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Ata número vinte e três, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a sete de novembro do ano dois mil e dezoito;------------------------------ 

 
Pelas quinze horas reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da Silva Miranda, Ana Marisa de 
Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

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

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata no 20/2018;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
Senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 20/2018, relativa à reunião de 
câmara realizada em três de outubro de dois mil e dezoito, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 630)---------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que por impossibilidade da CP, a 
reunião que se deveria ter realizado dia 06 de novembro, foi agendada para dia 19 de 
novembro de 2018, pelo que posteriormente serão transmitidas na reunião de câmara o 
conteúdo e as conclusões dessa reunião.------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao mapa de pessoal e aos 597 trabalhadores que figuravam no mesmo, 
informou que depois de ter questionado o Gabinete de Recursos Humanos aquilo que lhe foi 
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transmitido foi que em todas as carreiras de mobilidade estão abertos sempre dois lugares, 
como se prevê que no mapa estejam 69 pessoas nessa situação o número baixa para 528.------- 
 
A vereadora Sónia Calvário começou por considerar a ordem de trabalhos enorme, não só o 
número de pontos mas as próprias matérias em si, nomeadamente os projetos, que para os 
vereadores em regime de não permanência são completamente impossíveis de analisar 
aprofundadamente e da forma que requerem e merecem em 48 horas e muito menos vir 
consultá-los aqui até porque alguns dos documentos estão incompletos e não se conseguem 
entender, como já aconteceu anteriormente, por falta de informação que está nos serviços, 
daí solicitar desde logo, sem prejuízo daquilo que irá dizer durante a discussão dos assuntos, 
que numa próxima situação deste género, possam ter acesso à documentação com mais 
antecedência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma publicação feita pelo Senhor Presidente da Câmara nas redes sociais 
dizendo que os problemas do Museu do Sembrano não são de agora e se devem sim a 
situações anteriores, referiu que se essa informação lhe chegou através dos serviços da 
câmara a mesma não corresponde à verdade porque a única situação de que se recorda foi 
que no último inverno havia uma infiltração junto de uma das vitrinas. Havia problemas com 
os pombos e com roedores, este último combatido através da promoção de uma desratização 
mas nunca chegou qualquer informação da forma que foi descrita pela senhora vereadora 
Marisa Saturnino na última reunião e veiculada por algumas pessoas levando inclusivamente 
ao encerramento do espaço, portanto, e não se espantando que no último inverno que foi 
rigoroso se tenham despoletado algumas destas situações, imputar-se sempre para trás as 
responsabilidades não lhe parece correto muito menos para um órgão eleito como é a Câmara 
Municipal, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à primeira parte da intervenção da vereadora Sónia 
Calvário, referiu compreender as preocupações manifestadas e acha que se pode, no futuro, 
fazer um esforço para disponibilizar os projetos aos senhores vereadores antes da ordem de 
trabalhos ser enviada ou assim que souberem que os mesmos vêm para a reunião.----------------
No que respeita ao Museu do Sembrano há duas questões, a impermeabilização com a 
substituição das telas, que têm um período de vida útil de cerca de 20 anos, mas isto é uma 
situação que pode acontecer a qualquer momento e pode vir de trás ou ter acontecido no 
último inverno e a entrada dos pombos pela abertura que fica na parte superior da porta que 
dá para a travessa e que agora será preenchida com uma grelha que é uma situação que se 
mantem desde o início da construção do edifício. Os dejetos são imensos, houve reclamações 
de pessoas que visitaram o espaço, algumas até de Beja e que se depararam com aquela 
situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente aos projetos Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e COM_VIDA, a 
vereadora Marisa Saturnino entregou ao vereador Vítor Picado conforme solicitação do 
mesmo na última reunião de câmara, o valor das tranches que durante o ano 2018 ate 2021, 
vão ser transferidas para a entidade beneficiária faseadamente, pela Câmara Municipal de 
Beja, enquanto investidora social de ambos os Projetos.----------------------------------------------------
Disponibilizou também o número do aviso de abertura do POISE relativo à submissão da 
candidatura que havia sido feita e referiu não ter na sua posse a memória descritiva do projeto 
porque o mesmo foi elaborado e submetido pelo Centro Social de Nossa Senhora da Graça, 
entidade responsável pelo mesmo. Contudo, tomou a liberdade de falar com Presidente da 
instituição que se disponibilizou para, caso o Vereador Vítor Picado assim o entendesse, 
recebe-lo e pudesse consultar o processo bem como, ficar esclarecido relativamente a 
qualquer dúvida que surgisse. Informou ainda que, o Projeto será apresentado na próxima 
reunião do CLAS, porque a entidade beneficiária assim o entendeu e solicitou, juntamente com 
outros Projetos de instituições que integram a Rede Social e pediram parecer ao Núcleo 
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Executivo da Rede para submeter as suas candidaturas. Acrescentou ainda que os Projetos não 
foram apresentados à Rede Social porque o Aviso de Abertura para submissão das 
candidaturas não o exigia e porque como se tratava de um Projeto de uma instituição e não da 
autarquia, essa entidade é que teria de apresenta-lo, caso o entendesse, não sendo 
obrigatório fazê-lo, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu a disponibilização desta informação mas referiu que a 
questão da Rede Social coloca-se porque provavelmente, como disse na reunião anterior e 
aliás já lhe chegou esse feedback, haveriam outras entidades que estariam interessadas em 
fazer uma candidatura deste género, face à possibilidade da Câmara Municipal, enquanto 
investidor social, avançar com 30% e mais que não fosse, na sua opinião, esta informação 
deveria ter sido disponibilizada à priori e não à posteriori.--------------------------------------------------
Outra questão que lhe causava algum embaraço é perceber se o Centro Social de Nossa 
Senhora da Graça terá capacidade para gerir uma verba desta natureza, porque lhe parece que 
a entidade estará mais talhada para o projeto COM_VIDA do que para o projeto Incubadora de 
Inovação Social, que na sua opinião não cabe no plano de ação da mesma, daí terem solicitado 
o relatório de atividades e contas do beneficiário.------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que o Portugal Inovação Social se tratava de uma linha 
de financiamento público à qual qualquer entidade se poderia candidatar e relembrou que o 
que havia sido mencionado pelo Vereador Vítor Picado correspondia à sua visão técnica e 
política, tal como ela também tinha a sua. Porém, a quem cabia a análise e avaliação da 
candidatura era ao Portugal Inovação Social que considerou que ambas as candidaturas eram 
válidas, não sendo fácil validar dois Projetos para uma mesma entidade, o que demonstra que 
ambos terão algum valor.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relembrou ainda que, tal como o Vereador se deveria recordar, em outubro de 2016, quando 
ele era Vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, a Cáritas Diocesana de Beja 
promoveu uma sessão de esclarecimento no âmbito da linha de financiamento do Portugal 
Inovação Social, para a qual foi convidado a participar em representação do município, através 
da Alentejo XXI, o Senhor Engº João Margalha, o Projeto Horta Nova da Cáritas, o Fit Salvador e 
o Centro Social de Nossa Senhora da Graça, sendo que nessa ocasião, o Portugal Inovação 
Social ficou bastante agradado com a apresentação e ideias do Dr. João Pedro e foi efetuado, 
logo nesse momento um contato informal lançando o desafio à instituição para que a mesma 
avaliasse a possibilidade de submeter um Projeto neste âmbito, por reconhecer que a mesma 
reuniria as condições necessárias para avançar com uma candidatura.--------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse concordar com aquilo que a vereadora acabou de dizer, mas 
havia outra informação que deveria ter sido disponibilizada porque uma coisa é a Câmara 
Municipal estar disponível para integrar projetos, outra é a Câmara Municipal nesta fase não 
dizer nada mas depois aparecer como investidora social com cerca de 200.000,00 €. Referiu 
que continua a achar estranho que não seja necessário o parecer da Rede Social e achará 
bastante estranho também se alguns parceiros quando isto for discutido não afirmarem 
também que teriam disponibilidade para fazer candidaturas desta natureza.-------------------------
Disse ainda, com todo o respeito porque quem elaborou a candidatura, porque tem esse 
mérito, a falta desta informação poderá aqui ter “privilegiado” uma associação em detrimento 
de outras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra questão que considera pertinente é que um projeto destes de âmbito regional poderia 
ter sido discutido ao nível da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, até para 
ganhar outra dimensão.------------------------------------------------------------------------------------------
Obviamente que irão estar atentos e voltar a esta questão porque fizeram alguns contatos 
com parceiros da Rede Social que ficaram boquiabertos com esta situação, disse.------------------ 
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A vereadora Marisa Saturnino clarificou o seguinte.----------------------------------------------------------
O executivo trouxe à Câmara aquilo que tinha que informar e dar conhecimento enquanto 
investidor social do Projeto e que se prende essencialmente, com os valores dos montantes a 
transferir. Não há aqui nada ilícito. Este processo foi desenvolvido de uma forma clara, 
transparente e legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da envolvência da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, referiu que o responsável da entidade beneficiária, já a havia informado que 
pretende efetivamente fazer esse contacto uma vez que se trata de um projeto de âmbito 
regional, até porque se outros municípios ou entidades desses concelhos quiserem entrar 
como investidores, a Câmara Municipal, que na qualidade de investidor social assume 30% 
dessa verba, poderá ver o valor dessa mesma percentagem reduzido, de acordo com o número 
de investidores que conseguir, para além de ainda poder ser ressarcida se a avaliação do 
Portugal Inovação Social, face à execução do projeto, for favorável.-------------------------------------
Relativamente ao relatório de atividades e contas da entidade beneficiária, disse que se a 
instituição quiser fornecer esses dados ao Vereador é um assunto da própria, pois estes não 
tinham que ser fornecidos ao executivo porque a candidatura não foi elaborada pela Câmara 
Municipal, mas sim da responsabilidade da instituição.----------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário fez os seguintes comentários relativamente a este assunto.-----------
Na reunião anterior em que a vereadora Marisa Saturnino falou nestes dois projetos de 
candidatura referiu expressamente que todas as instituições que são apoiadas têm na Câmara 
Municipal os seus planos de atividades e respetivas contas, portanto parece-lhe não ser bem 
assim uma vez que o executivo neste caso, parece não ter as contas desta instituição.-------------
Ainda que o Aviso de Abertura não preveja, parece-lhe, terá ainda de confirmar, que existe 
uma lei que exige os pareceres prévios das Redes Sociais e se assim for o Aviso não a pode 
contrariar. Contudo e ainda assim acha que o Município deveria ter tido, no mínimo, a 
iniciativa de ouvir os parceiros sobre um assunto tão importante e de impacto regional como 
se espera que este venha a ter.------------------------------------------------------------------------------------
Referiu estar bastante admirada que o executivo não tenha na sua posse a memória descritiva 
do projeto quando a Câmara Municipal é investidora num projeto com cerca de 200.000,00 €, 
que, na sua opinião, extravasa a atividade da entidade promotora e tenham de ser os 
vereadores da CDU em regime de não permanência a ir solicitar esse documento, portanto 
solicitou que se peça o mesmo à entidade.---------------------------------------------------------------------
Finalmente e relativamente à entidade ter tido conhecimento desta linha de financiamento 
numa reunião ocorrida no mandato anterior promovida pela Câmara Municipal e pela Alentejo 
XXI, considerou que naturalmente fazia todo o sentido em ter sido feita outra reunião para se 
dar conhecimento desta predisposição do município em ser investidor social no âmbito dos 
projetos do Portugal Inovação Social uma vez que houve entretanto uma mudança de 
executivo com alteração de posições sobre determinados assuntos, disse.---------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino esclareceu que não foi a Câmara Municipal a promover esta 
reunião mas sim a Cáritas Diocesana que convidou a autarquia através da Associação Alentejo 
XXI a estar presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao projeto naturalmente que o executivo o apreciou porque obviamente não 
iria aprovar um projeto sem analisar a proposta. Porém, é a entidade promotora que o tem, tal 
como já havia transmitido anteriormente. ----------------------------------------------------------------------
Referiu ainda que no anterior executivo, houve um contato com o Presidente anterior e 
decorreu uma reunião com o Portugal Inovação Social e a Câmara Municipal neste sentido. 
Todavia, o executivo não se mostrou interessado nem disponível para beneficiar deste tipo de 
apoio contrariamente a este executivo, que desde o primeiro momento foi favorável a essa 
situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário disse que se assim foi mais razão tem naquilo que referiu, ou seja, a 
Câmara Municipal deveria ter contatado as diversas instituições sociais no sentido de lhes 
manifestar essa predisposição.-------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente referiu que fazem parte do executivo e portanto nessa qualidade querem ter 
acesso ao projeto, a senhora vereadora já disse que não e que terão de solicitá-lo à entidade, 
portanto irão fazê-lo dessa forma uma vez que o executivo em permanência não se digna em 
pedir o mesmo à entidade, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que iriam acompanhar essa situação e que na reunião de CLAS 

