemas de informação, em contadores, 
na monitorização de redes e na formação das equipas. No 1º quinquénio serão investidos 
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12.000.000,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmar Políticas Sociais nos quadros tarifários:----------------------------------------------------------------
O estabelecimento de um único tarifário na região minimiza o nível tarifário a praticar pelo 
nível de eficiência que a maior escala e uma estrutura especializada da região confere (por 

oposição à atuação individual de cada município).------------------------------------------------------------------
Um importante esforço de contenção das tarifas que permitem perspetivar um nível tarifário 
ao nível do que se encontra em vigor no concelho de Beja, abrangendo cerca de 40% dos 
utilizadores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspetiva de estabilidade das tarifas, sem prejuízo da possibilidade de revisão do EVEF até ao 
final do 3º ano de atividade.----------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios praticarão políticas sociais adequadas à realidade económico-social das 
populações de cada concelho, bem como irão mitigar o impacto do ajustamento tarifário no 
tempo, situação que não se verifica no Concelho de Beja uma vez que a tarifa que se anuncia é 
ligeiramente inferior àquela que neste momento é praticada no município.---------------------------
Melhorar as finanças municipais libertando recursos para novos investimentos:--------------------
O endividamento financeiro da empresa não consolidará com as contas de cada município.-----
Para além do contributo para o equilíbrio das contas dos municípios, os municípios irão 
beneficiar de uma retribuição pela infraestruturas.-----------------------------------------------------------
Outra questão colocada com razoabilidade são os trabalhadores que neste momento integram 
os quadros da EMAS e dos Serviços de Águas e Esgotos nas restantes Câmaras Municipais.-------
Sobre este aspeto existe a disponibilidade para integrar a totalidade dos trabalhadores 
atualmente afetos aos serviços de águas que disponham dos seguintes vínculos contratuais: 
contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho a termo certo ou incerto. A 
integração será feita numa base voluntária com consentimento expresso dos trabalhadores 
através da celebração de acordos tripartidos, trabalhador, entidade empregadora atual e 
Águas do Baixo Alentejo que por sua vez manterá todos os direitos que decorrem dos vínculos 
contratuais através de várias modalidades.---------------------------------------------------------------------
Isto dará oportunidade de desenvolvimento pessoal e melhoria das condições remuneratórias 
enquadradas em acordo coletivo de trabalho celebrado com associações sindicais afetas à UGT 

e à CGTP e com sistema de responsabilidade empresarial que promove condições acrescidas de 
bem-estar e segurança no trabalho. Não há redução de salário base mas sim aumento que 
pode rondar 15% a que acresce o subsídio de refeição de 7,14 € por via do posicionamento da 
grelha salarial do Grupo AdP, Águas de Portugal, SGPS, S.A. e da passagem para o regime das 40 
horas semanais. Direito aos complementos remuneratórios associados à organização de 
trabalho como subsídio de turno regime de prevenção ou isenções de horários de trabalho em 
função e organizações de trabalho definido. Mobilidade no trabalho regulado no ACT 

compatibilizando interesses das partes e salvaguardando eventuais acréscimos de encargos. A 
transição dos trabalhadores processa-se após a constituição da Entidade Gestora e celebração 
do contrato de gestão e contempla vários passos. A salvaguarda dos direitos adquiridos 
encontra-se integrada na transição entre as entidades empregadoras. Há um conjunto de 
acesso a benefícios que estão consagrados para o Grupo AdP, Águas de Portugal, SGPS, S.A. e 
que serão extensíveis para todos os trabalhadores que venham a integrar esta parceria.----------
Esclareceu sobre esta matéria que as empresas do Grupo AdP, Águas de Portugal são privadas, 
maior grupo português do sector do ambiente com mais de 25 anos e presença em todo o 
território do continente. Integra o sector empresarial do Estado. Capitais exclusivamente 
públicos Estado mais Municípios. Se for transitado deixo de ser funcionário público? Não, 
através da cedência de interesse público o vínculo público mantém-se e pode regressar 
quando quiser findo o prazo de aviso prévio. Existe uma integração na empresa através do 
regime de cedência. Trabalhadores que transitam para o Grupo AdP, Águas de Portugal, têm 
um processo similar nas Águas da Região de Aveiro, ano de 2010, com 85% das equipas 
constituída por funcionários municipais, 240 em cedência, considerada uma das 100 melhores 
empresas para trabalhar em Portugal nos anos 2012, 2013 e 2014 por avaliação dos 
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colaboradores. Relativamente à ADSE e Caixa Geral de Aposentações, as condições de proteção 
social mantém-se inalteradas, mesmo após a integração na empresa. As inscrições na Caixa 
Geral de Aposentações e ADSE mantém-se e a nova empresa assegura o pagamento dos 
encargos que vêm sendo do município, ou seja, para o trabalhador nada se altera. Se for 
transitar, na verdade os serviços de águas transitam para a nova empresa pelo que a forma de 
dar continuidade ao percurso profissional ligado ao serviço é transitado igualmente. Quem 
permanecer no município será necessariamente envolvido em processo de reconversão 
profissional para outras áreas (isto nos municípios que não o de Beja uma vez que a EMAS é um caso 

diferenciado de todos os outros).--------------------------------------------------------------------------------------
Um projeto garantidamente público:-----------------------------------------------------------------------------
A proposta de constituição de um sistema integrado de gestão dos serviços de água e 
saneamento dos municípios não representa uma forma de privatização pelas seguintes razões: 
a) Os trabalhos de estudo e análise em curso, realizados pelos representantes dos Municípios e 
da empresa Águas de Portugal visam a constituição de uma parceria pública-pública, com base 
no regime previsto no Decreto-Lei nº 90/2009, de 09 de abril.--------------------------------------------
b) A parceria envolve unicamente entidades públicas – Estado e Municípios.-------------------------
c) O modelo referido encontra-se implementado em quatro regiões do País, tendo sua génese 
a região do Alentejo, na sequência da qual veio a ser celebrado o Contrato de Parceria Pública, 
para a gestão de forma integrada, dos serviços de abastecimento de água para consumo 
público e de saneamento de águas residuais celebrado a 13 de agosto de 2009 entre o Estado 
Português e os 22 Municípios do Alentejo, nos quais Beja está integrado.-----------------------------
d) A titularidade dos sistemas municipais e dos respetivos bens e infraestruturas permanecem 
na propriedade dos Municípios, sendo afetos temporariamente para exploração e gestão do 
sistema integrado e não tendo a empresa a constituir mais do que a posse dos bens.--------------
e) As autarquias não perdem a capacidade de intervenção, dado que as decisões principais 
relativas ao sistema integrado, como sejam a aprovação das tarifas e suas atualizações, dos 
planos de atividade e dos investimentos são aprovadas por uma Comissão de Parceria (5 

membros dos quais 2 são nomeados pelos municípios, 2 nomeados pelo Estado e 1 Presidente nomeado 

de comum acordo entre o Estado e os municípios). Também as decisões relativas a investimentos 
em infraestruturas para além das assumidas pela parceria e as relativas às tarifas sociais 
permanecem na esfera de competência direta dos Municípios. As tarifas a praticar evidenciam 
esta própria capacidade de intervenção, ao prever o cofinanciamento de parte dos 
investimentos pelos orçamentos municipais como forma de conter as tarifas aos utilizadores. 
f) Caso a empresa gestora do sistema integrado deixe de integrar o sector empresarial do 
Estado (ex. privatização da AdP, Águas de Portugal, SGPS, S.A.), nos termos dos modelos contratuais 
instituídos e do quadro legal comunitário aplicável, ocorre a caducidade automática dos 
contratos outorgados entre o Estado e os municípios, conforme já tinha dito, passando a 
gestão a ser realizada por uma empresa detida unicamente pelos municípios, disse.--------------- 
 
O vereador João Rocha fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
Referiu que entre a parceria da empresa Águas do Alentejo com esta agora proposta há uma 
diferença, isto é, neste acordo e nos termos da cláusula 3ª, nº 4 existe a permissão de passar a 
concessão a uma empresa privada.-------------------------------------------------------------------------------

