
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

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

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

Ata número vinte e quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, 

realizada a vinte e um 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, João Manuel Rocha da Silva, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente o Jurista, Dr. Juvenal Bastos da Cunha.--------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo Senhor Presidente, que iniciou os trabalhos propondo que a reunião de câmara 
agendada para o dia 05 de dezembro de 2018 se realize dia 06 de dezembro, pelas 10:00 horas 
tendo em conta que irá estar presente em Campo Maior para receber o 1º Prémio de Boas 
Práticas Ambientais com Jovens atribuído à Câmara Municipal de Beja, proposta aceite por 
todos os presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas n
os

 21/2018, 22/2018 e 23/2018;---- 

 
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 as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:----------------------------------------------------------------------------------- 
 
nº 21/2018, relativa à reunião de câmara realizada em dezassete de outubro de dois mil e 
dezoito, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 680)---------------------------------------------------- 
 
nº 22/2018, relativa à reunião de câmara extraordinária realizada em trinta e um de outubro 
de dois mil e dezoito, aprovada por maioria com as abstenções dos senhores vereadores Luís 
Alberto da Silva Miranda e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na 
mesma.(Deliberação nº 681)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
nº 23/2018, relativa à reunião de câmara realizada em sete de novembro de dois mil e dezoito, 
aprovada por maioria com as abstenções dos senhores vereadores Luís Alberto da Silva 
Miranda e João Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 