os parceiros certamente se irão insurgir como já lhe haviam feito chegar, portanto estarão cá 
para ver porque até lá muita tinta vai correr.-------------------------------------------------------------------
Aproveitou ainda para perguntar, tendo em conta o tempo que já mediou entre o início do 
desenvolvimento do processo de contato dos concessionários das lojas do mercado municipal 
e a presente data, se já há algum relatório e se sim gostariam de ter acesso ao mesmo, disse.--- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que estão a decorrer contatos entre 
os operadores e a equipa designada pela Câmara Municipal para que se possa a partir de 
meados do próximo ano ter o mercado temporariamente encerrado durante um ano. Os 
resultados que são comunicados diariamente são francamente animadores e satisfatórios, isto 
é, a Câmara Municipal está a conseguir chegar a acordo com a esmagadora maioria dos 
operadores para se ter uma solução que agrade às duas partes.------------------------------------------
Quando houver um relatório detalhado com o resultado final dos contatos com certeza que 
será disponibilizado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
É uma intervenção difícil, tem de se ter em atenção que existe uma dívida acumulada para 
com a Câmara Municipal de Beja na ordem dos 172.000,00 €, ter em atenção que há ali várias 
realidades diferentes, pelo que se está a tentar acautelar os interesses de todos para que se 
encontre a melhor solução possível que pode não ser a que venha agradar a todos mas será 
naturalmente uma solução que irá mudar o mercado tornando-o mais agradável, disse.---------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM, para 2019;----------------------------- 

 
Presentes os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa de Água e Saneamento de Beja, EM, 
para 2019, que constituem documento anexo número um e fazem parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Administrador Executivo do Conselho de Administração da EMAS – Empresa de Água e 
Saneamento de Beja, EM, Rui Marreiros, referiu que este é um documento base igual ao que 
costuma ser apresentado sendo diferente apenas nas prioridades.--------------------------------------
O ano de 2019 estará marcado principalmente por algumas dificuldades financeiras que 
decorrem do ano anterior. Dispensou de passar em revista aquilo que todos sabem sobre a 
situação económica em que a empresa foi colocada mas é importante salvaguardar uma 
questão que são os documentos previsionais que estão a ser feitos nesta data e o que está 
fechado neste momento são as contas a setembro deste ano havendo ainda um trimestre que 
pode editar alguma melhoria face à grande tentativa de recuperação que se está a fazer e 
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portanto da maneira como 2018 será fechado tem depois implicações naquilo que são os 
documentos previsionais para 2019.------------------------------------------------------------------------------
É um orçamento muito baixo, a empresa está muitíssimo debilitada do ponto de vista da 
capacidade de endividamento de novos empréstimos e não está a prever fazê-lo a não ser que 
abram novas possibilidades de financiamento comunitário e que se possa apoiar nalgum 
empréstimo bancário para suportar 10/15% de algum futuro investimento. A título de 
exemplo, para além do mais, a partir de janeiro de 2019 irá haver um acréscimo de encargos 
de 20.000,00 € mensais só pelo serviço da dívida do empréstimo que foi obrigada a contratar 
relativamente aos 2.500.000,00 € para liquidar as obras que foram feitas. A EMAS tem também 
uma obrigação legal imposta pela ERSAR que lhe deveria permitir recuperar 2% ao ano da rede 
de abastecimento de água e portanto está com muita dificuldade em cumprir isso e portanto o 
envelhecimento da rede pode vir a agravar.--------------------------------------------------------------------
Passando às perspetivas futuras e ao que está consolidado, informou que foi testada uma nova 
abordagem na área da água em 2018, ou seja, com uma intervenção global a nível de 
substituição de mais de 700 ramais, conseguiram fazê-lo comprovadamente com sucesso e 
obtiveram o melhor resultado, em termos da diminuição de perdas, dos últimos 10 anos, 
tiveram menos 50% de perdas relativamente ao ano anterior e é nessa linha que se irá 
continuar a trabalhar em 2019.-------------------------------------------------------------------------------------
Na área do saneamento, informou que em Beja estão confrontados com um problema que foi 
sempre sendo adiado mas que é um grande benefício, nomeadamente a entrada em 
funcionamento da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais que está neste momento a 
ser construída pela Águas Públicas do Alentejo e que já permitiu desativar a ETAR do Sado e vai 
acabar com um contencioso grave que havia entre Portugal e a Comunidade Europeia 
relativamente à qualidade da água que era rejeitada naquela bacia, com benefícios ambientais 
importantes para todos, mas tem um retorno para a EMAS enquanto entidade gestora com o 
aumento dos encargos com os custos de manutenção e com a faturação do saneamento e 
portanto terão de lidar de uma vez só com esse aumento de custos que não foi 
progressivamente acautelado ao longo dos últimos 4/5 anos período em que essa adaptação 
deveria ter sido feita. Porque é que isto é importante nos objetivos de 2019? A EMAS tem de se 
focar na gestão da rede de saneamento que é feita ao mesmo tempo que se faz a gestão da 
rede pluvial e portanto terá de haver um melhor conhecimento de como funcionam as redes 
de águas residuais e águas pluviais e separar as duas para evitar que haja um acréscimo de 
custos na Estação de Tratamento. Isto obrigará a uma concentração no levantamento do 
cadastro, no conhecimento da rede para poder geri-la melhor. A rede de águas é conhecida, a 
EMAS controla todas as variáveis mas sobre a rede de saneamento não o consegue fazer e 
portanto para se conseguir lidar com esse problema futuro irá investir-se em pequenas 
alterações na rede de saneamento e no levantamento do cadastro. Irá haver também uma 
intervenção no saneamento semelhante à que se fez para a água, que são intervenções 
pontuais nos órgãos principalmente de recolha de águas pluviais à superfície, sarjetas e 
sumidouros, que apresentam alguns problemas de funcionamento e também nalguns órgãos 
de tratamento de águas residuais.---------------------------------------------------------------------------------
Em termos de valores finais o orçamento é de 2.500.000,00 € mas que tem uma grande 
componente de investimento que não está definido e portanto só poderá ser realizado se 
houver outras fontes de financiamento. Aquilo que está assumido fazer é um plano de 
investimentos mais reduzido e está centrado em 1.500.000,00 € em termos diretos para fazer 
face a estas duas opções relativamente à água e saneamento que estão vertidas neste plano 
plurianual de investimentos, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu a explanação efetuada, e referiu tendo em conta a 
necessidade constante de ir buscar coisas ao passado, que o Engº Rui Marreiros esqueceu as 
responsabilidades que teve na situação a que a EMAS chegou mas isso faz parte de um certo 
modus operandi.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obviamente que entendem que as prioridades possam ser outras mas o trabalho que foi 
realizado foi contínuo, em 2016/2017, 12% foi a percentagem de redução de índice de água 
não faturada que se conseguiu recuperar, uma redução de perdas de água em cerca de 
628.000m3 e um investimento superior a 3.000.000,00 € e na altura foi uma opção clara de 
investir na rede no sentido de não onerar os munícipes com as perdas mas efetivamente fazer 
intervenção na rede de águas de forma a recuperar grande parte da água que não era 
faturada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamentou o facto de, em vez de se apresentarem documentos, se façam frequentemente 
considerações, mas não é nada de novo para os vereadores da CDU que se irão abster na 
votação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Engº Rui Marreiros disse que não são considerações mas sim factos, o investimento que foi 
feito conhece-o até porque foram eles que o pagaram.-----------------------------------------------------
Relativamente aos números apresentados, referiu que infelizmente também não pode 
concordar até porque a redução dos 50% das ruturas foi conseguida em 2018 e não com os 
2.500.000,00 € que foram investidos da forma que se sabe, alguma desta verba até investida 
em zonas que não tiveram intervenções nas redes de água pura e simplesmente porque elas 
não existiam, portanto factos são factos, e o que se está aqui a falar é de engenharia, números 
mensuráveis ao metro cúbico e contas que são escrutinadas por todas as entidades e mais 
algumas, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