Lembrou também que a EDP era pública, os CTT eram públicos, a TAP era pública e muitas 
outras eram públicas e foram privatizadas, ou seja, isto é uma regra que vai contra os 
princípios do Poder Local, onde tem de haver respeito pela sua autonomia, uma coisa que este 
Governo não fez, tal como aconteceu com a CIMBAL onde não foram os municípios que 
escolheram associar-se e, neste caso, querem novamente obrigar e asfixiar as câmaras porque 
não aprovam projetos dos municípios, contrariamente ao que acontece na Europa, como por 
exemplo em Paris que voltou atrás para remunicipalizar as águas.---------------------------------------
Em função disto, considerando que esta parceria é um encobrimento para posteriormente 
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poder privatizar a água à sua vontade e considerando que a água deve ser um bem público e 
não um negócio irá votar contra, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda considera que o “fantasma” da privatização está afastado na medida 
em que está garantido contratualmente que os municípios poderão sempre constituir uma 
empresa para gerir a parceria sem a participação do Estado, é uma evidência, os municípios 
não poderão ser obrigados à privatização desta parceria.---------------------------------------------------
Depois, quando o senhor vereador diz que o Governo impõe, se calhar é porque pode impor e 
é neste quadro de imposições que terão de se mover e não noutro, isto é, o que se sabe é que 
o município só pode recorrer aos fundos comunitários constituindo esta parceria e aliás o 
senhor vereador saberá até melhor porque inclusivamente também promoveu um estudo, no 
final do mandato anterior, de constituição de uma parceria entre Beja, Cuba e Serpa para a 
gestão da água em baixa, que não se concretizou porque as condições políticas mudaram.-------
O que é certo é que o município tem grandes necessidades de investimento na reestruturação 
das redes e no combate às perdas de água, com a possibilidade de potenciar o know how e a 
capacidade técnica da EMAS, E.M., integrando esta empresa a criar e podendo, de uma forma 
solidária com outros municípios, caminhar no futuro com as restrições políticas, com as 
restrições impostas pelas alterações climáticas, e pela necessidade de melhorar a qualidade da 
água, melhorar a sua distribuição e garantir a sustentabilidade do sistema.---------------------------
Assim, consideram que desta forma haverá mais garantias de cumprir estes objetivos e por 
isso aderiram a esta possibilidade sabendo que a posição de Beja é determinante na 
constituição desta parceria porque sem Beja não é viável do ponto de vista económico-
financeiro nem técnico.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente aos trabalhadores, e tendo em conta uma peça do 
Diário do Alentejo onde se assumiu a extinção da EMAS, E.M., foi dito que os trabalhadores 
seriam inseridos nesta nova empresa ou então regressariam ao município. Ora, sabendo-se 
que a integração no município tem de ser feita mediante um procedimento concursal público, 
há semelhança do que aconteceu por exemplo com a INOVOBEJA, perguntou se há aqui alguma 
informação que desconheçam.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que quando se fala no regresso dos trabalhadores aos 
municípios evidentemente que se trata dos restantes municípios e não concretamente ao de 
Beja e também é difícil de perspetivar que haja trabalhadores da EMAS que não estejam 
interessados em integrar esta nova empresa e realidade uma vez que todos os seus direitos 
são garantidos e a não ser por preconceito, não está a ver que eles sintam essa necessidade, 
portanto do seu ponto de vista é uma não questão tendo em conta que, o quadro em que essa 
transição se processará, será sempre com melhores condições, tanto financeiras como de 
carreira e se os outros exemplos servem para serem referidos também neste caso não há 
noticia que os trabalhadores que foram integrados na empresa Águas de Portugal tenham 
vontade de regressar aos seus municípios, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu também que se a possibilidade que 
o vereador João Rocha colocou de eventualmente haver uma cedência da posição da empresa 
Águas de Portugal a outra entidade que não integre o sistema público automaticamente 
ocorre a caducidade do contrato portanto o sistema público está totalmente salvaguardado 
nessa matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a empresa Águas Públicas do Alentejo referiu que havia uma previsão de investimento 
na ordem dos 267.000.000,00 € para 40 anos e passados os primeiros 8 anos já houve 
investimentos na ordem dos 83.600.000,00 € o que demonstra que os municípios não teriam 
capacidade e condições próprias para fazerem este tipo de investimento na água em alta, 
portanto é um exemplo que nas baixas o investimento pode conhecer uma multiplicação por 4 
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ou 5 em termos daquilo que é a capacidade própria dos municípios que não integrem uma 
entidade com estas caraterísticas.---------------------------------------------------------------------------------
Assim, para este executivo estando salvaguardado que aos tarifários não aumentam, que a 
água não deixa de ser servida por um sistema público de abastecimento e que não há qualquer 
problema com os trabalhadores da EMAS, não têm grande dúvida que esta solução é a mais 
adequada para trabalharem em rede e para gerirem cada vez melhor este bem escaço e cada 
vez mais precioso que é a água sobretudo em Regiões como é o nosso Baixo Alentejo, disse.---- 
 