682)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão colocada pela 
vereadora Sónia Calvário acerca da reunião que se realizou com a CP, informou que sendo a 
primeira vez, desde que este executivo tomou posse, que reuniram com o Conselho de 
Administração desta entidade, manifestaram naturalmente o desagrado pela prestação de 
serviços que é realizada concretamente na linha de Beja.---------------------------------------------------
A informação colhida por parte da CP é que o serviço deverá melhorar substancialmente a 
partir do 2º trimestre do ano 2019, na sequência do encerramento temporário de algumas 
linhas do norte para eletrificação, com o aluguer de mais 4 equipamentos à RENFE – Rede 
Nacional de Ferrovias de Espanha, dos atuais 20 que já têm alugados a norte, fazendo uma 
transposição nomeadamente para a Linha do Algarve, para a Linha de Beja e para a Linha do 
Oeste que são servidas por composições com mais de 50 anos.-------------------------------------------
Informou também que existe uma taxa de imobilização de composições na ordem dos 50% o 
que não garante um serviço fidedigno e de qualidade, isto é, sempre que as taxas de 
imobilização são iguais ou superiores a 20% isso reflete-se na qualidade do transporte e 
serviço prestado com naturais constrangimentos graves para os utentes e passageiros, 
portanto das 19 automotoras que circulam no Algarve, Oeste e Alentejo existem 9/10 
permanentemente disponíveis e 9/10 permanentemente avariadas. Neste momento também 
não há reserva de exploração na Linha do Alentejo, a Câmara Municipal já o sabia, o serviço é 
feito exclusivamente por dois equipamentos e basta que um não esteja em condições para que 
sejam, ou suprimidos serviços, ou para que uma automotora tenha que fazer o mesmo 
percurso várias vezes encurtando significativamente o tempo de manutenção.---------------------
Estas são as explicações apresentadas pela CP, que justificam este mau serviço desde há muito 
tempo e a garantia que existe é que irá ser colocado mais material circulante, nomeadamente 
na Estação de Casa Branca a partir do início do 2º trimestre de 2019 para que sempre que haja 
um problema exista um equipamento que entre imediatamente em Casa Branca evitando 
supressões e atrasos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja foi informada também que será lançado um novo concurso até ao 
dia 31 de dezembro deste ano para aquisição de material circulante no valor de 
170.000.000,00 €, designadamente 10 composições elétricas e 12 bi-modais e a entrega deste 
material dar-se-á entre 2023 e 2024. Algum deste material virá para Beja esteja a linha 
eletrificada ou não e permitirá fazer o transporte direto, sem qualquer necessidade de 
transbordo em nenhuma plataforma intermédia, entre Beja e Lisboa e vice-versa.------------------
Outros dados fornecidos pela CP é que Portugal tem cerca de 2.500km de via-férrea, 800km 
estão por eletrificar e serão eletrificados cerca de 400km num futuro próximo.----------------------
Acrescentou que chamaram a atenção da CP para a condição de sujidade em que muitas vezes 
estas composições se encontram, tanto exterior como interiormente, e eles ficaram de estudar 
a possibilidade de alguma da limpeza poder passar a ser feita pelo prestador de serviço da CP a 
partir de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta é a informação e garantia que a Câmara Municipal de Beja tem, que não pode haver total 
confiança no serviço até que seja deslocado material de reserva para esta linha e essa 
deslocação está prevista para o 2º trimestre de 2019, é isto que a CP neste momento tem para 
dizer, que pretende melhorar a qualidade na linha através do reforço de composições e dentro 
de alguns anos começar a substituir material ferroviário em que Portugal tem sido de facto 
muito negligente desde há muitos anos a esta parte.--------------------------------------------------------
Chamou ainda a atenção que a questão da eletrificação da linha, que tem de ser discutido 
naturalmente com a empresa Infraestruturas de Portugal e não coma CP, ainda não tem 
projeto como todos sabem e, portanto, quando se fala na imediata eletrificação é preciso 
cuidado porque primeiro tem de ser lançado o concurso para o projeto e depois é que se pode 
eletrificar, pelo que espera que se parta agora para esta questão e num futuro próximo, 5/6 
anos, haja a expetativa de ver a via eletrificada, é por isto também que a Câmara de Beja se 
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bate com todos os meios legais e ao seu alcance no sentido deste investimento ser inscrito no 
Plano Nacional de Investimentos 2030, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário começou por lamentar que só agora se pense em lançar o concurso 
para o projeto de eletrificação da linha.--------------------------------------------------------------------------
Referiu que recentemente utilizou o comboio para uma deslocação de ida e volta a Lisboa e 
aquilo que todos os utentes dizem é que as avarias nas automotoras não são casos pontuais 
mas sim casos regulares, se não todos os dias pelo menos aos fins-de-semana acontece 
sempre. Quem vem de Lisboa espera em Casa Branca cerca de 55 minutos e curiosamente 
antes de chegar aos 60 minutos, que significa a devolução do valor do bilhete, lá apanha a 
composição que faz o transbordo com o comboio que chega de Évora, portanto uma 
composição acaba por fazer os dois circuitos.------------------------------------------------------------------
Considera que esta é uma questão de gestão que a CP deve assumir, ou seja, devia informar 
que o bilhete de intercidades não faz o percurso contínuo em composições desse caráter, faz 
um transbordo na Estação de Casa Branca para uma automotora e assim os utentes, com 
outro tipo de informação, já podem tomar a opção se querem esperar ou não cerca de 55 
minutos, porque as pessoas são de facto defraudadas e esta situação deveria ser apontada à 
CP que continua a fazer ouvidos moucos à mesma.-----------------------------------------------------------
Considerou ainda que a CP deveria também assumir, por uma questão de gestão, a sua 
pretensão em apenas utilizar uma das composições uma vez que é rara a situação em que 
existe essa composição a horas e a tempo de Casa Branca para Beja, havendo mais clareza 
para os utentes poderem escolher o meio de transporte de acordo com a informação correta, 
que é esta, avarias à parte ou não, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que apenas transmitiu aos vereadores 
o conteúdo da reunião e aquilo que a CP transmitiu foi aquilo que disse há pouco. 
Naturalmente que a Câmara Municipal faz força para que a Linha do Alentejo funcione melhor 
e que a CP consiga cumprir os compromissos de horários com quem paga um bilhete, 
independentemente de parte do percurso ser feito em composição regional e não nacional, 
mas de facto a CP não assegurou, enquanto não for capaz de reforçar com mais composições a 
Linha do Sul, que a situação esteja salvaguardada e portanto não pode garantir aos utentes 
que não haja atrasos constantes e recorrentes até pelo menos á primavera do ano 2019, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha relativamente a estas questões considerou que nem o próprio Ministro 
Pedro Marques defendia melhor o Governo do que aquilo que o Senhor Presidente da Câmara 
acabou de fazer e não sabe até que ponto se numa reunião com o Senhor Ministro, o Senhor 
Presidente da Câmara o vai ouvir ou se vai para defender efetivamente a eletrificação da Linha 
que estava preconizada no Plano Nacional, ficando a nossa zona, de excelência em termos de 
regadio, sem vias de comunicação que são fundamentais para o desenvolvimento da região, 
quer através de uma linha ferroviária capaz, quer através de itinerários complementares.--------
A explicação foi boa, mas acha que a Câmara Municipal de Beja e o seu Presidente têm que 
exigir efetivamente que o Plano Nacional de Investimentos seja alterado para contemplar esta 
matéria. Naturalmente percebe que hoje o Dr. Paulo Arsénio é Presidente da Câmara e não 
responsável do Partido Socialista e embora as coisas não se dissociem, considera que a Câmara 
Municipal deveria tomar uma posição de força manifestando o descontentamento e 
desagrado pela Linha de Beja não ser contemplada e pelo Governo passar por cima disto como 
se nada fosse, no sentido de se poder ter novamente uma ligação a Lisboa direta, eletrificada e 
capaz, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que os objetivos deste executivo estão 
perfeitamente articulados e exatamente iguais aos dos senhores vereadores. A Linha de Beja 
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não está no atual Plano Nacional e portanto a Câmara Municipal terá de se bater para que 
esteja contemplada no PNI2030 e é essa pressão que está a fazer determinadamente junto do 
Governo mas não têm nenhuma garantia que venha a estar.----------------------------------------------
Informou ainda que em 2014, o PS fez diligências junto da REFER e da CP sobre esta matéria da 
ferrovia e a resposta que obtiveram por escrito da REFER dizia que a eletrificação da via entre 
Casa Branca-Beja e vice-versa não estava prevista antes de 2020 mas toda a rede ferroviária 
nacional seria eletrificada num horizonte temporal algures entre 2020 e 2050, portanto 
conseguindo-se incluir no PNI2030 está-se pelo menos a reduzir em 20 anos a expetativa de 
espera de eletrificação da linha.------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que este executivo é da opinião que estas matérias são tratadas através do 
diálogo com o Governo, com a CP e com a empresa Infraestruturas de Portugal e não através 
de chantagens, ameaças ou falando de voz alta, não é por se gritar ou por se fazer exigências 
de outra forma que se obtêm as soluções mais depressa para o nosso território, pode haver 
quem pense assim mas este executivo não pensa dessa forma, portanto diálogo não significa 
fraqueza, não significa cedência nem significa que se tenha de abdicar de algumas posições, 
diálogo significa bons argumentos para que as soluções apresentadas sejam consideradas as 
melhores e as mais válidas.------------------------------------------------------------------------------------------
Concluiu afirmando que estão com expetativas e até à altura que o Plano seja apresentado, 