631)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Relatório de Gestão Semestral do Município de Beja – 2018;------------ 

 
O relatório semestral do Município de Beja, que constitui documento anexo número dois e faz 
parte integrante da presente ata, destina-se a uma apreciação intercalar, apresentando-se, 
enquanto documento técnico que sintetiza a atividade e sistematiza a informação decorrente 
da Atividade Municipal, durante o primeiro semestre de 2018.-------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo dos primeiros seis meses do ano económico de 2018, 
assim como da execução das Grandes Opções do Plano.----------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.-------------------------------------------------------------
Execução orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do primeiro semestre de 2017, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas 
de execução:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das receitas é de 12.690.435,73 €, o que corresponde a 37,02 %. As 
receitas correntes executadas são de 11.170.078,07 €, o que corresponde a uma execução de 
45,11 %. O valor executado das receitas de capital é de 1.078.927,33 €, que corresponde a 
uma execução de 11,91 %.-------------------------------------------------------------------------------------------
O montante de realização das despesas é de 11.418.111,85 €, que corresponde a um grau de 
realização global da despesa de 33,31 %. As despesas correntes registam uma execução de 
9.195.215,50 €, que corresponde a 43,46%. As despesas de capital registam um valor de 
2.222.896,35 €, que corresponde a uma execução de 16,94 %.--------------------------------------------
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Execução da receita:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
As receitas arrecadadas no primeiro semestre de 2018, totalizaram 12.690.435,73 €, sendo 
440.255,50 € de saldo do ano anterior, 11.170.078,07 € de receitas correntes, 1.078.927,33 € 
de receitas de capital e 1.174,83 € de reposições não abatidas.-------------------------------------------
Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa executada foi de 11.418.111,85 €, correspondentes a um grau 
de execução orçamental de 33,31%.------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 9.195.215,50 €, que representa 43,46% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 2.222.896,35 €, que representa 16,94% do 
orçamentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2018, a despesa sofreu um acréscimo de 1.379.496,19 €, relativamente ao período 
homólogo, o que representa uma variação de -10,78 %, dos quais 1.419.776,14 € a referem-se 
a redução de despesas de capital e 40.279,95% referem-se a um acréscimo de despesas 
correntes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal para conhecimento.(Deliberação nº 632)-------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário referiu que ficou apenas com algumas dúvidas quanto aos critérios 
utilizados para fazer comparações, porque a nota introdutória diz que se faz algumas 
comparações nalguns campos em períodos homólogos, portanto não percebe porque é que é 
só nalguns campos e não em todos e depois nessas comparações algumas delas não são em 
períodos homólogos, isto é, algumas são feitas com o ano 2017 e outras com os seis meses de 
2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que há comparações feitas a seis meses 
e a um ano, mas as que são feitas a seis meses, estão feitas a seis meses e as que são feitas a 
um ano, estão feitas a um ano, portanto dos quadros principais alguns referem-se ao primeiro 
semestre outros referem-se ao ano inteiro mas não há mistura dos dois, disse.---------------------- 
 
 

2.3. – Propostas de candidaturas;------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7478, de 18 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta que se apresenta, 
“Reabilitação de Troços da Muralha de Beja”, que constitui objeto de candidatura da Câmara 
Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional Alentejo 2020, Eixo 8 – Ambiente e 
Sustentabilidade, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-14-2018-30, tipologia “Património 
Natural e Cultural”.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para “promover a conservação e valorização dos 
ativos naturais e histórico-culturais para consolidar a Região como destino turístico associado a 
uma oferta qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 
reforçando a sua identidade de território de qualidade”----------------------------------------------------
Trata-se de uma oportunidade para o Município de Beja candidatar a reabilitação do troço de 
muralha identificado pela Direção Regional de Cultura, perante a ocorrência de 
desprendimento de algumas pedras da mesma e após solicitação de visita a essa entidade por 
parte da Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervenção que promova a 
conservação da muralha, através de uma intervenção no valor de cerca de 123.300,00 €, com 
apoio financeiro a conceder de 85% do valor das despesas consideradas elegíveis, sendo que a 
comparticipação do Município será de cerca de 18.500,00 €.----------------------------------------------
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A candidatura irá prever projeto de execução devidamente sustentado por um relatório prévio 
e projeto de intervenção de reparação e conservação do conjunto e validado pela Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, a empreitada, acompanhamento arqueológico e revisão de 
preços.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 633)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 7478, de 18 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a aprovação da proposta que se apresenta constitui 
objeto de candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) prioridade de investimento 06.05 – Regeneração Urbana – PARU – Reabilitação 
integral de edifícios (…) a equipamentos de utilização coletiva (…) com idade igual ou superior 
a 30 anos”, aviso de abertura de candidatura nº ALT20-16-2018-07, “Reabilitação e 
Refuncionalização do Edificado da Piscina Descoberta”.---------------------------------------------------
Este projeto insere-se na missão de contribuir para a adoção de medidas destinadas a 
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas 
industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 
promover medidas de redução do ruído.------------------------------------------------------------------------
Assim, a reabilitação e refuncionalização do edificado da piscina descoberta municipal 
pretende reforçar a valia arquitetónica e patrimonial da peça, combater a mobilidade 
crescente da população que procura outras piscinas, nos concelhos vizinhos uma vez que 
oferecem “experiências” diversas. Por outro lado, as alteração dos padrões culturais que 
fazem com que os balneários, por exemplo, tenham perdido importância pelo esvaziamento 
da principal função para que foram construídos – vestiários.----------------------------------------------
A Câmara Municipal reconhece a urgente necessidade de intervir no edificado das piscinas que 
se encontra obsoleto, degradado e que nunca foi intervencionado a fundo, desde a sua 
inauguração, através de uma intervenção no valor de 1.790.000,00 €, incluindo IVA, com apoio 
financeiro a conceder de 85% do valor das despesas consideradas elegíveis, sendo que a 
comparticipação do Município será de cerca de 270.000,00 €.--------------------------------------------
A candidatura deverá ser apresentada até ao final do ano e irá prever a aquisição de 
equipamento e mobiliário, elaboração do projeto e a respetiva empreitada, fiscalização e 
segurança, revisão de preços, estudo de viabilidade económica e financeira (obrigatório em 

projetos geradores de receitas a cima de 1.000.000,00 €).--------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 634)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de concursos públicos;---------------------------------- 

 
Registo nº 8044, de 02 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos, 
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 e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, 
a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento com vista à 
abertura de concurso público para a realização da empreitada de reabilitação do edifício dos 
Paços do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 483.000,00 € + IVA, resultando o mesmo do 
orçamento elaborado pelos projetistas contratados para a elaboração deste projeto.--------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público, prevê-se que a execução física e financeira desta empreitada ocorra em 
2019 e 2020. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso a Entidades Públicas, a assunção de compromissos plurianuais está 
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sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a 
aprovação da seguinte distribuição de encargos.--------------------------------------------------------------
2019 ……………………………………………………………………………………………………………. 338.100,00 € + IVA 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………. 114.900,00 € + IVA 
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da obra será de 300 dias.----------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º, nº 1 do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para 
membros do júri do procedimento:-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº Alexandre Nuno de Freitas Rebelo Araújo;-----------------------------------------------
Vogais efetivos: Engº João Duarte Lopes Batista Margalha e Engº Luís José de Brito Camacho 
Barriga;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Engº António Manuel Coelho Fialho e Arqtª Patrícia Margarida de Carvalho 
dos Santos Duarte Loução.------------------------------------------------------------------------------------------
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 aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 635)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 8063, de 02 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos, 
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 e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do mesmo diploma, 
a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento com vista à 
abertura de concurso público para a realização da empreitada de requalificação do 
logradouro do Clube Bejense.--------------------------------------------------------------------------------------
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.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 173.000,00 € + IVA, resultando o mesmo do 
orçamento elaborado para o efeito e cujos preços unitários compostos foram determinados 
pelo histórico do Município em anteriores adjudicações.---------------------------------------------------
Atendendo aos prazos previstos para a tramitação dos procedimentos pré-contratuais para 
este concurso público, prevê-se que a execução física e financeira desta empreitada ocorra 
apenas em 2019. Como, ao abrigo da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso a Entidades Públicas, a assunção de compromissos plurianuais está 
sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, deverá submeter-se a esse órgão a 
aprovação desta distribuição de encargos.----------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso.------------------------------------------
O prazo de execução da obra será de 180 dias.----------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º, nº 1 do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para 
membros do júri do procedimento:-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº António Manuel Coelho Fialho;--------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Engº Alexandre Nuno de Freitas Rebelo Araújo e Arqtº Manuel Carlos Assis 
Sousa Faião;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Engº Luís José de Brito Camacho Barriga e Engº Anselmo José Oleiro Correia.-
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
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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 aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 636)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Propostas de aprovação de projetos;---------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda explicou que o que se propõe para aprovação são os projetos base e 
anteprojeto e não os projetos de execução, ou seja, ainda podem ser introduzias sugestões. 
Esta é uma necessidade da Câmara Municipal para os processos poderem seguir os seus 
trâmites e serem candidatados. Em termos de prazos crê que as datas para estas candidaturas 
são muito curtas e portanto a urgência em se decidir as matérias nesta reunião.-------------------- 
 