A vereadora Sónia Calvário, atendendo ao que o Senhor Presidente disse, designadamente que 
a água é um bem precioso e escaço, referiu que para além disso é também um bem apetecível, 
daí a enorme preocupação até pelos outros exemplos que já existem de sectores estratégicos 
e de bens essenciais e que a privatização leva ao que tem levado, portanto, e sendo o 
protocolo claríssimo onde diz que é possível a cedência, mediante autorização dos municípios 
não especificada se por unanimidade ou não, de facto consideram não estar salvaguardada a 
questão da forma que o executivo interpreta.-----------------------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhadores da EMAS, E.M., fica preocupada quando o senhor vereador 
Luís Miranda refere que é uma não questão Depois também a espanta que o senhor vereador 
na apresentação exaustiva que fez tenha falado na questão dos trabalhadores mas sempre dos 
outros municípios e por mais solidária que queira ser com os demais, aquilo que lhe interessa 
naturalmente são os trabalhadores do Município de Beja e não ficou aqui nenhuma ideia sobre 
se por exemplo algum deles não concordar com isto o que é que lhe vai acontecer, pelo que 
perguntou se eles têm conhecimento direto desta situação, se já foram feitos contatos 
nomeadamente com a estrutura sindical e comissão de trabalhadores, mas sendo uma não 
questão presume que não, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que todo este processo será levado a cabo de acordo com a 
vontade dos trabalhadores expressa através das suas organizações sindicais. O processo está 
no início e é ponto de honra que os trabalhadores sejam consultados sobre todas as matérias, 
não só as que lhes dizem respeito como também às que dizem respeito à parceria e à 
empresa, nada será imposto. Depois, do ponto de vista deste executivo, dada até a faixa etária 
jovem dos trabalhadores da EMAS, entendem que têm todas as vantagens em aderir a um 
projeto destes com perspetivas de carreira que provavelmente não conseguirão realizar no 
quadro da EMAS e que poderão ter um desenvolvimento muito favorável no quadro da AdP – 
Águas de Portugal e dos acordos de empresa que foram realizados, disse.----------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção colocou-se a seguinte proposta à votação:-------------
“Tendo em conta que os artigos 117º, nº 1 e 118º do regime jurídico das autarquias locais e do 
estatuto das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
estabelecem que o Estado e as autarquias locais articulam entre si a prossecução das 
respetivas atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de competências, tendo 
como objetivos a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, o Estado e as autarquias locais podem estabelecer entre si, sem prejuízo das 
suas competências próprias, formas adequadas de parceria para melhor prossecução do 
interesse público, designadamente no domínio da prestação de serviços essenciais, como o 
abastecimento de água para consumo humano e o saneamento de águas residuais urbanas.----
Considerando a necessidade de implementação do PENSAAR 2020 - Uma nova Estratégia para o 
Sector de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, aprovado pelo Despacho 
nº 4385/2015, de 22 de abril de 2014, do Secretário de Estado do Ambiente, publicado no 
Diário da República nº 84, 2ª Série, de 30 de abril, que partindo da necessidade de reforço da 
sustentabilidade económico-financeira das entidades gestoras de sistemas municipais de 
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abastecimento de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas 
preconiza que a “restruturação organizacional do setor (…), nomeadamente dos serviços «em 
baixa» deve começar ou continuar num contexto de consenso e compromisso político 
alargados entre os titulares das EG, utilizando as soluções organizacionais disponíveis e já 
utilizadas com sucesso no âmbito do quadro legal vigente”.-----------------------------------------------
Atendendo ao regime jurídico constante do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril de 2009, que 
estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais no âmbito da 
exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento 
de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos.----------------------------------------------
Considerando que decorre do PENSAAR 2020, bem como do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de 
abril, a promoção da integração territorial mais adequada dos sistemas municipais, sem 
prejuízo do respeito da autonomia local, no sentido da maximização das economias de escala, 
bem como a integração dos sistemas de abastecimento público de água e de saneamento de 
águas residuais urbanas, de forma a maximizar economias de gama.------------------------------------
Atendendo a que a integração do ciclo urbano da água e a sua articulação com as estratégias 
de desenvolvimento e gestão territoriais, bem como a iniciativa “Compromisso Nacional para a 
Sustentabilidade dos Serviços Públicos da Água”, propugnam que seja valorizado o acesso ao 
financiamento comunitário a projetos que evidenciem o reforço das capacidades de realização 
dos investimentos e de exploração dos sistemas com eficiência, em linha com o preconizado 
no PENSAAR 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que os municípios que compõem a região do Baixo Alentejo desenvolveram nos 
últimos anos diversas iniciativas relacionadas com a necessidade de resolução eficaz dos 
problemas de infraestruturação e gestão dos serviços municipais de abastecimento público de 
água para consumo humano e de saneamento de águas residuais urbanas, ponderando as 
especificidades do território, as responsabilidades com a prestação de serviços públicos 
essenciais às populações e aos desafios impostos por uma regulação cada vez mais exigente 
deliberou iniciar os procedimentos conducentes à identificação de soluções mais eficientes 
para os serviços de águas.-------------------------------------------------------------------------------------------
Dado que a celebração de uma Parceria, nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, 
representará para as populações dos concelhos abrangidos uma melhoria da qualidade de vida 
decorrente da realização de investimentos relevantes, que se traduzem no incremento da 
universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço, com os consequentes benefícios 
em termos de saúde pública e de proteção do ambiente.---------------------------------------------------
Atendendo a que a exploração e a gestão dos serviços de águas podem ser efetuadas através 
de entidade do setor empresarial do Estado em que participem municípios ou associações de 
municípios, conforme previsão da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 90/2009, de 
9 de abril.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando, por outro lado, na atual conjuntura económico-financeira que a instituição da 
Parceria se traduzirá numa racionalização e contenção de custos com os serviços municipais de 
abastecimento público de água para consumo humano e de saneamento de águas residuais 
urbanas, uma vez que a gestão integrada dos mesmos oferece vantagens indiscutíveis no plano 
comparativo com outros modelos de gestão previstos no Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de 
agosto, fruto das economias de escala e gama e da adoção consistente de boas práticas de 
gestão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dado que a solução indicada preserva a gestão pública do serviço e a titularidade dos sistemas 
municipais e dos respetivos bens e infraestruturas que permanecem na propriedade dos 
municípios, sendo afetos temporariamente para gestão do sistema integrado e não tendo a 
entidade gestora mais do que a posse dos bens.--------------------------------------------------------------
Tendo em conta que através do modelo de gestão proposto os municípios não perdem a 
capacidade de intervenção, dado que as decisões principais, como sejam a aprovação das 
tarifas e suas atualizações, dos planos de atividade e dos investimentos são aprovadas por uma 
Comissão de Parceria, na qual se encontram representados paritariamente os municípios e o 
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Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que em matéria de relações laborais, o modelo em análise não prevê a 
integração obrigatória dos trabalhadores autárquicos em funções nas áreas do abastecimento 
e saneamento, mas um processo que privilegia a vontade dos trabalhadores, em celebrar um 
contrato de cedência em funções públicas ou um contrato de trabalho com a empresa a 
constituir, em termos a concertar com as organizações representativas dos trabalhadores.------
Uma vez que a livre escolha de uma parceria no que respeita aos serviços públicos em questão 
pressupõe cumprir a missão e os objetivos que lhes tenham sido determinados, de forma 
económica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros exigentes 
de qualidade, procurando salvaguardar e expandir a sua competitividade, com respeito pelos 
princípios de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, de serviço público e de 
satisfação das necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados.-------------------------------
Considerando que se encontra acautelado que se a entidade gestora deixar de integrar o 
sector empresarial do Estado, nos termos dos modelos contratuais instituídos e do quadro 
legal comunitário aplicável, ocorre a caducidade automática dos contratos a outorgar entre os 
municípios e o Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ao plenário da Câmara Municipal de Beja, para efeitos de submissão à aprovação da 
Assembleia Municipal de Beja, nos termos do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º do 
regime jurídico das autarquias locais e do estatuto das entidades intermunicipais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que delibere:-----------------------------------------------------
1) Aprovar a constituição de uma Parceria Pública entre o Estado Português e o conjunto dos 
municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, 
nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebração dos seguintes 
contratos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Contrato de Parceria Pública e seus anexos, por intermédio do qual os municípios decidem 
agregar os respetivos sistemas municipais num sistema territorialmente integrado designado 
por Sistema de Águas do Baixo Alentejo, o qual inclui as infraestruturas e os equipamentos do 
município de Castro Verde previstos no plano de investimentos, nos termos descritos no 
dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação;--------------------------------------
b) Contrato de Gestão e seus anexos, que visam estabelecer os termos e os objetivos da 
exploração e gestão dos serviços de águas relativos ao Sistema de Águas do Baixo Alentejo, 
nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação;------
2) Subsidiariamente, em caso de indeferimento da aprovação pelos órgãos autárquicos do 
município de Castro Verde da constituição de uma Parceria Pública nos termos previstos no 
ponto anterior, é aprovada a constituição de uma Parceria Pública entre o Estado Português e 
o conjunto dos municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e 
Ourique, nos termos do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebração dos 
seguintes contratos:---------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Contrato de Parceria Pública e seus anexos, por intermédio do qual os municípios decidem 
agregar os respetivos sistemas municipais num sistema territorialmente integrado designado 
por Sistema de Águas do Baixo Alentejo, o qual inclui as infraestruturas e os equipamentos dos 
municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e Ourique previstos no 
plano de investimentos, nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da 
presente deliberação, com as alterações e correções decorrentes da diminuição do âmbito 
territorial do sistema;-------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Contrato de Gestão e seus anexos, que visam estabelecer os termos e os objetivos da 
exploração e gestão dos serviços de águas relativos ao Sistema de Águas do Baixo Alentejo, 
nos termos descritos no dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação, com 
as alterações e correções decorrentes da diminuição do âmbito territorial do sistema;------------
3) Em conformidade com o modelo de financiamento previsto no estudo de viabilidade 
económico-financeira do Sistema de Águas do Baixo Alentejo, aprovar o montante da 
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comparticipação devida quanto aos investimentos de renovação de redes e substituição das 
demais infraestruturas, nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------- 
 

Investimento inicial e valor de preservação 
de infraestruturas municipais previsto 