farão uma pressão sobre o Governo, sobre o Senhor Ministro e Primeiro-Ministro também 
para que a eletrificação da ferrovia de Beja conste no mesmo.-------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que o Senhor Ministro Pedro Marques, assumiu 
publicamente, a abertura do concurso para o projeto de eletrificação da linha até ao fim do 
ano corrente, portanto irão aguardar se ele honrará ou não este compromisso, que existe 
também por força da intervenção da Câmara Municipal de Beja. No início do ano fará o seu 
julgamento se o concurso foi lançado ou não e nessas circunstâncias também a posição da 
Câmara Municipal de Beja evoluirá em função disso.---------------------------------------------------------
Para além disto e de encontrar soluções de futuro também interessa melhorar as atuais 
condições, por isso, se reivindicou junto da CP que a qualidade do serviço prestado aos 
passageiros melhore significativa e obrigatoriamente e, desse ponto de vista, houve a 
assunção por parte da empresa de que fará um esforço, tanto no que respeita à melhoria da 
manutenção das composições, como no que respeita a uma maior regularidade do serviço 
mesmo com o atual material circulante, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Beja, Cáritas Diocesana de 
Beja e as Juntas de Freguesia do Concelho para a dinamização do Projeto Ginástica Sénior, 
perguntou se o mesmo terá continuidade em 2019.----------------------------------------------------------
Relativamente ao Cante Alentejano e à estratégia de dinamização e divulgação do mesmo com 
o apoio inequívoco aos Grupos do Concelho, chegou-lhes a informação que tem vindo algumas 
vezes a ser recusada a cedência do transporte mesmo quando solicitado com alguns meses de 
antecedência, daí quererem saber o que é que está a ser articulado com os Grupos e qual é o 
plano B quando esse transporte não pode ser cedido para a divulgação do Cante Alentejano 
nos mais diversos pontos do país.---------------------------------------------------------------------------------
Referiu que continuam à espera e solicitaram novamente o relatório de atividades e contas do 
Centro Social de Nossa Senhora da Graça e o próprio projeto que dá origem à Incubadora 
Social, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao protocolo entre a Cáritas 
Diocesana de Beja, deu conhecimento que a informação que tem é que o mesmo cessará no 
dia 31 de dezembro de 2018, tendo em conta que pelo menos uma das Juntas de Freguesia do 
Concelho tem uma verba muito significativa em atraso e isso dificulta que a instituição possa 
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continuar com este protocolo e portanto já comunicou à Câmara Municipal de Beja que a 
partir desse dia não dará continuidade ao mesmo.-----------------------------------------------------------
Relativamente à dinamização do Cante Alentejano, referiu que a Câmara Municipal de Beja 
tem feito um esforço notório para o enraizamento do Cante Alentejano desde logo através do 
projeto nas escolas, agora a política de transportes terá de ser adequada à frota de transportes 
existente, isto é, há um conjunto significativo de grupos corais, desportivos, associações e 
Juntas de Freguesia no Concelho, para dois autocarros um dos quais teve agora um acidente 
com alguma gravidade estando apenas disponível a viatura de maior dimensão e que já não 
pode transportar crianças. Aproveitou para informar que têm a intenção de renovar a frota 
dentro do possível e a partir de janeiro tenciona-se juntar mais dois minibus e provavelmente 
em 2019 ou 2020 substituir o autocarro de mais idade por uma viatura nova. Dentro das 
limitações existentes as entidades têm por regra disponibilidade para duas saídas por ano mas 
não crê que se possa induzir daqui que haja um estrangulamento do apoio à dinamização do 
Cante Alentejano nem um desfavor entre grupos corais e outros por um indeferimento que 
possa ter havido, até porque se os senhores vereadores disseram qual foi a data certamente 
conseguirão saber quem utilizou o transporte e onde este se deslocou, disse.------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que o Senhor Presidente já disse tudo o que havia para dizer 
relativamente aos transportes e ao Cante Alentejano mas quis acrescentar o seguinte sobre o 
protocolo com a Cáritas Diocesana de Beja.--------------------------------------------------------------------
Disse que há 30 dias atrás foram surpreendidos por um elemento da direção da instituição que 
segundo ele havia um problema com o pagamento de uma prestação protocolada. Entretanto 
existe uma solução que passa pelo projeto COM_VIDA que tem técnicos de educação física que 
irão promover e continuar este tipo de atividade sem qualquer pagamento por parte das 
juntas de freguesia. Espera ainda que este projeto consiga chegar a mais pessoas, 
inclusivamente a nível tecnológico com uma aplicação de acompanhamento para que todos 
possam ser seguidos e monitorizados, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado frisou que conhecem muito bem o projeto do Cante Alentejano que 
está a ser desenvolvido nas escolas e ainda bem que houve essa continuidade mas 
relativamente à questão do transporte não quis induzir nada foi apenas uma questão que 
colocou na sequência de uma informação que lhes chegou, nomeadamente se havia um plano 
B, porque até foram pedidos de cedência para daqui a uns meses em que alguns por defeito 
lhes foi respondido que não haveria disponibilidade para essa altura. Contudo e mais uma vez, 
disse não estar a induzir nada porque conhece as dificuldades que existem em termos de 
transportes que não são novas.------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao protocolo da Cáritas Diocesana de Beja e tendo a instituição comunicado 
que não pretende continuar com o mesmo atribuindo algumas responsabilidades a uma 
suposta dívida de uma Junta de Freguesia, referiu que irá aferir esta situação junto das 
entidades mas considera que a Câmara Municipal poderia ter feito mais. Relativamente ao 
projeto COM_VIDA que esperam ser uma mais-valia para o concelho, obviamente não pode 
concordar quando se diz que a Câmara Municipal não irá pagar nada porque a autarquia como 
investidor social já investiu neste e no Projeto Incubadora Social cerca de 200.000,00 €.---------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou ainda se serão os mesmos técnicos a lecionar estas 
atividades e se há informação de qual será o destino profissional dos mesmos que prestam 
este serviço há muitos anos para a Câmara Municipal, nomeadamente ao abrigo deste 
protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais esclareceu e clarificou que não disse que a Câmara Municipal não 
pagava, disse sim que as Juntas de Freguesia não pagavam, que é uma coisa completamente 
diferente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à questão colocada pela vereadora Sónia Calvário não lhe sabe responder neste 
momento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino relativamente ao projeto Incubadora Social, referiu que já 
respondeu às questões nas duas reuniões anteriores e portanto não tem mais nada para dizer 
sobre esta matéria.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse à vereadora que realmente já foram esgrimidos todos os 
argumentos sobre esta matéria mas como membros deste executivo ainda que em minoria 
têm todo o direito, nos termos da lei, a ter acesso à documentação que está subjacente à 
aprovação de um projeto com grande impacto na Câmara Municipal, no Concelho, na Região e 
não lhes deve ser sonegada informação, que será obviamente utilizada devidamente ao abrigo 
do código deontológico, para poderem tomar decisões em consciência.------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, como já tinha dito, voltou a referir que o Presidente da 
instituição se disponibilizou para fornecer toda a documentação para consulta e poder 
clarificar alguma dúvida que surgisse, aliás a vereadora Sónia até disse que se tinham de pedir 
à instituição iriam fazê-lo, portanto não está a negar o acesso à informação, pura e 
simplesmente não a tem nos serviços e como tal terão que falar com a entidade beneficiária, a 
partir daqui não pode fazer mais nada, só se fizer um desenho, disse.---------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado lamentou estas últimas palavras, provavelmente foi apenas força de 
expressão e não seria isto que a vereadora queria dizer mas não precisam de facto de nenhum 
desenho, precisam sim de ver toda a informação para em consciência tomar decisões. De 
qualquer maneira continua a não entender como é que a Câmara Municipal investe cerca de 
200.000,00 € sem ter um projeto na mão. Solicitou que estas intervenções ficassem em ata, 
não irão insistir mais para não criar mau ambiente e enquanto vereadores irão colocar à 
entidade que lhes seja facultada esta informação lamentando que a mesma não lhes seja 
facultada no órgão próprio, disse.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, relativamente à aprovação na última reunião do contrato 
promessa de compra e venda para construção de uma Unidade de Saúde, em Beja, onde o 
Senhor Presidente da Câmara disse que o terreno a ser vendido não colidia com o terreno 
cedido em comodato ao Clube do Bairro da Conceição, mostrou o mapa efetuado pelos 
serviços, que lhe foi entregue na reunião de câmara de 16 de agosto, e como a parcela a 
amarelo corresponde à parte do terreno onde consta parte das infraestruturas do campo de 
futebol do Clube do Bairro de Nossa Senhora da Conceição não está registada, foi nesta 
sequência que fez as afirmações que fez e disse que poderiam estar em causa os interesses 
quer do Clube quer os interesses da própria Câmara Municipal, disse.---------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o caderno de encargos do próprio 
concurso não prevê os 2.750 hectares mas sim 2.250 hectares, ou seja há 470m2 que estão 
excluídos e portanto a planta que foi fornecida ao próprio concorrente é a planta que implica 
só a parte azul sendo a escritura feita sobre parte do artigo excluindo automaticamente os 
470m2 do Clube que fica desta forma os seus interesses completamente salvaguardados, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da identificação como 1ª Alteração ao 