Registo nº 7559, de 16 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que, no âmbito do projeto de 
reabilitação dos Balneários da Piscina Descoberta, enquadrado no Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano do Município de Beja (PEDU) prioridade de investimento 6.5 – 
Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, 
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a 
reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruido: Reabilitação e 
Refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, foi entregue no passado dia 15 de 
outubro o projeto base da intervenção em epígrafe, contendo os seguintes elementos:-----------
Memória descritiva com as linhas gerais do que se pretende para a sua intervenção:---------------
Devolver ao edifício o seu carácter de ícone da cidade e valorizador da consciência coletiva dos 
munícipes de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuir para a sustentabilidade e autossuficiência financeira do conjunto;-------------------------
Refuncionalizar/modernizar a estrutura, adaptando-a às exigências funcionais e normativas 
contemporâneas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além da reformulação espacial dos balneários atuais e consequente modernização, há 
ainda a intensão de deslocalizar o restaurante para junto da entrada principal, possibilitando 
desta forma a sua conceção e entrada de forma independente em relação ao restante 
conjunto edificado, o que permite a homogeneização e regularização formal da relação do 
conjunto edificado com a rua, a valorização dos elementos formais característicos do edifício 
original, eliminação do espaço vazio existente entre a rua e o edifício, atualmente de difícil 
manutenção e foco de sujidade e ainda a integração de um PT existente na nova volumetria.----
Também se prevê a existência de um espaço de ginásio, para concessão (no lugar do atual 

restaurante) e ainda a criação de apoio de bar à piscina, otimizando-se a gestão da área, através 
da utilização de espaços comuns às duas valências, nomeadamente: instalações de 
funcionários, despensas e arrecadações gerais.----------------------------------------------------------------
Estimativa orçamental:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arquitetura ………………………………………………………………………………………………………….. 640.000,00 € 
Arranjos Exteriores ………………………………………………………………………………………………… 24.300,00 € 
Estruturas e Demolições ………………………………………………………………………………………. 248.554,50 € 
Rede de Abastecimento de Águas e Combate a Incêndios ……………………………………. 55.250,00 € 
Rede de Esgotos Pluviais e Residuais ……………………………………………………………………… 43.309,42 € 
Gás ………………………………………………………………………………………………………………………… 12.500,00 € 
Instalações Elétricas …………………………………………………………………………………………….. 155.462,30 €  
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Instalações de Telecomunicações ………………………………………………………………………….. 22.162,50 €  
Segurança contra Risco de Incêndios …………………………………………………………………….. 20.461,50 €  
Intrusão …………………………………………………………………………………………………………………… 5.370,00 €  
Instalações de Ventilação, Climatização e Aquecimento de Águas ………………………. 215.000,00 €  
Instalações Eletromecânicas ………………………………………………………………………………….. 16.500,00 €  
Total …………………………………………………………………………………………………………………. 1.458.870,22 €  
O projeto apresentado vem em linha de continuidade com o estudo prévio já apresentado e 
prevê todas as valências pedidas pelo Município de Beja.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

637)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------
Considerando que são claramente a favor desta intervenção e seguramente estarão de acordo 
com aquilo que está a ser proposto mas considerando também que a informação fornecida é 
insuficiente, bem como o esclarecimento cabal de algumas dúvidas, o que não lhes permite 
votar em consciência, abstiveram-se na presente deliberação.-------------------------------------------- 
 
Registo nº 7710, de 22 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que, no âmbito do projeto de 
construção do Edifício CEBAL, enquadrado no Programa Operacional Regional Alentejo 2020, 
Eixo 3 – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, aviso de abertura de 
candidatura nº ALT20-46-2018-13, tipologia “Centros de Valorização e Transferência de 
Tecnologia”, foi entregue no passado dia 19 de outubro o anteprojeto da intervenção em 
epígrafe, contendo os seguintes elementos:--------------------------------------------------------------------
Memória descritiva com as linhas gerais do que se pretende para a sua intervenção:---------------
Criar novas instalações, mais adequadas às atividades de valorização e transferência de 
competências desenvolvidas pelo CEBAL – Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do 
Alentejo, nomeadamente nas áreas da Biotecnologia, Biologia Vegetal, Bioquímica e 
Engenharia Química;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Criar um espaço concebido de base para o desenvolvimento destas atividades, atendendo a 
todas as especificações técnicas essenciais para a sua realização;----------------------------------------
Otimizar a utilização e disposição das diferentes instalações do edifício, além de garantir aos 
futuros utilizadores do edifício todas as condições de conforto durante o exercício da sua 
atividade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além dos objetivos a cima referidos, na procura da sustentabilidade nos ambientes a 
construir, debruçou-se desde logo em princípios a serem adotados, tais como valorizar a 
dinâmica local e promover uma adequada integração, fomentar a eficiência no uso dos 
recursos, reduzir o impacte das cargas (quer em valor, quer em toxicidade), assegurar a qualidade 
do ambiente, focada no conforto ambiental, assegurar a melhor utilização sustentável dos 
ambientes construídos, através da gestão ambiental e da inovação.-------------------------------------
Tanto quanto possível, tentou-se garantir a sobriedade formal do edifício no exterior e 
otimizar a utilização do espaço relativamente às atividades a realizar no seu interior, 
organizando-o tendo em conta principalmente o aspeto funcional, mas nunca descurando as 
características estéticas ou de conforto que virá a garantir, tendo sempre em atenção a 
acessibilidade para pessoas de mobilidade condicionada.--------------------------------------------------
O intuito deste projeto é adaptar-se de forma personalizada e prática à utilização prevista para 
o edifício, representando uma melhoria substancial das condições das instalações nas quais se 
desenvolvem as atividades do CEBAL, tanto as de vertente puramente experimental que 
possam resultar na mais-valia de transferência de conhecimentos como de tecnologia; 
instalações de suporte como os gabinetes, a sala de reuniões ou as zonas de armazém; as 
instalações acessórias, como a receção, a copa e a sala do servidor; as instalações de cariz mais 
académico, nomeadamente as salas de estudantes. Pretende-se ainda que em termos 
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estéticos o edifício represente uma mais-valia para a área envolvente.---------------------------------
Em termos de exposição solar, na conceção da estrutura e implantação do edifício optou-se 
por, sempre que possível, situar laboratórios e outras áreas de experimentação que tenham 
como requisito ambientes controlados em termos de temperatura em zonas do edifício o mais 
orientadas para norte possível, com vãos exteriores de pequena dimensão, minimizando os 
efeitos da exposição solar. Por outro lado, procurou-se localizar zonas como as salas de 
estudantes e os gabinetes com uma orientação mais para sul, e dotá-las de vãos exteriores 
maiores, dada a sua utilização prevista. Os vãos exteriores do edifício serão dotados de 
sistemas de lamelas de ensombramento com vista ao controlo da exposição à luz solar.----------
Prevê-se uma área técnica pelo exterior, ao longo do alçado do edifício virado a noroeste, no 
qual se encontra a porta por onde se realizará a entrada e saída de materiais do edifício, 
estando essa zona do edifício organizada para que tal seja executado de forma otimizada.-------
Também será a partir desta área técnica que será feito o abastecimento de água e gases ao 
edifício e grupo de geradores para energia socorrida. De referir ainda que se prevê no alçado 
contíguo a este orientado a sudoeste um vão de grandes dimensões que permitirá o acesso ao 
interior do edifício de viaturas com até 3m de largura e até 3,05m de altura.-------------------------
A zona do hall de entrada será ampla e dotada com uma grande área envidraçada, com o 
intuito de conferir um grau de iluminação e salubridade ao espaço e para efeito do controle 
térmico será devidamente sombreada através duma pala, representada nas peças desenhadas, 
de forma a evitar, isto é minimizar a exposição direta à luz solar.-----------------------------------------
De um modo global, é possível interpretar o edifício como tendo um “início” na zona do hall, 
atravessando uma “zona seca”, aludindo a áreas sem equipamentos de laboratório e 
consequentemente com menor incidência de humidade, compreendendo a sala de reuniões, 
os gabinetes e a sala de bioinformática, avançando-se progressivamente, no sentido da 
entrada de veículos mencionada, para uma “zona húmida”, onde se desenvolvem atividades 
laboratoriais, ou de experimentação, com presença de gases, água e outros elementos que 
caracterizam este tipo de espaço.---------------------------------------------------------------------------------
Estimativa Orçamental:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trabalhos preliminares ……………………………………………………………………………………………. 9.629,15 €  
Arquitetura ………………………………………………………………………………………………………….. 292.756,51 €  
Estruturas e fundações ………………………………………………………………………………………… 204.624,30 €  
Abastecimento de água …………………………………………………………………………………………. 10.500,00 €  
Drenagem de águas residuais ………………………………………………………………………………….. 7.000,00 €  
Drenagem de águas pluviais ………………………………………………………………………………….. 11.900,00 €  
Instalações elétricas ………………………………………………………………………………………………. 89.600,00 €  
Telecomunicações …………………………………………………………………………………………………. 11.200,00 €  
Instalações mecânicas …………………………………………………………………………………………. 105.000,00 €  
Segurança contra incêndio ………………………………………………………………………………………. 6.700,00 €  
Total …………………………………………………………………………………………………………….. 748.909.95.€  
O projeto apresentado vai ao encontro das necessidades laborais do CEBAL e prevê todas as 
valências pedidas pelo Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