Investimento inicial e 
valor de preservação das 

infraestruturas municipais 
a suportar pela EGP 

Valor máximo anualizado de 
comparticipação estimada a ser 

suportado a partir do 2.º 
Quinquénio 

24 244 762 24 244 762 0 
 

4) Autorizar, nos termos do nº 1 do artigo 53º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, a subscrição 
pelo município de Beja de 215.960,00 € (duzentas e quinze mil, novecentas e sessenta) ações 
da categoria A, representativas de 1.079.800,00 € (um milhão, setenta e nove mil e oitocentos) 
do capital social da sociedade A.D.B.A. – Águas do Baixo Alentejo, S.A., entidade gestora do 
Sistema de Águas do Baixo Alentejo, tendo como acionistas os municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos dos 
estatutos que constam do dossier I apenso à presente deliberação e com os fundamentos 
constantes do documento enquadrador da parceria que integra o dossier I apenso à presente 
deliberação, que dela fazem parte integrante ou caso o município de Castro Verde não integre 
a Parceria Pública, a aprovação com as adaptações decorrentes;-----------------------------------------
5) Aprovar a minuta de acordo parassocial, a subscrever pela sociedade AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., e pelo conjunto de municípios de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos descritos no dossier apenso, que faz 
parte integrante da presente deliberação, ou subsidiariamente, em caso de indeferimento da 
aprovação pelos órgãos autárquicos do município de Castro Verde de constituição de uma 
Parceria Pública nos termos supra referidos, a aprovação da minuta de acordo parassocial, a 
subscrever pela sociedade AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A., e pelo conjunto de municípios 
de Aljustrel, Almodôvar, Barrancos, Beja, Mértola, Moura e Ourique, nos termos descritos no 
dossier apenso, que faz parte integrante da presente deliberação, com as alterações 
decorrentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Designar o Presidente da Câmara Municipal para representação do município de Beja na 
outorga dos contratos supra referidos;---------------------------------------------------------------------------
7) Determinar, nos termos da alínea c) do artigo 157º do Código do Procedimento 
Administrativo, que as deliberações previstas nos pontos anteriores se encontram 
condicionadas à aprovação, pelos competentes órgãos autárquicos dos municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Mértola, Moura e Ourique;-----------------------------------------------------------
8) Verificada a condição prevista no ponto anterior, submeter a fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas o Contrato de Parceria Pública e o Contrato de Gestão relativos à constituição de 
uma Parceria Pública entre o Estado Português e o conjunto dos municípios de Aljustrel, 
Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura e Ourique, nos termos do Decreto-
Lei nº 90/2009, de 9 de abril, bem como a aquisição de ações representativas do capital social 
da sociedade A.D.B.A. – Águas do Baixo Alentejo, S.A., entidade gestora do Sistema de Águas do 
Baixo Alentejo, nos termos conjugados do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 46º da Lei nº 
98/97, de 26 de agosto, e do nº 1 do artigo 54º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto;----------------
9) Emitido o visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos previstos no ponto anterior, 
determinar a dissolução da empresa EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., nos termos previstos nos artigos 61º e 62º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, e na 
modalidade que venha a ser determinada por deliberação da Assembleia Municipal de Beja, 
sob proposta da Câmara Municipal de Beja.”-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com o voto de qualidade do Senhor Presidente da Câmara 
e os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

393)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.3. – Proposta de aprovação da revisão do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios de Beja e submissão a consulta pública;-------- 

 
Presente a Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Beja 
(Informação Base, Plano de Ação e Plano Operacional Municipal), com parecer favorável do Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas, que constitui documento anexo número dois que faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 394)----- 

 
 

2.4. – Proposta de aprovação do Plano de Pormenor para a Unidade 

Operativa de Planeamento e Gestão da Zona das “Terras Frias”;---------------- 

 
Registo nº 10139, de 07 de junho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento da proposta de Plano de Pormenor para a Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão – UOPG 4 – zona das “Terras Frias”, que constitui documento anexo número três que 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Caso esta proposta tenha acolhimento, deverá ser enviada para a CCDRA para que a entidade 
proceda à recolha de pareceres e conferência procedimental.--------------------------------------------
Na sequência do parecer da CCDRA que sugere que a Câmara Municipal delibere a dispensa do 
procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, desde que justificada com base no artigo 4º 
do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho.-------------------------------------------------------------------
Neste sentido foi proposto também que fosse deliberado dispensar do procedimento da AAE, 
no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor da Zona das Terras Frias.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 395)---------------------------------------------- 

 
 

2.5. – Proposta de abertura de período de discussão pública – Operação 

de Reabilitação Urbanística da Rua da Lavoura;--------------------------------------------- 

 
Registo nº 4495, de 05 de junho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que se encontra concluída a proposta de “Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana da Rua da Lavoura”.----------------------------------------------------------------------
De acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal delibera enviar 
este processo para o IHRU por meios eletrónicos para emissão de parecer não vinculativo, no 
prazo de 15 dias. Simultaneamente é submetido a discussão pública a promover nos termos 
previstos no RJIT para os planos de pormenor.-----------------------------------------------------------------
Assim, a Câmara Municipal delibera proceder a abertura de discussão pública através de aviso 
a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma 
colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio da internet do Município, no qual conste 
o período de discussão pública, a forma como os interessados podem apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas que haja lugar e os 
locais onde se encontra disponível a proposta.----------------------------------------------------------------
O período de discussão pública deve ser anunciado com antecedência mínima de 5 dias e não 
pode ser inferior a 20 dias.------------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido este período e apreciadas as reclamações, a Câmara Municipal aprovará em 
definitivo o programa e enviará à Assembleia Municipal para aprovação. Este programa será 
então publicado no Diário da República.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a discussão pública.(Deliberação nº 396)---- 
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2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural da Herdade da Figueirinha;---------------------------- 

 
Parecer nº 4571 DAU/SAP, de 07 de junho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que vem a Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, Ldª, solicitar à 
Câmara Municipal a celebração de um contrato para planeamento para elaboração de um 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico abrangendo um prédio rústico e três prédios urbanos, 
de sua propriedade com 293,40ha.--------------------------------------------------------------------------------
Com este PIER pretende-se criar as condições necessárias para o desenvolvimento e ampliação 
da atividade existente ligada à produção de vinho e azeite potenciando a gestão sustentável 
do espaço rural e dos recursos naturais, a economia e o emprego, potenciando oportunidades 
de fixação das populações nas áreas rurais, conciliando os interesses do proprietário com os 
objetivos estratégicos do município patentes no PDM em vigor.------------------------------------------
A intervenção proposta prevê o aumento dos postos de trabalho existentes, que atualmente é 
de 40 postos de trabalhos efetivos e pretende ainda adequar as instalações à receção de 
grupos maioritariamente internacionais, recebendo a empresa anualmente cerca de 15,000 
visitantes, dos quais 80% são estrangeiros.---------------------------------------------------------------------
Neste sentido considera-se de acolher a proposta apresentada e a aprovação da minuta de 
contrato para planeamento e dos termos de referência apresentados, para a abertura do 
procedimento de celebração deste contrato, que constituem documento anexo número 
quatro e fazem parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------------
A proposta de contrato e a deliberação referida serão objeto de discussão pública pelo prazo 
de 10 dias, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da 
comunicação social na plataforma colaborativa de gestão territorial e no respetivo sítio da 
internet.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 397)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação definitiva do contrato para planeamento 

da Herdade da Fonte dos Frades – Baleizão;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4749, de 14 de junho de 2019, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que terminado o período de discussão pública e não se tendo verificado qualquer sugestão ou 
reclamação relativamente à decisão de efetuar um contrato de planeamento para a Herdade 
de Fonte dos Frades – Baleizão, nem à minuta do contrato e respetivos termos de referência 
estão estes documentos em condições de serem aprovados em definitivo e ser assinado o 
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 398)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de abertura de Concurso Público;------------------------------------------ 

 
Registo nº 4498, de 05 de junho de 2019, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo 
que se possa proceder à alineação por concurso público de um terreno rústico com a área de 
3,25 hectares, localizado na zona das Terras Frias, em Beja, conforme programa de concurso, 
caderno de encargos e aviso que se juntam e constituem documento anexo número cinco que 
fazem parte integrante da presente ata, na sequência da alienação por parte do Município de 
Beja de vários ativos que se encontram sem qualquer ocupação e para os quais existem 
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manifestações de interesse por parte de particulares.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 399)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de 

novo procedimento por concurso público;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 4814, de 17 de junho de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a 
empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense, em Beja, autorizado por 
deliberação de Câmara de 07 de novembro de 2018, verificou-se que nenhum concorrente 
apresentou proposta, tendo apenas uma das empresas interessadas submetido em plataforma 
declaração a informar que não conseguiu enquadrar a sua proposta no valor base definido 
para o procedimento. Perante esta situação, deverá o procedimento ser considerado deserto e 
assim, não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 80º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, deverá ser considerada revogada a decisão de 
contratar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo, propõe-se a abertura de novo procedimento por concurso público com base nas 
mesmas peças concursais, retificando-se apenas o Programa de Concurso para aumentar o 
prazo de entrega das propostas para 24 dias e, o Caderno de Encargos por forma a considerar 
um novo preço base de 261.000,00 € (+IVA), valor que foi determinado após revisão do 
orçamento inicial efetuado por empresa exterior ao Município.------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público e ao prazo de execução da obra, prevê-se que a execução física e 
financeira desta empreitada ocorra em 2019 e 2020, pelo que desde já se faz a seguinte 
proposta de repartição de encargos:------------------------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………… 87.000,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 174.000,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas continuará a ser o da proposta economicamente mais 
vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de 
execução da empreitada mantem-se em 180 dias.------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: António Manuel Coelho Fialho (Engº);------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº);------------------------------------
Manuel Carlos Assis Sousa Faião (Arqtº);-------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);-----------------------------------------------
Anselmo José Oleiro Correia (Engº).-------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a presente informação e proceder em 
conformidade.(Deliberação nº 400)--------------------------------------------------------------------------------- 
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2.10. – Proposta de adjudicação, aprovação de minuta e repartição de 
encargos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4478, de 04 de junho de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a adjudicação da empreitada de implementação de percursos acessíveis 
na cidade de Beja – Centro Histórico e Envolvente – 1ª Fase Percurso Beja Antiga) Fase 1A à 
empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor de 786.150,08 € (s/IVA 

incluído).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, 
de 31 de agosto, a minuta do contrato, que se junta e constitui documento anexo número seis 
que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a decisão 
de adjudicação, pelo que o processo deverá previamente ser remetido ao Gabinete Jurídico.----
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser a Engª Goreti Margalha.-------------------------------------------------
Presente o cronograma financeiro da proposta a adjudicar, poderemos desde já atualizar a 
repartição de encargos prevista para esta empreitada. Assim, teremos os seguintes valores 
(s/IVA incluído):----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019 …………………………………………………………………………………………………………………….. 123.426,22 € 
2020 …………………………………………………………………………………………………………………….. 662.723,86 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a repartição de encargos à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 401)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;------------------------------- 