Loteamento Municipal da Rua Pablo Neruda;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8387 de 14 de novembro de 2018, da Divisão de Administração Urbanística, 
propondo, na sequência dos procedimentos relativos aos lotes deste loteamento e uma vez 
que já estava registado um loteamento anterior para constituição de 6 lotes para moradias 
unifamiliares, a necessidade de identificar este processo como 1ª alteração ao loteamento e 
substituir a numeração dos lotes 1 e 2 por lotes 7 e 8 respetivamente.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 683)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Propostas de abertura de concurso público;----------------------------------------- 

 
Registo nº 8238 de 09 de novembro de 2018, do Gabinete de Desenvolvimento, 
Empreendedorismo e Inovação, dando conhecimento que a criação de equipamentos de 
serviços, que possam servir não só o concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se 
insere, permite potenciar a cidade, como um fornecedor de serviços a toda a região, 
permitindo assim afirmar a estratégia de centralidade do aglomerado urbano.----------------------
Neste sentido, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de um concurso público 

para alienação de dois lotes de terreno, destinado a construção de dois edifícios de serviços, 

localizados na Rua Pablo Neruda, em Beja.--------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Por forma a garantir a transparência da alienação agora 
proposta e abertura à concorrência, propõe-se que a mesma seja efetuada por concurso 
público;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento: Programa de Concurso, Caderno de Encargos, Planta 
de áreas a alinear, Planta Síntese do Loteamento e Ortos;--------------------------------------------------
Designação do Júri: Presidente: João Margalha, Vogais efetivos: Ana Bela Correia e Margarida 
Duarte, Vogais suplentes: Ana Teresa e Dora Marcelino;----------------------------------------------------
Preço Base: O preço base para a alienação de terrenos é de: Lote 7 – 25.000,00 € e Lote 8 – 
25.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base foi fixado, considerando o custo de infra estruturas a suportar pelo Município, no 
valor de 33.000,00 € a que acresce um valor dos terrenos de 17.000,00 €, num valor global de 
50.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita lote a lote segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou se já há alguma manifestação de interesse para aquisição 
destes terrenos, porque daquilo que é dado a conhecer no projeto, esta conversão constituirá 
dois lotes bastantes generosos a ser vendidos por uma base de licitação também bastante 
generosa ficando a Câmara Municipal responsável pelas infraestruturas no valor de 33.000,00 
€. Não havendo esta manifestação, consideram os vereadores da CDU não ser esta a altura 
mais propícia para proceder à alienação destes lotes, disse.----------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que a manifestação existe e procura dar resposta a um 
problema relativamente a uma entidade a quem tinha sido cedido um terreno com 
impossibilidade de construção no mandato anterior, tendo em consideração não especular 
relativamente os terrenos mas também dar a possibilidade de haver mais ofertas com base 
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nesta licitação mínima, porque é a única forma da Câmara Municipal vender terrenos a 
particulares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que os 33.000,00 € são o valor 
total da infraestruturação e portanto se os lotes forem os dois vendidos pela base de licitação 
mínima renderão 50.000,00 €, ou seja, a infraestruturação é suportada e ainda há um ganho 
de 8.500,00 € em cada lote. Acrescentou ainda, relativamente à consideração do vereador 
Vítor Picado dos preços serem generosos, que não deixa de ser curioso esta observação uma 
vez que no memorando de entendimento com uma das entidades interessadas 1.000m2 junto 
da Escola Superior de Saúde foram vendidos por 1,00 €/m2, portanto este executivo está a 
conseguir oito vezes mais do que o preço generoso que referiu há pouco, disse.-------------------- 
 
O vereador João Rocha lembrou que as hastas públicas foram muito utilizadas aqui em Beja 
fazendo chegar os valores dos terrenos a preços exorbitantes, e portanto desde que é eleito, 
sempre foi contra este procedimento por considerar que o mesmo contribuiu para a 
especulação e mantém a sua posição.----------------------------------------------------------------------------
Deu um exemplo, nomeadamente se pessoas mais jovens quiserem concorrer, estão 
praticamente de fora, porque não conseguem licitar os valores que se atingem.---------------------
Relativamente à zona em questão referiu que a intenção do anterior executivo era que o 
espaço fosse para usufruto das pessoas, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que os moradores daquela zona 
constantemente se queixam que o espaço em questão é permanentemente e desde há muitos 
anos a esta parte utilizado como estaleiro.----------------------------------------------------------------------
Relativamente à especulação, considera que a Câmara Municipal de Beja deve, no mínimo, 
salvaguardar os valores da infraestruturação e sendo estes dois lotes para serviços não lhes 
parece ser um preço especulativo para a zona da cidade mas deixam ao mercado que possa 
fazer as suas ofertas para haver uma igualdade e que não haja favorecimento de alguém que 
mostrou uma preferência mas não é líquido que lhe seja atribuído.-------------------------------------
Acrescentou ainda que, por exemplo dois lotes subaproveitados situados na Rua da Lavoura 
foram colocados em hasta pública por 7.500,00 €, houve licitações abaixo deste valor e foram 
vendidos a quem ofereceu 9.100,00 € portanto entendem que a Câmara Municipal deverá 
apesar de tudo colocar estes lotes para os quais não tem projetos ao serviço da economia, das 
empresas e do mercado por preços que não sejam especulativos mas onde a autarquia não 
perca dinheiro com a infraestruturação, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 684)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aceitação de mapas de erros e omissões;------------------------ 

 
Registo nº 8131 de 06 de novembro de 2018, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer o procedimento de concurso público da 

Empreitada de Remodelação da Pista de Atletismo do Complexo Desportivo Fernando 

Mamede e após análise das listas de erros e omissões apresentadas na plataforma eletrónica 
de contratação Saphety pelas empresas Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A. e M. Couto 
Alves – PSS, S.A., propõe-se que, de acordo com a alínea b) do nº 5 do artigo 50º 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, sejam aceites os assinalados no mapa 
de trabalhos final, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata, e que será disponibilizado a todos os interessados. Em face da análise efetuada, 
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procedeu-se também à correção do texto de alguns artigos do já referido mapa de trabalhos.--
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 685)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da 1ª Alteração à Postura Municipal de 