638)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Os vereadores da CDU apresentaram a seguinte Declaração de Voto: ----------------------------------
Considerando que a informação fornecida continua a ser insuficiente e não concordam com a 
localização do edifício uma vez que aquela zona reunia todas as condições para desenvolver 
um parque desportivo, tendo em conta a unidade hoteleira que ali se encontra que poderia 
fomentar um centro de estágios como era o objetivo inicial, votaram contra a presente 
deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que aquela zona da cidade é 
dedicada à vida académica bem como ao desporto e lazer o que lhes parece não ser práticas 
inconciliáveis, todo o campus universitário se situa nessa linha e portanto pretende-se manter 
uma estreita ligação do CEBAL com o Instituto Politécnico. Existia um projeto localizado no 
Parque Industrial junto ao Poço da Nora e aí, além de ter um custo bastante superior, é que 
não fazia qualquer sentido, portanto, desse ponto de vista, para diminuir custos e ter-se um 
edifício adequado às necessidades do CEBAL entendeu-se mudá-lo para esta localização.---------
Referiu ainda que este edifício apenas será executado se houver o financiamento de 85% 
porque sem esse financiamento a Câmara Municipal já se comprometeu com os órgão 
dirigentes do Centro que não avança mais do que a parte não comparticipada incluindo o 
projeto, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Perguntou ainda o vereador Vítor Picado se foi por acaso alvitrada a possibilidade da 
localização deste edifício ser onde se encontram os atuais pavilhões da Escola Agrária.------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que sempre se colocou a questão do 
edifício se situar em terrenos municipais nunca tendo sido considerada a possibilidade da 
parte física ser em terrenos do Instituto Politécnico.---------------------------------------------------------
O outro terreno municipal que existe ali perto, são 1.000,00m2 na Rua José Correia Maltez, 
junto à saída de postes de alta tensão mas aí não se pode construir porque passam linhas 
subterrâneas a menos de um metro do subsolo que não permite qualquer construção e 
portanto não restavam grandes opções. Outras zonas da cidade seriam possíveis mas não lhes 
pareceu adequado.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que o executivo não vai descurar um projeto desportivo para aquela zona, 
aliás já existe um projeto executado pelo Arqtº Domingos sobretudo desportivo de passeio e 
de lazer que abrange toda a zona até à Variante, inclusivamente ultrapassando aquela 
dificuldade do barranco e do fosso que atualmente impede o acesso à ciclovia, que se irá ver 
se poderá ser exequível neste mandato, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7698, de 19 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a adjudicação da venda dos Lotes 1 e 2 do 
Loteamento da Abegoaria na Rua da Lavoura, em Beja, à empresa BB Motores, Unipessoal, 
Ldª, pelo valor de 9.100,00 € cada, num total global de 18.200,00 €.------------------------------------
Informam ainda que não foi apresentada qualquer proposta para o Lote 7.---------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade.(Deliberação nº 639)-------------------------------------------- 
 
Registo nº 7673, de 19 de outubro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, propondo a adjudicação da venda de um terreno para 
construção de uma Unidade de Saúde, em Beja, à Sociedade Contexto Erudito, Ldª, pelo valor 
de 301.000,00 €, referindo ainda que, para o sucesso deste equipamento, é de parecer a 
importância de garantir junto das Infraestruturas de Portugal, um acesso independente à 
Unidade de Saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu em primeiro lugar que, a primeira vez que tiveram a noção que 
isto iria ser um Hospital privado foi através das redes sociais. Depois considerou que o 
executivo em permanência demonstra um grande entusiasmo relativamente a esta Unidade 
de Saúde mas não vê o mesmo entusiasmo e ênfase relativamente à 2ª fase de construção do 
Hospital de Beja, que teve Moções aprovadas na Assembleia Municipal e Assembleia da 
República, pelo que espera que isto não coloque em causa esta situação. Privado é só para 
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alguns, público é de todos e a CDU obviamente pugna por serviços públicos de qualidade, daí 
achar fundamental a construção da 2ª fase do Hospital de Beja.------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que na reunião onde se discutiu pela 
primeira vez este assunto ficou muito claro que era para uma Unidade de Saúde privada. 
Acrescentou que o executivo entende que naturalmente uma Unidade de Saúde privada não 
colide com a qualidade ou falta dela do serviço público, aliás em muitos concelhos em que a 
CDU é Câmara neste país, existem inúmeras unidades de saúde e hospitais privados e nunca viu 
a CDU opor-se por exemplo em Évora ou na margem sul e portanto espera também não ver 
isso em Beja. Há muitos cidadãos de Beja que atualmente se têm de deslocar ao Algarve, Évora 
ou Lisboa mas com uma unidade destas características, convencionada na cidade, poderão 
poupar muitas horas e deslocações que atualmente têm de fazer e deste ponto de vista é 
positivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidentemente que este executivo continua a pugnar-se por um Serviço Nacional de Saúde de 
qualidade, aliás o “pai” do SNS foi um destacado militante socialista, o António Arnaud e 
portanto aí têm um grande à vontade político que não os envergonha e portanto claramente 
que a grande e primeira atenção irá sempre para o Serviço Nacional de Saúde. Contudo 
considera que uma coisa não é incompatível com a outra e o PS em Beja continua a dizer que o 
Hospital José Joaquim Fernandes deve e tem que ter por exemplo um equipamento de 
ressonância magnética, independentemente ou não de haver um serviço privado que preste 
este serviço. Disse ainda e sempre assumiu que a Câmara Municipal de Beja e o seu Presidente 
não são contra a construção de um Hospital Central em Évora desde que o Hospital de Beja 
não perca valências em função dessa construção.------------------------------------------------------------
Esta Unidade de Saúde na sua opinião, nunca estará pronta antes de 2022, será construída 
eventualmente por fases, o ano 2019 será totalmente dedicado a projetos e a construção 
iniciar-se-á em 2020 nas melhores das hipóteses, portanto existe esta expetativa e não 
acredita que o Hospital de Beja seja melhor ou pior por haver um Hospital privado agora cabe 
naturalmente aos poderes públicos defender em primeira instância o Serviço Nacional de 
Saúde e este executivo estará sempre nesse combate, disse.---------------------------------------------- 
 
Foi deliberado adjudicar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

640)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal da Rua Pablo 
Neruda;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8017, de 31 de outubro de 2018, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que decorrido o período de discussão pública do Loteamento Municipal da Rua 
Pablo Neruda e não se tendo registado qualquer reclamação está o processo em condições de 
ser aprovado e emitida a certidão para registo dos lotes.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 641)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de contrato promessa de compra e venda;-- 

 
Presente a minuta de contrato promessa de compra e venda a celebrar entre o Município de 
Beja e a Sociedade Contexto Erudito, Ldª, que constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata, para construção e instalação de Unidade de Saúde, em Beja. 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU, por 
considerarem que não estão salvaguardados quer os interesses do Clube do Bairro de Nossa 
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Senhora da Conceição que tem parte do terreno que vai ser vendido e que colide com parte 
das suas instalações e relvado, quer os interesses da própria Câmara Municipal que pode vir a 
ser responsabilizada por incumprimento desse contrato de comodato e desta adjudicação de 
um bem que não está livre de ónus, apesar de não estar registado.(Deliberação nº 642)------------ 
 
 

2.9. – Propostas de aprovação de Regulamentos;------------------------------------------ 

 
Presente a proposta de Regulamento de Serviço da RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização 
de Resíduos, EIM, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata e tem como objetivo definir as regras a que obedece a prestação de serviço de 
gestão de resíduos urbanos e resíduos não urbanos, no âmbito do Sistema Intermunicipal da 
RESIALENTEJO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta pública.(Deliberação 

nº 643)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 
Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas, que constitui documento anexo 
número cinco e faz parte integrante da presente ata e que estabelece as normas aplicáveis à 
atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, cujo agregado familiar resida, 
pelo menos, há três anos no Concelho de Beja e que ingressem ou frequentem 
estabelecimentos de ensino superior no território nacional, tendo por objetivo a obtenção de 
grau académico de licenciado.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter o 
projeto à Comissão de Regulamentos da Assembleia Municipal.(Deliberação nº 644)---------------- 
 
Os vereadores da CDU abstiveram-se na presente deliberação por considerarem o presente 
Regulamento bastante confuso de difícil operacionalização e que o mesmo apenas favorece as 
famílias numerosas, só porque o são, em detrimento das famílias carenciadas sejam elas 
numerosas ou não, pelo que solicitaram que fossem transmitidas à Comissão de Regulamentos 
estas indicações e uma melhor análise dos seguintes artigos:----------------------------------------------
Artigo 3º (Definições), alínea g) – Indexante dos apoios sociais;--------------------------------------------
Artigo 4º (Bolsas de Estudo) nº 1 – “O Município de Beja afetará, por ano letivo, o valor máximo 
de 16.200,00 € a bolsas de estudo.” e número 2 – “Fixa-se em 18 (dezoito) o número máximo 
de bolsas de estudo, a atribuir a alunos provenientes de famílias numerosas.”;----------------------
Artigo 11º (Montante das Bolsas de Estudo) nº 2 … “RMPC = Rendimento mensal per capita (se 