  
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a Freguesia de São 
Matias para construção da Casa Mortuária, em São Matias, que constitui documento anexo 
número sete e faz parte integrante da presente ata, no sentido de resolver adequadamente o 
impasse dos serviços municipais em desenvolver os procedimentos administrativos para 
conclusão da obra em terreno na posse da respetiva freguesia.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 402)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por MediBeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua Gomes Palma, nº 19, 1º andar, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, 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 403)-------- 
 
Requerido por MediBeja – Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo vender 
o prédio sito na Rua da Lobata, nos 14 e 16, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, 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 404)-------- 
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Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Dr. António José de Almeida, nº 12, em Beja, pelo 
valor de 65.000,00 €, 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 405)-------- 
 
 

2.13. – Informação da Comissão de Regulamentos com proposta de 
submissão de Projetos de Regulamento à Assembleia Municipal e a 
consulta pública;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Às 18 horas, de 05 de junho de 2019, deram-se início aos trabalhos para apreciação da 1ª 
Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja; 
Projeto de Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e Exposições de Beja e 
Projeto da 1ª Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos de Produção, de 
Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, que terminaram às 20:00 horas, com 
as presenças dos seguintes deputados municipais: Antónia Luisa Ferro da Silva (PS), Manuel 
Joaquim Góis Custódio (PS), Miguel Machado Quaresma (CDU), Fernanda Maria dos Santos 
Pereira (PSD) e Gina Alice Esteves Quental Mateus (BE), tendo faltado Ana Paula Madeira da 
Silva Delgado (CDU).---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Comissão foi assessorada pelos seguintes trabalhadores municipais, técnicos superiores, 
cada um deles, especificamente, nos documentos provenientes da unidade orgânica, em que 
estão integrados, à exceção do jurista, eu próprio, que acompanhou a análise jurídica de todos 
documentos em apreciação, Engº Fernando Curado, Engª Maria Manuel Henriques, tendo 
faltado Engº João Margalha.----------------------------------------------------------------------------------------
De salientar que, na explicação dos fundamentos da 1ª revisão ao Regulamento de Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Beja, contou-se ainda com os contributos 
prestimosos do vereador Luís Miranda e de uma colaboradora, que trabalha numa empresa, 
que habitualmente presta serviços à ERSAR, na matéria regulamentar em causa.--------------------
Relativamente à 1ª Revisão ao Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Beja, registe-se que este processo já começou em agosto de 2018, constando do 
respetivo procedimento, edital de início do procedimento, publicado a 14 de setembro de 
2018, e edital de consulta pública, publicado por 30 dias, cujo prazo terminou a 12 de janeiro 
de 2019, não tendo havido sugestões ou reclamações, que tivessem de ser consideradas no 
texto final, sendo ainda de salientar que o projeto foi também sujeito a parecer da ERSAR, o 
qual incluiu as recomendações feitas por esta entidade, nos termos do nº 8 do artigo 11º do 
Decreto-Lei nº 194/2009, pelo que a Comissão considerou estar o projeto em condições de ser 
aprovado pela Assembleia, devendo, no entanto, ser incluído, no mesmo, o seguinte 
preâmbulo, nos termos do que dispõe o artigo 101º, nº 3, CPA, onde deve constar a referência 
à consulta pública e outros procedimentos que tiveram lugar na construção do regulamento:---
“Preâmbulo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo-se mostrado indispensável a revisão, do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos do Município de Beja, aprovado, inicialmente, pela Assembleia Municipal em 16 de 
setembro de 2013, sob proposta da Câmara Municipal de 19 de junho de 2013, atenta a 
evolução legislativa na respetiva matéria, deu-se cumprimento aos procedimentos 
administrativos prévios, nos termos respetivamente dos artigos 98º, nº 1 e 101º, do Código do 
Procedimento Administrativo, com vista à referida revisão, nomeadamente, publicitação de 
edital a iniciar a abertura do procedimento para recolha de contributos, pelo prazo de 15 dias, 
no Boletim Municipal Eletrónico e na página web do município a 14 de setembro de 2018, 
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tendo sido, posteriormente, promovida a consulta pública da proposta do Regulamento, pelo 
prazo de 30 dias, para apresentação de sugestões, através de edital, publicado no Boletim 
Municipal Eletrónico e na página web do Município de Beja, em 13 de dezembro de 2018, 
sendo certo que o presente projeto de revisão do regulamento, respeitou integralmente as 
recomendações da ERSAR, no contexto de parecer, por esta emitido, em 18 de março de 2019, 
na sequência do pedido desta autarquia, formulado, oportunamente, em 07 de fevereiro de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesta conformidade, no contexto do poder regulamentar, conferido às autarquias locais, com 
especial incidência, aos municípios, previsto no artigo 241º da Constituição da República 
Portuguesa e da alínea hh) do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a Assembleia Municipal do Município de Beja, aprovou a primeira revisão ao presente 
regulamento, em …/…/…, sob proposta da respetiva Câmara Municipal, de 29 de abril de 2019, 
que o submeteu à Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal, que o apreciou, em 05 
de junho de 2019, passando a ter a seguinte redação, pelo que se procede à sua publicação, no 
Diário da República, nos termos do artigo 139º do Código do Procedimento Administrativo.”----
Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 406)----------- 
 
Relativamente ao Projeto de Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, registe-se que não houve publicitação do início do procedimento, nem 
publicitação da consulta pública, respetivamente, nos termos dos artigos 98º e 101º do CPA, a 
que este tipo de processos está sujeito, dado ter eficácia externa, tendo considerado a 
Comissão, que, relativamente ao projeto, substantivamente, nada tenha a opor, deve, no 
entanto, ser respeitado o requisito jurídico-formal, da respetiva consulta pública prévia à 
aprovação do referido projeto, podendo este, logo que esteja cumprido o referido 
procedimento prévio e se tal não implicar alterações ao texto regulamentar, poderá subir 
diretamente à Assembleia Municipal, sem necessidade de nova apreciação pela Comissão, pelo 
que se junta o respetivo edital para que possa ser aprovado, respeitando-se o princípio da 
celeridade processual:------------------------------------------------------------------------------------------------
“Edital:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faz-se público que, nos termos do que dispõe a alínea c) do nº 3, do artigo 101º do Código do 
Procedimento Administrativo, e, em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 
Beja, de 19 de junho de 2019, se submete o presente projeto de regulamento, a consulta 
pública, com vista à elaboração do respetivo Regulamento Cedência de Espaços do Parque de 
Feiras e Exposições de Beja, solicitando-se, assim, a todos os interessados, sugestões, relativo 
ao projeto de regulamento referido, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicitação do 
presente edital, na Internet, no sítio institucional do Município de Beja, incluindo no respetivo 
boletim municipal eletrónico, sendo certo que os termos do presente processo decorrem no 
Gabinete Jurídico do Município de Beja, onde podem ser consultados todos os elementos 
inerentes ao presente procedimento e para onde podem ser enviadas as sugestões, que os 
interessados entendam fazer.”-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a consulta pública.(Deliberação nº 407)----- 
 