Animais Domésticos de Produção, de Capoeira, Gado Bravo e Cães 

Potencialmente Perigosos para submeter a consulta pública;---------------------- 

 

Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido o prazo legalmente previsto no Edital sobre a abertura do procedimento e 

participação procedimental tendo em vista a 1ª Alteração à Postura Municipal de Animais 

domésticos de produção, de capoeira, gado bravo e cães potencialmente perigosos, e não 
tendo sido rececionado qualquer contributo ou sugestão sobre o mesmo pelos canais 
mencionados no Edital;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do ponto 1 do artigo 101º do Código de Procedimento Administrativo, quando a 
natureza da matéria o justifique, o órgão competente deve submeter o projeto de 
regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo para o efeito, à sua 
publicação na 2ª Série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública e na 
internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua 
compreensão;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do ponto 2 do artigo 101º do Código de Procedimento Administrativo, os 
interessados devem dirigir, por escrito, as suas sugestões ao órgão com competência 
regulamentar, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto de 
regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, solicita-se autorização pela Câmara para a Abertura de Consulta Pública do 
projeto da 1ª alteração da Postura Municipal de Animais domésticos de produção, de capoeira, 
gado bravo e cães potencialmente perigosos.------------------------------------------------------------------
O projeto da 1ª Alteração à Postura Municipal de Animais domésticos de produção, de 

capoeira, gado bravo e cães potencialmente perigosos proposto pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o projeto a consulta pública.(Deliberação 

nº 686)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Presente a minuta de protocolo de comodato a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e 

a União de Freguesias de Salvada e Quintos, constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata, para cedência do prédio urbano correspondente à antiga 
escola primária, sito na Rua Nova, em Quintos.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 687)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Pedido de aquisição do direito de superfície do prédio sito no 

Largo da Bica, nº 1, Bairro da Esperança, em Beja;----------------------------------------- 

 
Solicitado por a Ana Luísa Cavaco, viúva de António Cavaco, residente no Largo da Bica, nº 1, 
Bairro da Esperança, a compra do lote, em direito de superfície, onde está instalado o edifício 
da sua residência, onde tem efetuado reparações frequentes, desde há 35 anos, como se a 
casa lhe pertencesse, sem oposição de quem quer que fosse.---------------------------------------------
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O presente requerimento fundamenta-se numa deliberação da câmara de 1987, a qual 
determinou regularização do Bairro da Esperança, com os ocupantes clandestinos, com base 
num levantamento municipal da época, vendendo, em direito de superfície, aos referidos 
ocupantes, os lotes, onde estavam instaladas barracas em madeira e tijolo.--------------------------
Assim, a requerente encontra-se na mesma situação de muitos, no mesmo local, que já 
regularizaram as suas habitações, através da compra dos lotes respetivos, em direito de 
superfície, ao Município de Beja, dono de todo aquele terreno, onde nasceu o Bairro da 
Esperança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultado o referido processo do Bairro da Esperança, verifica-se que o lote em questão 
consta do referido levantamento, com o nº 104, com a área de 100,00 m2.---------------------------
Por deliberação de câmara de 20 de abril de 2005, foi fixado o preço de 0,60 €/m2 de direito de 
superfície, como resultado de uma revisão do preço existente na altura, que era 0,25 €.----------
Seguindo a mesma lógica social e tendo em conta a inflação, pensa-se que deve ser revisto 
aquele preço para 1,00 €/m2, pelo que se sugere que o referido direito de superfície seja 
vendido por 100,00 € à requerente, sendo certo, também, que milita a favor da requerente o 
facto de estar na posse pública, pacífica e contínua do imóvel, há mais de 35 anos, o que lhe 
confere o direito de usucapião, nos termos do artigo 1287º e seguintes do Código Civil.-----------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 688)---------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Sónia Jesus Caldeireiro Raposo, que pretendendo vender o prédio sito no Largo 
do Rato, nº 3, em Albernoa, pelo valor de 9.000,00 €, 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 689)-------- 
 
Requerido por António Manuel Zambujal de Oliveira – Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua D. Nuno Alvares Pereira, nos 7 e 9, em Beja, pelo 
valor de 125.000,00 €, 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 690)-------- 
 
Requerido por Diogo Alexandre da Silva Baia, que pretendendo vender a fração G do prédio 
sito na Rua José Belchior Pereira Júnior, nº 12, em Beja, pelo valor de 77.000,00 €, 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 691)-------- 
 
Requerido por Liderinveste, Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Padre António Vieira, nos 5, 7 e 9 e Rua Infante D. 
Henrique, nº 12, anteriormente denominadas Estrada da Circunvalação e Rua Asilo Nobre 
Freire, em Beja, pelo valor de 150.000,00 €, 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 692)-------- 
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Requerido por Jorge Miguel de Oliveira Caetano, que pretendendo vender o prédio sito no 
Largo de São João, nº 19, em Beja, pelo valor de 30.000,00 €, 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 693)-------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua de Lisboa, nº 13, 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 694)-------- 
 
Requerido por Nuno Miguel de Assunção Teixeira, que pretendendo vender a fração E do 
prédio sito na Rua Pedro Soares, nº 12, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 71.000,00 €, 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 695)-------- 
 
 

2.8. – Pedidos de certidão de aumento de comproprietários;---------------------- 

 
Solicitado por Maria Antónia Gonçalves Mestre, a emissão de certidão em como não existe 
inconveniente no aumento de comproprietários, do prédio denominado “Silveira de Baixo”, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 247, inscrito na matriz predial 
sob o artigo nº 99 da Secção B, da Freguesia de Cabeça Gorda.-------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 696)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Joaquim António Garrido Tareco – Cabeça de Casal de Herança, a emissão de 
certidão em como não existe inconveniente no aumento de comproprietários, do prédio 
denominado “Horta da Suratesta e dos Frades”, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Beja sob o nº 343/19900914, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 125 da Secção B, da 
União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria.--------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 697)---------------------------------------------- 
 
Solicitado por Armando da Silva de Oliveira Dimas, a emissão de certidão em como não existe 
inconveniente no aumento de comproprietários, do prédio denominado “Horta da Vinha das 
Patas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 674/20021021, inscrito 
na matriz predial sob o artigo nº 254 da Secção F, da Freguesia de Baleizão.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 698)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de abertura de concurso externo de ingresso para a 

categoria de Fiscal Municipal de 2ª Classe, para ocupação de 1 posto de 

trabalho do mapa de pessoas do Município de Beja, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;------- 