RMPC ≥ 750,00 €, o valor a considerar será 750,00 €)” e número 4 “O cálculo das bolsas de estudo, 
a atribuir aos alunos provenientes de famílias carenciadas, cujo rendimento per capita for 
superior a 70% do IAS, serão no valor de 90% do VAM.”;------------------------------------------------
Artigo 13º (Rejeição das candidaturas), alínea a) “Quando o rendimento mensal per capita do 
candidato, proveniente de família numerosa, seja superior ao candidato, ordenado em 18º 
lugar.” e b) “No caso de alunos provenientes de famílias carenciadas, esgotado que seja o valor 
previsto no artigo 4º do presente regulamento.”.-------------------------------------------------------------
Tiveram ainda em consideração nesta abstenção o facto deste Regulamento ser uma cópia 
ipsis verbis do Regulamento do Município de Viseu e que o mesmo poderia ter sido refeito 
com base no anterior através de uma proposta do Serviço de Educação.------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação de Edital;--------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital – Posse Administrativa do prédio ou prédios onde por onde passa a 
conduta de água de abastecimento público ao respetivo fontanário, sito junto à Herdade 
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Gravia dos Pisões, em Quintos:------------------------------------------------------------------------------------
“O Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, em cumprimento da 
deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 07 de novembro de 2018, que aprovou o 
presente edital, faz saber publicamente, que, nos termos do artigo 112º, nº alínea d) do 
Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por CPA, e, nos termos do 
artigos 106º e 107º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, sem 
prejuízo dos notificados, infra identificados, virem a ser responsáveis pela despesa, a que a 
presente diligência coerciva der causa, nos termos do artigo 108º, deste mesmo diploma legal, 
são notificados, Karsten Larsen, residente em Herdade Gravia dos Pisões, 7800-661, em 
Quintos, e Jaime Cavaco, residente no Monte da Espargueira, 7800-660, em Quintos, da posse 
administrativa, do prédio ou prédios, de que estes são proprietários, por onde passa a 
conduta de água de abastecimento público, ao respetivo fontanário, também público, sito na 
povoação de Quintos, junto à Herdade da Gravia dos Pisões, União de Freguesias de Beja 
(Salvada e Quintos), concelho de Beja, por se terem frustrado todas as tentativas de remoção 
dos obstáculos, impostas coercivamente aos proprietários, supra identificados, e que impedem 
o curso normal das águas, obstáculos estes ilícitos, levados a cabo pelos referidos 
proprietários, sendo certo que estes não procederam à execução da obra de remoção dos 
ditos obstáculos, de que são autores, uma vez que os proprietários supra identificados, apesar 
de intimados, não acataram a intimação de reposição do estado da conduta, que alteraram ou 
desviaram, ilicitamente, impedindo que a água atinja, no seu curso normal, o já identificado 
fontanário de abastecimento público, com grave prejuízo do interesse público, atento, ainda, o 
disposto no artigo 7º, alínea e), da Lei nº 54/2005, de 15 de setembro, na redação que lhe foi 
introduzida pela Lei nº 31/2016, de 23 de agosto, uma vez que se estatui que o domínio 
público das águas compreende as águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios 
públicos, incluindo todos os que vêm sendo continuamente usados pelo público ou 
administrados por entidades públicas, como o tem feito a Freguesia de Quintos, durante, pelo 
menos, cerca de 120 anos, em relação ao fontanário em causa.------------------------------------------
Posto isto e demais atos, é determinado que a posse administrativa ocorrerá em …, de …, de 
2018, pelas … horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Para os devidos efeitos, o presente edital é fixado nos lugares de estilo do concelho de Beja e 
publicitado no sítio da internet deste município, incluindo no respetivo boletim eletrónico, nos 
termos do artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 113º, nº 8 do CPA.”------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 645)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de ratificação de Protocolo;------------------------------------------------- 

 
Presente o Protocolo celebrado entre o Instituto Português do Desporto e Juventude, IP e o 
Município de Beja, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata e pretende promover práticas de voluntariado juvenil, no âmbito preservação da 
natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações, bem 
como da prevenção contra incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da 
monotorização e recuperação de territórios afetados, com uma colaboração financeira do IPDJ 

de 2.340,00 €, que inclui o valor de 10,00 €, por dia, por voluntário e o valor de 200,00 € para 
despesas decorrentes de gestão.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 646)----------------- 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender a Fração D do prédio sito na Praça da República, nos 32 e 33 e Rua da 
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Moeda, nos 5-A e 5B, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. 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 647)-------- 
 
Requerido por Sónia de Jesus Reinero Garcia, que pretendendo vender a Fração D do prédio 
sito na Rua dos Infantes, nos 10 e 12, Praça da República, nº 26 e Rua do Touro, nos 9 e 11, em 
Beja, pelo valor de 80.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou 
não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 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 648)-------- 
 
Requerido por Maria Brígida de Assunção – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua da Mouraria, nº 8, em Beja, 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 649)-------- 
 
Requerido por Margarida Alexandra Sérgio dos Santos, que pretendendo vender o prédio sito 
na Rua José Gomes Ferreira, nº 1, incluindo estacionamento coberto e fechado, em Beja, pelo 
valor de 75.810,00 € + 4.190,00 €, 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 650)-------- 
 
Requerido por Jesus Martins Ramos Cascalheira, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua António Vilar e David Abreu, nº 18, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 42.500,00 €, vem 
solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda. 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 651)-------- 
 
Requerido por Luís Filipe Rocha Rodrigues Freire, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua General Teófilo da Trindade, nº 73, em Beja, pelo valor de 6.000,00 €, 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 652)-------- 
 
Requerido por Luís Filipe Rocha Rodrigues Freire, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua General Teófilo da Trindade, nº 77, em Beja, pelo valor de 19.000,00 €, 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 653)-------- 
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2.13. – Proposta de ratificação de contrato de doação;--------------------------------- 

 
Presente o contrato de doação celebrado entre Francisco Lopes Pereira Guerreiro e a Câmara 
Municipal de Beja, onde o primeiro outorgante declara que doou, em 13 de março de 2018, à 
Câmara Municipal de Beja, um conjunto de documentos/anotações avulso.--------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o presente contrato de doação.(Deliberação nº 654)---- 
 
 

2.14. – Auxílios Económicos 2018/2019 – 1º pagamento;----------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas no 
Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, com a regulamentação constante do Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta o Serviço de Ação 
Social Escolar para aprovação, a 1ª relação dos auxílios a atribuir no presente ano letivo, 
referente aos alunos que concluíram o respetivo processo até à presente data (mediante entrega 

das faturas das despesas realizadas), que constitui documento anexo número sete e faz parte 
integrante da presente ata, no valor total de 4.936,30 €.----------------------------------------------------
Em função do escalão do abono de família, os valores a atribuir são:------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €;----------------------------------------------------------------------------------------------
De referir que nos casos dos alunos em que o total das faturas entregues são de valor inferior 
ao subsídio em causa (<75%), foram apenas considerados os montantes despendidos, conforme 
indicação superior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 655)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de aquisição de 50 livros de atividades lúdico-
pedagógicas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7893, de 26 de outubro de 2018, do Serviço de Educação, que considerando 
bastante pertinente a aquisição da publicação para disseminação de informação relacionada 
com Direitos Humanos e Direitos das Pessoas com Deficiência e Incapacidade, produzida pela 
CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade 
Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, a qual se destina à distribuição 
junto dos alunos de primeiro e segundo ciclos, estando a mesma no alinhamento com o 
compromisso da Educação inclusiva da UNESCO (2009), propõe a aquisição de 50 exemplares, 
no valor total de 200,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 656)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de apoio;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado por João Pinto de Sousa, um apoio de 5.000,00 € à Câmara Municipal de Beja, para 
divulgação e distribuição de 4 livros + 4 CD’s com o título “CANTES”, no âmbito do aniversário 
da Declaração da UNESCO do Cante como Património Imaterial e Cultural da Humanidade, 
projeto que será editado com o Jornal Público e a parceria da RTP.--------------------------------------
Foi deliberado apoiar por unanimidade com o valor de 1.000,00 €.(Deliberação nº 657)------------- 
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2.17. – Proposta de atribuição de subsídio;----------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs, enquanto não for celebrado um 
protocolo entre a Câmara Municipal de Beja e a APT – Associação Portas do Território, que se 
pretende que entre em vigor a partir de janeiro do próximo ano e uma vez terminada a 
contratação dos prestadores de serviços, que a Câmara Municipal de Beja possa apoiar com 
7.075,00 € até ao final do ano as seguintes despesas: uma parte do vencimento para os dois 
funcionários que a APT quer manter até 31 de dezembro e a indemnização decretada em 
Tribunal ao funcionário que são cerca de 11.000,00 € repartidos pela autarquia e pela Diocese 
de Beja e que agora pode ser pago uma vez que a associação está novamente constituída 
juridicamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 7.075,00 € à APT – Associação 
Portas do Território.(Deliberação nº 658)------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Devolução de verba referente ao aluguer de 50% do Pavilhão 
Multiusos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Informação de 22 de outubro de 2018 do Gabinete de Eventos e Turismo, dando 
conhecimento que o Senhor Luís Mestre, pagou o valor referente ao aluguer de 50% do 
Pavilhão Multiusos para aí realizar o seu casamento no dia 29 de setembro de 2018. 
Entretanto, verificou-se que o casamento coincidia com a data da montagem da feira 
“Patrimónios do Sul”, o que implicou alterações ao nível da configuração e da área disponível 
para o casamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perante esta situação, solicita-se autorização para devolução do valor pago pelo Senhor Luis 
Mestre, ou seja, 307,50 €, IVA incluído.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade devolver o valor de 307,50 € ao Senhor Luís 
Mestre.(Deliberação nº 659)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.19. – Anulação de faturas – Serviço de Ação Social Escolar;----------------------- 

 
Registo nº 7866, de 25 de outubro de 2018, do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/2724, no valor de 26,28 €, em nome de Sara do Polme Rocha 
Monarca Pinheiro, uma vez que houve um lapso no preenchimento dos mapas.--------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 660)------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7866, de 25 de outubro de 2018, do Serviço de Ação Social Escolar, solicitando a 
anulação da fatura nº 004/2571, no valor de 7,30 €, em nome de José Mathias dos Santos 
Neto, uma vez que houve um lapso no preenchimento dos mapas.--------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 661)------------------------------------------------ 
 
 

2.20. – Pedido de isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão 
de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento;---- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento de taxas devidas 
pela emissão de certidão para edificação anterior à exigência legal de licenciamento.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 662)----------------------------------------------- 
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2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro de Baleizão, a isenção do pagamento 
das taxas devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, no âmbito da realização do II Trail Running, realizado dia 21 de outubro de 2018.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 663)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Cicloturismo de Beringel, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 
desportiva, no âmbito da realização de Passeio de BTT, realizado dia 04 de novembro de 2018.-
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 664)----------------------------------------------- 
 
 