Relativamente ao Projeto da Primeira Alteração da Postura Municipal de Animais Domésticos 
de Produção, de Capoeira, Gado Bravo e Cães Potencialmente Perigosos, por deliberação de 
Câmara de 20 de março de 2019, foi o mesmo aprovado, submetendo-o, agora, à apreciação 
da Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal, após ter sido sujeito a consulta 
pública, por 30 dias, nos termos do artigo 101º do CPA, não tendo havido qualquer reação dos 
consultados, pelo que a Comissão considerou estar o projeto em condições de ser aprovado 
pela Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 408)----------- 
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2.14. – Proposta de aprovação da lista definitiva para atribuição de 
bolsas de estudo a alunos do ensino superior do Municipio de Beja;---------- 

 
Aos 13 dias de junho de 2019, reuniu pelas nove horas e trinta minutos, nos Paços do 
Concelho, o júri nomeado para atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior do 
Municipio de Beja de famílias numerosas e carenciadas, no ano letivo 2018/2019, constituído 
pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Nuno Filipe Pancada, o responsável pelo 
Serviço de Educação da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, José Miguel Martins e a 
Técnica da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, Carla Santos, em conformidade com 
o despacho Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsenio, datado de 01 de abril de 2019.---
Decorrido o período de audiência dos interessados, foram rececionadas três reclamações 
relativamente aos candidatos: 1 – Antonio Carlos Reis Pires de Sousa, candidatura nº 2; 2 – 
Andreia Casimiro Daniel, candidatura nº 16; e 3 – Sofia Fradinho Viegas Martins Cardoso, 
candidatura nº 18.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisadas as reclamações, relativamente aos candidatos identificados, verifica-se:----------------
1 – O candidato frequenta curso técnico superior profissional em Desporto, Lazer e Bem-Estar, 
criado pelo Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de março, o qual não confere grau de licenciatura, 
pelo que considera o júri, não dar provimento a reclamação apresentada, de acordo com o nº 
1, do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 
Municipio de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas.---------------------------------------------------
2 – A ordenação dos candidatos e feita com base nos rendimentos mensais per capita 
calculados nos termos do artigo 11º, do já citado Regulamento. O valor máximo que o 
Municipio de Beja afeta, por ano letivo, e de 16.200,00 €, podendo no limite, atribuir 18 bolsas 
de estudo de 900,00 €. Nos termos do n° 3, do artigo 4°, do regulamento em vigor, foi 
proposta a atribuição a título excecional da bolsa ao candidato classificado em 192 lugar, ate 
ao montante máximo de 16.200,00 €, pelo que considera o júri, não dar provimento a 
reclamação apresentada.--------------------------------------------------------------------------------------------
3 – A candidatura foi analisada com base nos rendimentos, despesas e agregado familiar do 
ano 2017, a semelhança das restantes candidaturas, obtendo-se o rendimento mensal per 

capita, conforme disposto no Regulamento, da qual resultou a ordenação na 21ª posição. 
Relativamente ao pedido de disponibilização dos cálculos apurados, de todos os candidatos 
entende o júri que sejam disponibilizados apenas os da candidata em apreço, mediante 
consulta nos serviços, por se tratar de matéria abrangida pelo dever da proteção de dados das 
pessoas singulares, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, considerando-se 
não dar seguimento a reclamação apresentada.---------------------------------------------------------------
Terminada a análise das reclamações e considerando que não são as mesmas passíveis de 
alteração de posicionamento na lista de ordenação dos candidatos, propõe-se a aprovação da 
lista definitiva das candidaturas, nos termos do artigo 14º, do Regulamento em vigor, 
integrando esta o candidato colocado em 19º lugar, face a deliberação de câmara de 22 de 
maio de 2019. A presente lista será publicitada nos termos do artigo 20º do Regulamento em 
vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ordenação Candidato Valor da Bolsa 

1 Geisa Sofia Coelho Lopes 900,00 € 

2 Joana Maria França Tavares 900,00 € 

3 Ana Margarida Lampreia Figueira 900,00 € 

4 Daniel Alexandre Sobral Eloio 900,00 € 

5 Cinthia Candeias Di Nunzio 900,00 € 

6 Carolina Martins Rosa 900,00 € 

7 Beatriz Balsinha Charrua 900,00 € 

8 Ana Rita Pereira Costa 900,00 € 
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9 Ana Sofia Rosa Ramos 670,34 € 

10 Vicente Medeiro Horta Martins 900,00 € 

11 Paulo Jorge Guerreiro Rodrigues 810,00 € 

12 Igor Alexandre Coelho dos Santos 810,00 € 

13 Catarina Fernandes das Dores 810,00 € 

14 João Pedro Palma Carvalho 810,00 € 

15 Daniela Filipa da Silva Varela 810,00 € 

16 Patrícia Isabel Freitas Alves de Sousa Lagoas 810,00 € 

17 Nadine Sofia Barroso Batista 810,00 € 

18 Marta Sofia de Oliveira Cruz Canena 810,00 € 

19 Joana Filipa Ribeiro Eugénio 810,00 € 

20 Andreia Casimiro Daniel Não atribuída 

21 Sofia Fradinho Viegas Martins Cardoso Não atribuída 

22 Mariana Brinca Guerreiro Não atribuída 

23 Ana Sofia Costa Lobo Não atribuída 

 
António Carlos Reis Pires de Sousa Excluído 

 

Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, pelos motivos 
referidos em votações anteriores sobre este assunto.(Deliberação nº 409)------------------------------ 
 

2.15. – Propostas de atribuição de apoios financeiros;---------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Paralisia Cerebral de Beja, a atribuição de um apoio financeiro no 
âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja. A atividade que pretendem realizar 
“Sunset by CPCB” evento solidário, tem como objetivo a angariação de fundos para melhorar a 
qualidade dos serviços prestados, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos utentes. O 
custo total do evento é de 772,83 €, sendo que a comparticipação não poderá exceder 75% do 
orçamento apresentado, pelo que se propôs o valor de 579,62 €.----------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 410)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 4652, de 12 de junho de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição de um apoio financeiro, no valor de 100,00 € ao Clube Desportivo e Recreativo 
Salvadense, no âmbito da organização dos Mastros Populares, na Salvada, dias 08, 15 e 29 de 
junho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 411)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral da Freguesia de Cabeça Gorda, a atribuição de um apoio 
financeiro no âmbito da organização do XXIII Encontro e Desfile Noturno de Grupos Corais, dia 
27 de julho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 100,00 €.(Deliberação nº 412)-- 
 
 

2.16. – Pedido de pagamento em prestações de despesa com a execução 
coerciva de obras;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria Antonieta Martins Santos Batista Cascalheira, o pagamento em 24 
prestações mensais, (23 no valor de 20,44 € e a 24ª no valor de 20,50 €) de despesa com a 
execução coerciva de obras no prédio sito na Rua do Esquível, nº 12, em Beja, no valor total de 
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490,62 €, por insuficiência económica que foi devidamente confirmada pelos serviços.------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 413)----------------------------------------------- 
 

 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento da taxa pela realização de 
Infraestruturas Urbanísticas;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Manuel António Azedo, a isenção do pagamento da taxa pela realização de 
Infraestruturas Urbanísticas, no valor de 913,82 €, relativas ao processo 116/2017 PC, com 
base no disposto no artigo 8º, nº 1, alínea g) do Regulamento Geral de Taxas Municipais 
(RGTM) em conjugação com o artigo 60º, nº 4 da Revisão do Regulamento Municipal da 
Urbanização e da Edificação (RMUE), apresentando a devida fundamentação. Trata-se de uma 
obra para construção de um quiosque para bar e loja de produtos regionais tradicionais. De 
acordo com o RMUE a Câmara Municipal poderá isentar total ou parcialmente as taxas 
municipais quando estiver em causa "incrementar o mercado imobiliário e da construção civil, 
a reabilitação urbana, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social 
do concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal".--------------
Foi deliberado indeferir por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