 
Considerando as necessidades de pessoal existentes, propõe-se a abertura do concurso 
externo supra indicado para recrutamento de um Fiscal Municipal de 2ª Classe, com vista a 
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suprir a carência de pessoal na respetiva carreira, por motivo de aposentação de trabalhador, 
pretendendo-se a ocupação do correspondente posto de trabalho existente no mapa de 
pessoal, na Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos/Serviço de Ambiente e Zonas Verdes, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos das disposições legais estabelecidas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho; Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho, 
Decreto-Lei nº 238/99, de 25 de junho, Decreto-Regulamentar nº 14/2008, de 31 de julho; 
Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 
6 de abril; Portaria nº 48/2014 de 26 de fevereiro. Refere-se, também, que a necessidade de 
pessoal identificada na presente informação foi divulgada através da Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica do Município a fim de ser suprida por recurso a figuras de 
mobilidade previstas na lei, não tendo sido possível a ocupação do respetivo posto de trabalho 
por esta via por não ter sido apresentada nenhuma candidatura.----------------------------------------
Sendo expetável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa ao referido concurso, poderão concorrer 
candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as prioridades 
estabelecidas na legislação aplicável. O prazo de candidatura ao concurso deverá ser de 10 
(dez) dias úteis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que concerne ao cumprimento do disposto nos nos 1 e 3 do artigo 4º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e atendendo a que não foi publicitado qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento, conforme informação 
disponibilizada pela GeRAP, até à sua publicação fica temporariamente dispensada a 
obrigatoriedade de consulta prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de 
recrutamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a verba necessária foi prevista no 
orçamento da autarquia, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo com o estabelecido 
na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.-----------------------------------------------------------------
Aos candidatos serão aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de 
natureza escrita e entrevista profissional de seleção.--------------------------------------------------------
O júri do concurso terá a seguinte composição: Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, 
Chefe da Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos; Vogais efetivos: Fernando Manuel Mendes 
Curado, Técnico Superior, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria 
de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, Técnica Superior; Vogais suplentes: Manuel 
Carlos Assis de Sousa Faião e Maria Manuel Marques Freire Cardoso Laboreiro Henriques, 
Técnicos Superiores. O prazo de validade do concurso deverá ser de um ano.------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 699)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de atribuição de subsídio em espécie à Diocese de Beja, 

no âmbito da empreitada de caiação da Igreja de Santo Amaro, Núcleo 

Visigótico do Museus Regional de Beja;----------------------------------------------------------- 

 
Informação de 09 de novembro de 2018, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento que foi 
solicitado parecer pelo Aprovisionamento, na presença do Chefe da DAF, Dr. Caldas, sobre o 
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desenvolvimento de um processo de despesa, apresentado pelo Engº Barriga, junto daquele 
serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que o bem imóvel, objeto da obra, não pertence a esta autarquia, não será possível 
tomar os respetivos procedimentos contabilísticos, cabimento e compromisso, pelo que se 
entendeu que a forma mais adequada de solucionar a questão é considerar os trabalhos de 
caiação da referida igreja, um apoio em espécie à entidade proprietária do imóvel.----------------
Nos termos da norma referida, a câmara pode “Deliberar sobre as formas de apoio a entidades 
e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à 
realização de eventos de interesse para o município, bem como (…)”-----------------------------------
Ora, o apoio considerado é da competência da Câmara Municipal, enquanto órgão executivo 
do Município, pelo que tal situação é indelegável no respetivo Presidente da Câmara, atento o 
disposto no artigo 34º, nº 1, Lei nº 75/2013, de 12 setembro, na sua atual redação, estando 
esta matéria, portanto, excluída das delegações de competências da Câmara, oportunamente, 
conferidas pelo referido órgão executivo colegial ao atual Presidente da Câmara.-------------------
Assim, presumindo que o referido imóvel pertence à Diocese de Beja, poderá a Câmara 
Municipal, órgão executivo, deliberar atribuir àquela entidade o referido apoio, em espécie, 
isto é, a caiação da Igreja de Santo Amaro, no montante de 5.200,00 €, ao qual acrescerá o IVA, 
à taxa legal, em vigor, assumindo o Município de Beja todos os procedimentos e respetivos 
encargos, resultantes da empreitada em causa.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio em espécie à Diocese de Beja até ao 
montante de 5.200,00 €.(Deliberação nº 700)------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 

medicamentos referente ao 3º trimestre de 2018;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e constitui documento anexo número quatro 
que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.143,42 €.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 701)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de apoio;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas da Salvada, um apoio para fazer face às despesas com a 
realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, que se realizam dias 07 e 08 
de dezembro de 2018, em Salvada.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 1.500,00 €, caso o mesmo não 
tenha sido já aprovado na listagem do PAMA.(Deliberação nº 702)----------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube TT Escalfa Caminhos, um apoio para fazer face às despesas com a 
realização do 14º Passeio TT, que se realizará dia 01 de dezembro de 2018.---------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 115,00 €.(Deliberação nº 703)----- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica 24 de Outubro, um apoio para fazer face às despesas 
com a realização do II Trail de Baleizão “Nas Margens do Guadiana”., que ocorreu no dia 21 de 
outubro de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 150,00 €.(Deliberação nº 704)----- 
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2.13. – Proposta de isenção total do pagamento da taxa de ocupação do 

subsolo do domínio público municipal (TOS) com infraestruturas de gás 

natural, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019;----------------------------------------- 