2.22. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da 
realização da Procissão das Velas, no dia 02 de outubro de 2018.----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 665)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Beja, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da 
realização de Desfile Académico, no dia 04 de outubro de 2018.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 666)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens da Salvada, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença de interrupção de trânsito, no âmbito da realização da atividade 
Sabores da Aldeia, nos dias 29 e 30 de setembro de 2018.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 667)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado por Fátima Maria Venâncio Rodrigues Teresa, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização de um evento, no pavilhão 
junto ao campo de futebol de Nossa Senhora das neves, entre os dias 19 de outubro e 03 de 
novembro de 2018. Tratando-se de uma entidade privada e devendo a mesma fundamentar a 
isenção pretendida, o que não veio a acontecer, propôs-se o indeferimento do pedido.-----------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 668)--------------------------------------------- 
 
Solicitado pela União de Freguesias de Trigaches e São Brissos, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença de recinto improvisado, no âmbito da realização de 
vacada, no dia 13 de outubro de 2018, em Trigaches.--------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 669)----------------------------------------------- 
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Solicitado pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, 
para realização da Feira do Vinho, no campo de jogos da Trindade, nos dias 03 e 04 de 
novembro de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 670)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Rufar & Bombar – Associação Cultural, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, para realização do Desfile de Halloween, 
com utilização de bombos, na zona da Portas de Mértola e Rua Capitação João Francisco de 
Sousa, no dia 31 de outubro de 2018.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 671)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização do XIII Festival de Bandas de Beja, na Casa 
da Cultura, dias 07 e 08 de dezembro de 2018.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 672)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto 
improvisado, para realização da Festa de Finalistas, no Pavilhão dos Sabores, dia 31 de outubro 
de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 673)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Mina de São Domingos e a Barrancos.-------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 674)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 234, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Quelfes.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 675)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monsaraz.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 676)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Popular de Trabalhadores – Clube Atlético Operário, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima.-----------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 677)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela FARPIBE/MURPI – Federação das Associações de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Distrito de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 
para uma deslocação a Lisboa.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 678)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Salvada.--------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 679)----------------------------------------------- 
 



 

Página 23 de 27 
 

 

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria nº 210, relativo ao dia seis de 
novembro de dois mil e dezoito;---------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, 
quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos, 
sendo novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove euros e vinte 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e 
setenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Fábio Barão começou por agradecer ao vereador Luís Miranda o facto de ter 
mandado instalar o ponto de água no Bairro das Pedreiras. No entanto o Bairro contínua sem 
ser limpo, as terras removidas do cemitério são lá descarregadas e eles tem de conviver com 
esta situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu novamente que não tem condições para usar a pulseira eletrónica.---------------------------
Referiu também que no mês passado falou com a vereadora Marisa Saturnino para lhe dizer 
que a sua barraca tinha caído com o vento e ela ameaçou que chamava a polícia.-------------------
Já entregou os documentos relativos à situação da saúde dos seus filhos mas nunca vê nada 
feito. Disse novamente que a casa que ocupou no Bairro Social Beja I por causa dos seus filhos 
tem todas as condições, só não tem água e luz.---------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Ofélia Barão disse que estão a viver no Bairro das Pedreiras sem qualquer higiene. 
Há um mês falou com a vereadora Marisa Saturnino que lhe disse que havia umas casas no 
Bairro Social e para ter calma que havia muita coisa que se iria resolver. Ao fim de duas 
semanas disse-lhe que não havia casas para dar. Acusou também o marido da senhora 
vereadora de a ameaçar uma vez que foi à polícia assinar uns documentos.---------------------------
Disse também que foi ao Gabinete de Ação Social para se inscrever no concurso para 
atribuição de habitações e a Drª Ilda Lopes mandou-a embora e fechou-lhe a porta.--------------- 
 
A Senhora Deolinda Maria Montraz deu conhecimento da sua situação, nomeadamente que 
vive numa barraca de madeira, é diabética, sofre de epilepsia e era para ter sido operada mas 
acabou por ter de adiar a operação porque depois não tinha condições para fazer a 
recuperação onde reside.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Ricardo Montraz Barão deu conhecimento que tem um filho que faz dois anos e 
outro com dois meses, está a viver numa barraca sem quaisquer condições, as camas são feitas 
no chão, não tem água quente para tomar banho nem luz.------------------------------------------------ 
 
O Senhor Carlos Silva deu conhecimento que tem um filho com três anos, está à espera de 
outro que irá nascer brevemente e gostaria de ter outras condições, pelo menos luz e água 
quente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Adriano Barão referiu que é cigano com muito orgulho e solicitou que pelo menos 
haja mais higiene no Bairro das Pedreiras que não tem quaisquer condições, que as barracas 
tivessem água, luz e um chuveiro para tomar banho. Referiu também que um dia que 
pensassem em tirá-los dali gostaria de viver com pessoas que não fossem ciganas porque de 
hoje para amanhã tem um filho e gostava que ele fosse um cidadão como qualquer outro e 
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que tivesse amigos sem serem ciganos porque assim não aprendem nada e são 
descriminados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Sónia Silva falou a respeito das crianças do Bairro que frequentam a escola dizendo 
que eles, mal ou bem, quando vão para a escola saem todos limpos mas se chover quando 
chegam à reta do autocarro já estão todos sujos. Vão para a escola entram na sala e são 
gozados pelos colegas, chamam-lhes ciganos e dizem que cheiram mal porquê? porque não 
têm condições onde vivem. Aquele Bairro está infestado de ratos, cobras, baratas tudo de um 
pouco, lixo, terra do cemitério com flores, velas até tábuas de caixões.--------------------------------- 
 