414)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.18. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças da atividade de realização de espetáculo de natureza desportiva 
denominado XI Raid BTT Cidade de Beja, dia 30 de junho de 2019.---------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 415)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pela Associação Juvenil Culturmais, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Química”, no estabelecimento 
de restauração “Pé de Gesso”, sito no Largo de Santa Maria, em Beja, dia 28 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 416)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Bairro dos Moinhos, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização 
do evento “Bailes dos Santos Populares”, no campo de jogos do bairro, dias 12, 22 e 28 de 
junho de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 417)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Bairro dos Moinhos, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização 
do evento “Noites nos Moinhos”, no campo de jogos do bairro, dias 05 e 06 de julho de 2019.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 418)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “VIII Encontro de Grupos Corais 
– Cante Alentejano”, na Rua 1º de Maio, freguesia de Santa Clara de Louredo, dia 10 de junho 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 419)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para realização do 
evento “Festival da Cerveja – Beja-me Super”, no anfiteatro exterior da Casa da Cultura, dia 07 
de junho de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 420)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização do evento “Festa de Finalistas e Arraial”, no anfiteatro exterior da Casa da Cultura, 
dia 14 de junho de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 421)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social e Paroquial do Salvador, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Mastro Solidário 
– Marchas Populares”, no espaço interior da instituição, dia 14 de junho de 2019.------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 422)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 
evento “2ª Edição Mini Chuva de Estrelas de Beja”, no Jardim Público de Beja, dia 01 de junho 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 423)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 
evento “Arraial Solidário – Apresentação da Marcha da Freguesia”, na Academia de Saúde e 
Bem-Estar, sita na antiga Escola do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, dia 14 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 424)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do 
evento “Marchas Populares – Desfile de Marchas”, na Rua Sousa Porto, dia 19 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 425)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do evento “Mastros 
Populares”, na Praça Magalhães Lima, entre os dias 01 e 30 de junho de 2019.----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 426)----------------------------------------------- 
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2.20. – Pedido de isenção de pagamento de taxa e caução relativa à 
cedência do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Conservatório Regional do Baixo Alentejo, a isenção de pagamento de taxa e 
caução relativa à cedência do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja, 
nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2019, para realização dos ensaios de preparação para o 
espetáculo que irão apresentar no Castelo de Beja e no Anfiteatro de Castro Verde.---------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 427)----------------------------------------------- 
 

 

2.21. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Turquel, dia 14 
de setembro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 428)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela AKABE – Academia de Karaté de Beja, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Monte Gordo, dia 08 de junho de 
2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 429)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cantadores do Desassossego, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fermentelos – Viseu, dia 20 de julho 
de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 430)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de São Matias, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa dia 28 de agosto de 2019 e outra a 
Fátima, dia 04 de setembro de 2019.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 431)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Salvada e Quintos, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para as visitas com os séniores da freguesia, dias 06 e 20 de 
julho e 03 e 10 de agosto de 2019.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 432)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Sabóia, dia 15 de agosto de 2019.-----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 433)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Coro de Câmara de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transporte para uma deslocação a Setúbal, dia 06 de julho de 2019.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 434)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Casa Pia de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para duas deslocações à praia com 32 jovens acolhidos na instituição, dias 11 de 
julho e 22 de agosto de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 435)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela Universidade Sénior de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa – Feira Internacional de Teatro, dia 03 de 
julho de 2019.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 436)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, a isenção 
de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma visita técnica às 
instalações do projeto URSA e do projeto agrícola de um beneficiário da EFMA, dia 18 de junho 
de 2019, no âmbito do evento intitulado “A Água, a Agricultura e a Conservação do Solo”.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 437)----------------------------------------------- 
 
 

2.22. – Resumo Diário de Tesouraria nº 112, relativo ao dia dezoito de 
junho de dois mil e dezanove;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
quinhentos e dezanove mil, setecentos euros e cinquenta e quatro cêntimos, sendo dois 
milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis euros e vinte e nove 
cêntimos de operações orçamentais e trezentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e 
quatro euros e vinte e cinco cêntimos de operações não orçamentais.---------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha solicitou resposta às seguintes questões:----------------------------------
Qual a posição da câmara em relação às marcações em frente da garagem, sita na Rua Coronel 
Henriques Menezes Soares, questão que já tinha colocado em reuniões anteriores.----------------
Voltou novamente a solicitar que se fechassem os moloks a cadeado porque mais uma vez 
passou na Praceta da Calçada e viu uma senhora dentro de um contentor. Independentemente 
do Senhor Presidente já ter dito que por diversas vezes tenham colocado cadeados nos 
mesmos que são sistematicamente partidos, considera que a Câmara Municipal deverá 
encontrar uma solução para estas situações.-------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda o que é que se passa com o serviço de obstetrícia do Hospital de Beja e qual o 
ponto da situação sobre a segunda fase do mesmo, disse.--------------------------------------------------  
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão referiu não 
conhecer a situação em concreto, contudo irão indagar se não há um excesso de ocupação do 
espaço público por parte desse morador.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao molok sito Praceta da Calçada referiu que de certeza absoluta tem sido o 
contentor onde mais vezes na cidade a Câmara Municipal tem posto cadeados que são 
sistematicamente violados e portanto terão de encontrar outra solução. Este equipamento é 
fundamental naquela localização, já se viu que a questão não tem a ver com maior ou menor 
civismo mas sim pela procura de produtos dentro do molok. Poderão eventualmente contatar 
a superfície comercial que está anexa ao mesmo no sentido de evitar os despejos para dentro 
dele e assim não haver tanta procura.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Hospital de Beja é um assunto que a autarquia acompanha de perto, ainda 
não reuniu com a Senhora Ministra mas o que se passa é que é necessário dois especialistas de 
obstetrícia para que a Unidade esteja aberta para que no caso de ser necessário fazer uma 
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cesariana um suba ao bloco e outro fique a assegurar a urgência. É também necessário que os 
concursos lançados tenham alguma forma de poderem ser preenchidos e a forma de distribuir 
médicos pelo continente e regiões autónomas não é fácil. Se houvesse uma solução que 
servisse o interior e as Unidades que têm carência de profissionais provavelmente as situações 
fossem diferentes. Referiu ainda que nalgumas zonas do litoral onde também fecharam 
maternidades algumas horas ou dias foi por falta de anestesistas. De facto é um assunto que 
preocupa mas muitas das notícias, nomeadamente uma que foi imensamente espalhada, de 
uma determinada criança de Aljustrel ter nascido numa bomba de gasolina, são tipos de 
sensacionalismo que não leva a nada e não se prendeu com o facto da maternidade estar 
fechada naquela hora mas sim com o facto da pessoa ter saído já tarde de casa e a criança 
nasceu naquele ponto como teria nascido em qualquer circunstância ainda que a maternidade 
estivesse aberta, contudo isto não significa que a Câmara Municipal não se preocupe com o 
encerramento da mesma, importa sim é que tudo tenha corrido bem, disse.------------------------- 
 
A munícipe Alzira referiu estar em representação de um grupo de pessoas que tratam de 
animais de rua com visitas frequentes a colónias para os alimentarem e esterilizarem e que 
não têm capacidade para fazer mais. Considerando que este é um problema de saúde pública 
que se está a agravar cada vez mais com animais a morrerem diariamente e sabendo que o 
Estado disponibilizou verbas sobretudo para efetuar esterilizações, que são urgentes no caso 
da cidade de Beja, e que as autarquias se podem candidatar às mesmas perguntou em que 
termos a Câmara Municipal de Beja os pode ajudar neste aspeto. Para além disto necessitam 
de um espaço físico para conseguirem criar equipas que fossem capturar os animais e depois 
fazer esterilizações e recobro no sentido de os devolver posteriormente a essas colónias, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o ano passado houve seis Câmaras 
do Alentejo que recorreram ao apoio da DGAV – Direção Geral de Agricultura e Veterinária 
sobre essa matéria. Este apoio pode ser até ao limite de 30.000,00 €/ano e tem de ser utilizado 
até ao dia 30 de novembro de cada um dos anos. Na cidade há uma dupla componente de 
intervenção e duas formas de poder fazê-lo mas ainda assim é insuficiente porque o número 
de animais é tanto que é difícil conseguir-se reagir à reprodução massiva de cães e gatos. A 
primeira é através da CAGIA, canil intermunicipal situado na RESIALENTEJO onde o Município de 
Beja é parte ativa mas que apenas faz esterilizações a animais com chip. Depois poderá 
apresentar-se uma segunda candidatura da Câmara Municipal de Beja a 30.000,00 € para 
esterilização de colónias de rua, aliás receberam hoje mesmo uma proposta neste sentido do 
Cantinho dos Animais e também da CAGIA. Contudo referiu que a Câmara Municipal só poderá 
apresentar uma única candidatura e portanto uma vez que são um grupo de voluntários que 
ajudam animais de rua e que o Cantinho dos Animais também se propõe fazer, convinha haver 
uma articulação para canalizar isto o mais eficazmente possível sempre com uma certeza que 
não se conseguirá chegar a todos os animais mas poderão resolver uma parte do problema da 
reprodução massiva, pelo que a Câmara Municipal está disponível a analisar esta situação e 
eventualmente apresentar uma candidatura, disse.---------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que as intervenções que são no fundo subsidiadas não 
atingem o valor total por intervenção, isto é, não têm conhecimento que existam técnicos e 
profissionais a realizar as esterilizações pelos valores pagos pela candidatura, portanto o 
restante, que nalguns casos é muito substancial, terá de ser da responsabilidade ou do 
município ou dos particulares, porque os valores que as candidaturas pagam são muito 
pequenos. Poderá eventualmente procurar fazer-se protocolos com clínicas ou com técnicos 
para encontrar preços mais acessíveis mas dificilmente conseguirão arranjar preços que se 
enquadrem nos valores que as candidaturas suportam, portanto quando se fala em 30.000,00 
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€, para os utilizar terá de haver talvez o envolvimento financeiro de 50 ou 60.000,00 € por 
parte do município ou particulares para lhes poderem aceder, disse.----------------------------------- 
 