 
A Paxgás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A., pagou à Câmara Municipal de 
Beja, em 15 de julho de 2016, um valor total de 538.933,33 €, correspondente ao pagamento 
da taxa de ocupação do subsolo, nos anos de 2014, 2015 e 2016, fazendo repercutir este valor 
da TOS na fatura dos consumidores durante 8 anos, com início em 2017 e términus em 2024.---
Tendo como objetivo não sobrecarregar a fatura dos consumidores com o pagamento de mais 
um valor de TOS, correspondente aos anos correntes de 2017, 2018 e 2019, quando ainda não 
terminou a repercussão anterior face ao atual quadro legislativo em vigor e à Diretiva nº 
12/2014, de 04 de julho, emanada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos em 
2014, apresentou o vereador Luís Miranda a seguinte proposta, a submeter à Assembleia 
Municipal, caso obtenha a aprovação da câmara, com base no disposto nos artigos 6º e 16º, nº 
2 do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 03 de 
setembro, na sua atual redação:-----------------------------------------------------------------------------------
Isenção total do pagamento da TOS nos anos 2017 e 2018, de que ainda não foi efetuada a 
respetiva liquidação;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Isenção total do pagamento da TOS para o ano 2019.-------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que irão votar favoravelmente mas não quis deixar de fazer a 
seguinte intervenção por considera-la importante:-----------------------------------------------------------
Este é um processo que se arrastava desde 2010 que o anterior executivo resolveu. No 
mandato do Presidente Pulido Valente foi mandado elaborar a uma empresa de Lisboa o 
Regulamento de Taxas e Tarifas e um dos aumentos exponenciais foi precisamente esta taxa 
de ocupação de subsolo que passou de 2,00 € para 12,00 €, números aproximados, deixando 
as empresas de pagar e ficando a dever à Câmara Municipal de Beja mais de 1.000.000,00 €, 
instaurando ainda um processo judicial à autarquia que até poderiam ganhar porque alegavam 
que o novo Regulamento não teria sido publicado em Diário da República.----------------------------
Depois, nos termos da Lei a Câmara Municipal não pode isentar uma entidade por mais de 
cinco anos, daí haver a necessidade de resolver rapidamente a situação, pelo que o anterior 
executivo reuniu com as entidades envolvidas para chegar a um acordo, nomeadamente a 
Câmara Municipal receber metade do valor em dívida e isentava os anos 2010, 2011, 2012 e 
2013 e em 75% os anos 2014, 2015 e 2016 com a nuance de fazer repercutir para não se 
refletir na fatura aos consumidores de sobremaneira em oito anos o que daria um valor muito 
residual por mês.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a esta proposta e com todo o respeito pela mesma, considera que há aqui um 
erro sobre aquilo que se está a decidir uma vez que por via do Orçamento do Estado de 2017 
não é possível às empresas fazer repercutir no consumidor final estes valores, aliás enquanto 
isto esteve a ser discutido na Assembleia da República e como tudo indicava que as empresas 
do ramo estariam impedidas de fazer repassar os valores aos consumidores, entre janeiro e 
maio quiseram cobrar o máximo de receita possível o que se traduziu em faturas com valores 
absolutamente exorbitantes. Assim solicitou que a Câmara Municipal desenvolvesse os 
procedimentos necessários para perceber se não é possível repassar por via do Orçamento de 
Estado estes valores até porque a Paxgás é a única empresa que o faz, disse.------------------------- 
 
Foi deliberado isentar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

705)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.14. – Pedidos de isenção de pagamento taxas devidas pela realização 

de vistorias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria Justina Rosa Bastos, a isenção de pagamento das taxas devidas pela 
realização de vistoria ao prédio sito na Praceta António Gonçalves Correia, nº 4, r/c-B, em Beja, 
propriedade do Município de Beja.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 706)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por Luís Caetano Moisão Gonçalves, a isenção de pagamento das taxas devidas pela 
realização de vistoria ao prédio sito na Rua António Vilar e David Abreu, nº 4, 1º dtº, em Beja, 
propriedade do Município de Beja.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 707)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento da taxa devida pela realização 

de infraestruturas urbanísticas (TRIU);------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Luz, a isenção do pagamento da taxa 
devida pela realização de infraestruturas urbanísticas no âmbito do procedimento de 
licenciamento da construção de um edifício destinado a Lar de Idosos, em Santa Clara de 
Louredo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 708)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licenças de interrupção de trânsito;------------------------------------------------------------ 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licenças de interrupção de trânsito, no âmbito da organização de uma caminhada 
solidária.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 709)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de licença da atividade de realização de espetáculo de natureza 

desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube TT Escalfa Caminhos, 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 14º Passeio TT, que se realizará dia 01 de dezembro de 2018.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 710)----------------------------------------------- 
 
 

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

de licenças especiais de ruído e licenças de recinto improvisado;---------------- 

 
Solicitado pelo Grupo Motard de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença especial de ruído, para realização da XXIV Concentração Motard, no Parque 
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de Feiras e Exposições, dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018.--------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 711)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado, para 
realização do evento Project X, no pátio da Escola D. Manuel I, dia 09 de novembro de 2018.----
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 712)----------------------------------------------- 
 

 

2.19. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 

de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Organização das 48 Horas de Automóveis Antigos do Alentejo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação dos participantes entre 
o Beja Parque Hotel e o Parque de Feiras e Exposições de Beja.-------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 713)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Odemira.------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 714)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Grupo Coral de Mombeja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Aljezur.-----------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 715)----------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 220, relativo ao dia vinte de 

novembro de dois mil e dezoito;---------------------------------------------------------------------- 

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

e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e dois euros e quarenta e oito cêntimos, sendo um 

milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e trinta e 

um cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e 

oitenta e três euros e dezassete cêntimos de operações não orçamentais.---------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
A munícipe Áurea Dâmaso, relativamente a uma publicação do Senhor Presidente no facebook 
acerca do projeto de construção do edifício do CEBAL – Centro de Biotecnologia do Alentejo, 
que deu azo nas redes sociais a muita conversa com um desmentido que a CDU não tinha 
votado contra esse projeto, perguntou qual foi efetivamente o sentido de voto da CDU.---------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que foi realmente uma nota que postou 
na sua rede social particular e sim, não colocou os motivos nem justificações pelos quais a CDU 