A senhora Maria João Costa da Associação Habita considerou que ficou aqui exposto o 
problema relativamente ao Bairro das Pedreiras que certamente a Câmara Municipal não 
desconhecia. Colocou em seguida as seguintes questões:--------------------------------------------------
Ainda não fez um ano que esteve aqui uma comitiva com a Senhora Secretária de Estado da 
Habitação e da Igualdade da Cidadania e ficou a esperança que alguma coisa podia melhorar. 
Sabem que habitação não se arranja de um dia para o outro mas sabem também que há 
situações no Bairro das Pedreiras que poderiam ser melhoradas e que foram abordadas na 
altura, por exemplo os chamados serviços mínimos como remoção de lixo. Como verificaram 
não só há pouca remoção de lixos ou insuficiência de contentores como há depósito de lixo 
por parte, julga-se, da Câmara Municipal. Isto é um problema de saúde pública e como se 
imagina agora com esta época das chuvas é fácil que os esgotos corram por aquele bairro e as 
crianças se infetem facilmente, pelo que perguntou se o executivo tem noção de quantas 
crianças daquele bairro são sujeitas a contaminação do próprio bairro e de quem essa 
responsabilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ainda em termos de serviços mínimos foi de facto prometido pelo Senhor Vice-Presidente a 
colocação de uma bica no local que já está instalada mas existe legislação que permite às 
pessoas que vivem em bairros informais poderem ter acesso ao serviço de eletricidade e na 
altura foi dito também pelo Senhor Vice-Presidente que desconhecia essa legislação, a 
Associação enviou-a posteriormente, pelo que perguntou se a autarquia pensa desencadear as 
medidas necessárias para instalar eletricidade no Bairro, portanto água, luz, remoção de lixos 
são serviços mínimos que podem ser fornecidos melhorando as condições de vida de quem ali 
reside enquanto aguardam o realojamento.--------------------------------------------------------------------
Entretanto saiu legislação que se destina a tentar resolver, sempre com a coordenação das 
Câmaras Municipais, o problema de habitação e a questão é se, por um lado, estas pessoas 
constam do levantamento que a Câmara de Beja terá feito para o IHRU e por outro se foi 
efetuada alguma candidatura ou pré-candidatura para ter a capacidade de realojar estas 
pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ficaram também a saber que para estas pessoas serem realojadas têm de se inscrever no 
Serviço de Ação Social às sextas-feiras entre as 09:00 e as 12:00 horas para concorrer ao 
acesso à habitação. Algo correu mal porque pelo menos uma família foi tentar inscrever-se e a 
meio dessa inscrição chegou alguém, pelos vistos com autoridade, que disse que não poderiam 
ser inscritas. Perguntou como é que afinal as pessoas se podem inscrever para ter acesso a 
uma habitação digna em Beja, aliás esta é uma questão que fizeram por escrito à Câmara 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente crê que a Câmara Municipal de Beja conhece as diretivas da União Europeia sobre 
a integração de populações ciganas. Neste momento estão a explorar as diretivas e 
determinações existentes e pretendem na verdade não só trazer ao conhecimento da Câmara 
Municipal uma vez que é a grande responsável pelo realojamento mas pretendem levar esta 
luta, nomeadamente à Provedoria da Justiça, à Assembleia da República e às instâncias 
europeias, porque necessitam de ver algum sinal de vontade de realojar pessoas que vivem 
desta maneira e francamente não têm percebido isso da parte da autarquia de Beja, disse.------ 
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O vereador Luís Miranda fez uma introdução não propriamente sobre a sua temática mas 
sobre o problema do realojamento em geral. Este executivo já disse e reafirmou que esta 
questão não tem uma solução municipal, este problema só poderá ter uma solução se for pelo 
menos intermunicipal. Dito isto, referiu que também já reafirmaram que não há solução de 
problemas de pormenor sem a colaboração das pessoas e não há serviços prestados pela 
Câmara Municipal se as pessoas não participarem e não colaborarem, isto para dizer que 
relativamente à remoção do lixo, está de acordo com as intervenções feitas, reconhece que 
poderão e irão fazer mais, mas só o farão com a colaboração das pessoas que são afetadas, 
porque existe ali uma limitação, que quem conhece compreenderá certamente, 
nomeadamente a impossibilidade de remover o lixo manualmente, portanto terá de haver 
uma com máquinas e terá de haver colaboração dos habitantes no sentido de não haver 
insultos e ameaças aos trabalhadores, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja 
conhece plenamente a situação.----------------------------------------------------------------------------------
Referiu que nesta questão da habitação tem de haver uma lógica integrada de todo o 
território, pelo menos do Alentejo, para que as pessoas que residem nesses locais também 
fiquem nos mesmos e não haja uma acumulação, porque uma acumulação de pessoas não 
resolve os problemas daqueles que para cá veem e ainda acentua os problemas daqueles que 
já cá estão e isso dificulta a ação da Câmara Municipal de Beja e das outras entidades que 
participam nesta tarefa muito difícil.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pela Drª Maria João Costa se a Câmara Municipal tem um 
levantamento, referiu que a autarquia tem levantamentos muitos precisos de duas 
comunidades mais pequenas de etnia cigana mas no Bairro das Pedreiras é mais difícil fazer 
essa contagem. Mais recentemente fizeram um levantamento no Bairro mas aconteceu que se 
juntaram mais pessoas pensando que em Beja se iriam distribuir casas quando na verdade esse 
levantamento estava a ser feito para efeitos de contagem e de comunicação aos Ministérios 
que tutelam as áreas da habitação e da igualdade para que possa haver uma solução integrada 
a curto ou médio prazo para estas pessoas que vivem nestas condições que reconhecem não 
serem de facto as adequadas e que gostariam que elas tivessem.----------------------------------------
Referiu também muito claramente que a Câmara Municipal de Beja não tem interesse em ter 
habitações fechadas a não ser que as considere devolutas ou que tenham necessidade de ser 
reparadas mas também não há atribuição preferencial a pessoas em função de etnias mas sim 
com uma igualdade de circunstâncias e portanto isso é tido em consideração pelo Gabinete de 
Ação Social no qual ele próprio e a vereadora que tutela a área têm plena confiança para que 
faça uma distribuição adequada em função das necessidades que estejam reportadas. Pode 
haver algumas coisas que pontualmente não corram bem, é verdade que pode e também é 
verdade que Beja tem uma comunidade de uma grande dimensão, aliás as Secretárias de 
Estado que visitaram a área ficaram surpreendidas com a dimensão do problema que não 
conheciam, mas foi importante porque assim também elas estão mais próximas de encontrar 
soluções adequadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do depósito de lixo e aquilo que os responsáveis da área lhe 
transmitiram foi que a Câmara Municipal não o faz, é depositado sim algum entulho de facto 
mas sobretudo material de jardinagem. Contudo a Câmara Municipal de Beja está a tentar 
encontrar um local alternativo para fazer estes depósitos mas também é verdade que esta é 
uma prática que já vem de há muitos anos atrás.-------------------------------------------------------------
Informou também que se está a tentar o equipamento adequado para instalar no Bairro das 
Pedreiras, um serviço de apoio integrado a toda a comunidade de forma a dar respostas locais 
mais eficazes que inclusive possam melhorar a qualidade de algumas das habitações da 
primeira parte do Bairro que foi ocupado inicialmente por 288 pessoas e que hoje em dia já 
tem muitas mais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à água e esgotos não consegue responder assertivamente porque não sabe se a 
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Câmara Municipal tem condições ou não para poder fazer essas intervenções e se isso será ou 
não uma solução adequada.-----------------------------------------------------------------------------------------
Individualizando apenas uma intervenção, referiu com a maior honestidade que falou com o 
Senhor Fábio Barão mas nunca em campanha e desde que é Presidente da Câmara Municipal 
de Beja, prometeu casas a alguém, sempre disse que iam analisar a situação das pessoas e que 
seriam tratadas no Gabinete de Ação Social e tem plena consciência disso, se houver essa 
possibilidade e se estiverem à frente de outros candidatos ser-lhe-á atribuída uma habitação. 
Finalmente disse que entre tantas situações com que a Câmara Municipal se depara, a situação 
do Bairro das Pedreiras será provavelmente a mais difícil e percebe as ambições e vontades 
das pessoas que lá residem mas francamente não sabe se estarão à altura de responder a tudo 
o que precisam e merecem. Estarão com certeza empenhados mas os passos são muito mais 
lentos do que aquilo que gostariam que fossem. Contudo deixa a garantia que no acesso à 
habitação disponível na cidade de Beja esta comunidade não será negativamente discriminada 
mas também não o serão positivamente, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino começou por transmitir que tem de haver uma estratégia 
articulada e intermunicipal para se dar uma resposta concreta a agregados com necessidade 
de habitação no concelho e que isso não poderá ser uma competência exclusiva da Câmara 
Municipal.------------------------- 
No concelho, existem vários agregados familiares em situação análoga, com filhos menores, há 
semelhança do que acontece com o Senhor Fábio e a Senhora Ofélia Barão, mas existe uma 
diferença: a forma como as pessoas se dirigem aos serviços a solicitar a atribuição de 
habitação. Referiu que esteve atenta e teve oportunidade de ouvir as intervenções das várias 
pessoas presentes na sala que sempre se dirigiram ao executivo e aos serviços de forma 
humilde e educada o que não acontece com a Dª Ofélia e acrescentou que esta senhora cada 
vez que o faz é com agressividade: grita, esperneia, ofende e aquilo que tenta fazer sobre a 
Vereadora e as técnicas do Gabinete de Ação Social já nem sequer é coação, mas sim, assédio. 
Relembrou também que o executivo tem um dia e hora agendados semanalmente para 
atendimento aos munícipes, mas que a referida senhora, tem um comportamento instável e 
nunca o respeita afirmando que se lhe der na cabeça, no dia seguinte, chega ao edifício e quer 
ser atendida, independentemente de ter hora marcada ou não. Neste contexto, identificou o 
Senhor Fábio como um elemento estabilizador e conciliador que sempre se tem dirigido à sua 
pessoa com respeito, educação e de forma assertiva, podendo o próprio confirmar as vezes 
que tem chamado a atenção da companheira para se dirigir às pessoas de forma correta e se 
comportar normalmente, afirmação com a qual o Senhor Fábio concordou. Nesta sequência 
relatou que em cinco dias da semana, esta senhora dirigiu-se todos os dias à Camara para ser 
atendida, sem hora marcada e como houve um dia que lhe foi dito que não a podia atender, 
chamando-lhe a atenção que não se poderia dirigir aos serviços sempre que entendesse sem 
hora marcada, tendo que fazer marcação como todos os outros cidadãos do concelho. Nesta 
sequência a senhora começou aos gritos, insurgindo-se contra a sua pessoa, pelo que deu 
indicações ao segurança para que caso o espetáculo continuasse, chamasse a policia e 
convidasse a senhora a sair do edifício, admitindo que, efetivamente e por questões óbvias, 
foram algumas as vezes em que se teve que recorrer à intervenção da PSP, para repor a ordem 
no Edifício dos Paços do Concelho, tendo em conta o comportamento da Dª Ofélia. ---------------
Relatou também que, em seguida, a Dª Ofélia dirigiu-se para o edifício da escola nº 5, onde 
funciona o Gabinete de Acão Social, exigindo ser atendida tendo a técnica responsável pelo 
Gabinete, Drª Ilda Lopes, realizado esse atendimento, que não é da sua competência, na sua 
hora de saída, sem marcação prévia. Porém, na manhã do dia seguinte, a família voltou a 
recorrer aos serviços, tendo a D. Ofélia acusado novamente algum nervosismo, instabilidade e 
recorrendo mais uma vez à agressividade, facto que poderia ser melhor explicado pela Drª 
Carla Santos ali presente.--------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmou que a postura desta senhora é diária e recorrente, tanto consigo como com os 
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serviços, mas relembrou que não funciona com pressões psicológicas, estando no executivo 
para cumprir o seu papel enquanto eleita e não para fazer qualquer descriminação positiva 
face às pessoas de etnia cigana, porque considera que todos os cidadãos são iguais perante a 
lei e como tal, todos serão tratados em pé de igualdade.---------------------------------------------------
Relativamente ao episódio que a Senhora Ofélia descreveu, esclareceu que numa tarde em 
que se dirigia aos serviços que funcionam no rés-do-chão do edifício, foi abordada por ela, que 
se encontrava no átrio do mesmo, voltando esta a questioná-la como estava a sua situação. 
Neste sentido, tentou acalmá-la e quando o Senhor Fábio chegou perto delas, disse-lhe que a 
autarquia estava a reabilitar habitação devoluta no Bairro Social para voltar a colocar no 
mercado de arrendamento e que quando as habitações estivessem em condições para serem 
atribuídas e abrissem concursos, eles poderiam concorrer em pé de igualdade com outras 
famílias. Neste sentido, dirigiu-se ao Senhor Fábio Barão reafirmando o seguinte: “Fábio, diga 
lá a verdade, alguma vez desde que aqui estamos eu ou alguém do executivo lhe prometemos 
ou dissemos que lhe íamos dar casa?” Facto ao qual o Senhor Fábio anuiu referindo: “não 
senhor”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dirigiu-se também, às representantes da Associação Habita, ali presentes que se têm dirigido a 
si sempre de forma correta, para poder voltar a reforçar que a atribuição de habitação social é 
feita por procedimento concursal, de acordo com a lei em vigor.-----------------------------------------
Concluiu dizendo à Senhora Ofélia que efetivamente era casada com um elemento das forças 
de segurança mas que sempre se soube defender sozinha e nunca precisou de recorrer ao 
marido, pelas funções que o mesmo desempenha (que nem sequer se encontra alocado ao serviço 

que a senhora referiu), defendendo que a sua família não era para ali chamada e que haviam 
sido ditas coisas muito graves e feitas acusações que provavelmente teriam de ser justificadas 
em tribunal, porque não admite esse tipo de situações, disse.-------------------------------------------- 
 
 

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

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do número três do artigo quinquagésimo 
sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro.------------------ 
 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezanove horas 
e quarenta e cinco minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do 
artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente 
Técnico, nomeado por deliberação de câmara, datada de 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

 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 21 

de novembro de 2018 
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