O munícipe Manuel Azedo perguntou se relativamente aos dois processos que foram 
submetidos a discussão pública, nomeadamente a Operação de Reabilitação Urbanística da 
Rua da Lavoura e o Projeto de Regulamento de Cedência de Espaços do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, está previsto a criação de algum grupo de cidadãos para integrar o 
acompanhamento destas audições.-------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à parceria pública que foi também aprovada perguntou se é possível conhecer 
os estatutos da entidade que irá substituir a EMAS, E.M., disse.------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Operação de Reabilitação 
Urbanística da Rua da Lavoura e o Projeto de Regulamento de Cedência de Espaços do Parque 
de Feiras e Exposições de Beja, vão ser submetidos a discussão pública com publicação de 
editais tanto na página eletrónica do município como no edifício dos serviços técnicos e 
portanto qualquer cidadão ou entidade pode sugerir alterações ou fazer recomendações 
acerca dos mesmos. No que respeita à parceria pública informou que a empresa ainda não 
está constituída pelo que não existem ainda estatutos.----------------------------------------------------- 
 
O munícipe António Flores informou que está há sete anos à espera de uma resposta da 
Câmara Municipal relativamente à sua situação que é a seguinte. Vive numa barraca no Bairro 
das Pedreiras sem quaisquer condições de habitabilidade, não tem água nem luz e tem um 
filho com trissomia 21 que faz sessões de fisioterapia e necessita de cuidados contínuos. Foi-
lhe dito que se tivesse uma habitação com condições a fisioterapia podia ser feita em casa. 
Tem atendimento no Gabinete de Ação Social na sexta-feira mas cada vez que lá vai nunca têm 
resposta para lhe dar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que este executivo tem noção que há 
muita gente que vive em condições indignas na cidade. A pressão sobre obtenção de habitação 
no município é enorme, todos os dias há pessoas a pedirem casa por Messenger, por sms etc. 
e isto não é possível. Já disse por várias vezes que a Câmara Municipal não tem qualquer 
interesse em manter casas fechadas mas quando for para as atribuir quer fazê-lo em 
condições. Depois não há, e espera nunca vir a haver, qualquer interferência do Presidente da 
Câmara na atribuição de casas à pessoa x, y ou z, isto é, confiam inteiramente nos serviços e 
nos critérios aplicados nos termos do Regulamento para que haja uma atribuição o mais justa 
possível da necessidade habitacional de cada um dos agregados. Contudo, disse que iria 
verificar qual o ponto da situação relativamente ao munícipe e porque é que há sete anos não 
tem qualquer resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Amílcar Mendes, proprietário do estabelecimento “La Taska”, referiu que já 
entregou o projeto acústico e efetuou melhorias no espaço, mas o processo está nos serviços 
há mais de um mês e continua à espera de uma resposta. Sempre foi dito que não têm nada 
contra ele mas o sentimento que tem, para além de ver o seu nome mal falado na cidade com 
calúnias a seu respeito, é de descriminação em relação a outros estabelecimentos,.--------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que foi de facto recebido nos serviços um projeto acústico e 
foram realizadas em princípio obras de acordo com esse projeto assinado por um técnico 
responsável mas, como não existe ninguém nos serviços para poder avaliar o mesmo, estão a 
recorrer a uma consultoria externa para o efeito no sentido de posteriormente se proceder à 
verificação das obras executadas e fazer uma nova medição acústica nas mesmas 
circunstâncias das que levaram ao encerramento do estabelecimento e verificar se com estas 
alterações existem condições para a reabertura.-------------------------------------------------------------- 
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O munícipe Amílcar Mendes, perguntou qual a possibilidade de durante esta fase poder abrir o 
estabelecimento em formato de café sem música amplificada, apenas com a televisão, para 
poder fazer face às despesas que tem de rendas para pagar, fornecedores em atraso, etc., 
hipótese que já colocou nos serviços mas sobre a qual também nunca obteve resposta, disse.-- 
 
Sobre esta hipótese o vereador Luís Miranda disse que é uma situação que os serviços poderão 
com certeza analisar e responder em breve.-------------------------------------------------------------------- 
 
A munícipe Maria Luisa Duarte referiu que continua à espera de reunir com o Senhor 
Presidente e vereador para tratar de assuntos a nível comercial que precisa de resolver e ainda 
não obteve resposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Luís Miranda informou a munícipe que a questão das acessibilidades ao seu 
estabelecimento comercial tem um projeto aprovado na Câmara Municipal que assumiu o 
compromisso de realizar essas benfeitorias, contudo, o motivo para que a intervenção ainda 
não tenha sido realizada é que neste momento os serviços dispõem apenas de um calceteiro, 
portanto, quando houver disponibilidade a mesma será executada.------------------------------------- 
 
A munícipe Elisa referiu que esteve há algum tempo numa reunião por causa da situação da 
sua filha que vai ser despejada da habitação onde vive, tendo inclusivamente já sido ameaçada 
com uma arma de fogo, portanto, e antes que aconteça alguma coisa vem pedir que a ajudem 
porque ela não tem para onde ir. Referiu ter estado aqui terça-feira e não sabe o que é que a 
vereadora lhe disse ou a Drª Carla que ela estava grávida e abortou estando internada no 
Hospital de Évora. Disse viver no Bairro João Barbeiro há muito tempo e a única vez que se 
lembra do mesmo ter sido pintado foi pelo IGHAPE que lhes deu a casa porque a Câmara 
Municipal não dá nada aos ciganos. Lembrou que existe um programa para ajudar a etnia 
cigana mas que aqui em Beja são descriminados. Continuou colocando a questão da 
discriminação sobre as atribuições de habitação e acabou por pedir que se a Câmara Municipal 
não lhe atribuísse nenhuma casa pelo menos que lhe vendesse uma como têm vendido a 
outros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja não 
adota posições discriminatórias em relação a ninguém em função de raças e esclareceu que 
este executivo desde que tomou posse parou com a venda de habitação social portanto deve 
haver algum equívoco.------------------------------------------------------------------------------------------------
Voltou a referir que estas são situações complexas onde a Câmara Municipal não tem uma 
varinha de condão para solucionar tudo e a contento de todos, de qualquer forma surpreende-
o de ter tido uma reunião há tão poucos dias com a vereadora e com a responsável pela 
habitação mas irá inteirar-se do que é que se passou.------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Francisco Carocinho deu conhecimento que o problema na sua habitação sita no 
Beco da Rua Alves Rodal, nº 2, cave dtª, em Beja, de repasses de água na cozinha e na parte de 
trás da sua casa está a agravar-se cada vez mais. Tem o condomínio em dia, a habitação já foi 
vistoriada pelo Senhor Guerreiro, fiscal da Câmara Municipal e neste momento não sabe o que 
pode fazer mais para ver a situação resolvida.----------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que tratando-se de uma questão de direito privado a 
intervenção da Câmara Municipal tem algumas limitações, contudo irá ver o ponto da situação 
e posteriormente entrará em contato com o senhor Carocinho.------------------------------------------ 
 



 

Página 28 de 28 
 

 

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.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

__________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício
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