votou contra nem tinha que por, mas nesse ponto em concreto do anteprojeto do edifício do 
CEBAL a CDU votou contra argumentando que não concordava com a localização. Não significa 
isto que a CDU seja contra o CEBAL, isso não está escrito em lado nenhum, significa é que se a 
maioria da Câmara Municipal tivesse votado contra o projeto de candidatura não podia ter 
sido submetido, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O vereador Vítor Picado referiu que tal como disseram na altura a CDU é frontalmente a favor 
do CEBAL, aliás foi no executivo CDU presidido pelo Dr. Francisco Santos que este Centro de 
excelência teve um grande desenvolvimento que continuou pelos seguintes, o anterior 
executivo aumentou as verbas a transferir, o atual já fez o mesmo e desde o início que dizem 
que são a favor do projeto mas não concordam com a localização do edifício naquela zona por 
considerarem que o mesmo podia “mutilar” o desenvolvimento de uma cidade desportiva. 
Poderiam tê-lo feito de outra forma, votando favoravelmente e justificando que não 
concordavam com a localização, mas na sua opinião ia dar ao mesmo e nunca pensaram que 
iria haver um aproveitamento político desta natureza. Acrescentou ainda que na altura não 
tinham a informação que o edifício só poderia ser construído em terrenos camarários, o que 
teria logo mudado a discussão e quando colocou a questão o Senhor Presidente da Câmara 
respondeu e bem que nunca tinha sido alvitrada a hipótese de construir o edifício dentro do 
Campus do IPB precisamente por esse motivo, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Amílcar Mendes referiu que é a segunda vez que vem expor o seu assunto à 
reunião que se está a agravar, está a ser vítima de vandalismo, o seu estabelecimento foi 
assaltado e a situação está cada vez mais complicada de resolver, principalmente por parte da 
Câmara Municipal, que há cerca de um mês lhe encerrou o bar e que não o autoriza a reabrir. 
Disse estar em Beja há 20 anos, não tem registo criminal, não é nenhum malfeitor mas parece-
lhe ser esta a forma como a Câmara Municipal o está a tratar, pelo que gostaria de saber da 
parte do executivo o que se passa para ninguém lhe dar uma palavra, disse.-------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que a Câmara Municipal de Beja não 
fomenta qualquer clima de intimidação, nem contra o Senhor Amílcar, nem contra qualquer 
outro empresário da cidade seja de que ramo for. Lamenta o que está a passar em termos de 
vandalização, é de facto um problema de polícia, no qual a Câmara Municipal não tem nada a 
ver, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que como é do conhecimento geral houve um procedimento 
reiterado no estabelecimento em causa com variadíssimos processos de contraordenação 
instaurados ao longo de vários anos, foi realizada uma medição acústica onde se verificou a 
ultrapassagem dos valores limites constantes no Regulamento Geral do Ruído, para além de se 
ter constatado um excesso de lotação no estabelecimento, há ainda situações de falta de 
licenciamento para determinados usos que nunca foram verificados e portanto neste 
momento existem conversações entre o advogado do Senhor Amílcar e o Gabinete Jurídico da 
Câmara Municipal para resolver a situação. A autarquia já disse e reitera que apenas pretende 
salvaguardar os interesses dos moradores da zona e que as condições de ruído não poderão 
ultrapassar os valores limites, que para isso terão de ser realizadas obras que deverão ser 
objeto de um projeto a apresentar pelo operador e também foi dito que esse projeto, pelo 
facto de se situar no Centro Histórico terá de ter obrigatoriamente parecer da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo como qualquer outro e portanto não se trata de uma 
imposição específica para o estabelecimento “La Taska”, este procedimento será feito a 
qualquer outro operador deste ramo de atividade e há todo o interesse em que a atividade 
seja retomada mas em condições e isto já foi dito tanto ao Senhor Amílcar como ao seu 
advogado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo, o Senhor Amílcar enquanto empresário tem de submeter os projetos à Câmara 
Municipal para esta obter os pareceres das entidades externas, o licenciamento terá que ser 
feito e depois serão verificadas as condições de insonorização do estabelecimento para poder 
funcionar dentro da legalidade, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
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O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Na Rua Fernando Namora existe uma rampa para deficientes que na sua opinião é um erro de 
arquitetura, pelo que solicitou que a situação fosse verificada.--------------------------------------------
Sugeriu e perguntou qual a possibilidade da Câmara Municipal recuperar e abrir os moinhos de 
Beja, há semelhança do que fez com o Forno da “Tia Guedelha”, para efeitos turísticos e 
também por exemplo para os alunos das escolas fazerem o ciclo do pão.------------------------------
Na Rua Padre António Vieira, referiu que este fim-de-semana havia lixo com fartura ao lado do 
molok que abriu e verificou estar menos de ¼ ocupado. Para além disto ainda se juntam os 
chamados monstros domésticos que continuam a ser depositados nestes locais. Perguntou se 
há possibilidade da Câmara Municipal ter um fiscal para identificar estas pessoas que não têm 
um pingo de civismo ou até em futuras admissões de trabalhadores, negociar com os mesmos 
para trabalharem aos fins-de-semana com a devida compensação, disse.------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda relativamente à rampa para deficientes e sabendo perfeitamente 
onde esta se encontra, referiu que irá verificar com os serviços.------------------------------------------
Relativamente à recuperação dos Moinhos de Beja considerou uma ideia interessante mas 
existe um obstáculo, nomeadamente os mesmos serem propriedade privada e portanto terão 
esse constrangimento.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos resíduos, informou que a Câmara Municipal irá estabelecer um 
horário de recolha de monstros domésticos a iniciar dia 24 de novembro de 2018 aos sábados 
à tarde em colaboração com as duas Uniões de Freguesia da cidade, em que a Câmara 
Municipal disponibilizará um veículo e um motorista e as Uniões de Freguesia disponibilizarão 
um trabalhador cada. Foi aberto também nesta reunião um lugar de Fiscal Municipal do 
ambiente e uma das suas funções será precisamente para fiscalizar o tipo de situações aqui 
referidas pelo Senhor Hélder.---------------------------------------------------------------------------------------
Sobre a sugestão deixada para futuras admissões referiu que em democracia isso ainda não é 
possível, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à exposição do Senhor Karsten 
Larsen sobre a posse administrativa do prédio por onde passa a conduta de água de 
abastecimento público ao fontanário, sito junto à Herdade Gravia dos Pisões, referiu que em 
primeiro lugar a Câmara Municipal tem de garantir o abastecimento público ao fontanário, 
onde a água já corria muito pouco e há cerca de um mês atrás deixou de correr por completo e 
portanto há que salvaguardar que o fontanário volte a ter água.-----------------------------------------  
 
O vereador Luís Miranda, referiu que depois de várias tentativas de acordo entre as partes e 
não sendo possível, fez-se a proposta de tomada de posse administrativa aprovada na anterior 
reunião de câmara que será efetivada com a presença da Polícia de Segurança Pública para se 
entrar na propriedade privada, com os trabalhadores da Câmara Municipal que irão 
determinar a localização do desvio para repor a situação, sendo depois os custos dos trabalhos 
imputados a quem for apurada a responsabilidade. Contudo ainda não tem uma data prevista 
para a operação exige alguma coordenação tendo em conta a existência de uma entidade 
externa, nomeadamente a PSP mas pensa que será ainda durante o ano em curso, disse.--------- 
 
O munícipe António Domingos solicitou que a Câmara Municipal lhe conseguisse resolver o 
problema que existe nas tubagens de água que ligam ao contador da sua habitação, sita na 
Rua de São Gregório, nº 12, 1º dtº, em Beja, porque já foram efetuadas várias vistorias tendo 
sido inclusivamente dado um prazo ao senhorio, que já findou há 15 dias, mas a situação vai-se 
arrastando correndo o risco da tubagem rebentar e ele ficar sem água. Falou entretanto com 
um fiscal da autarquia que lhe transmitiu que iriam fazer nova exposição ao senhorio para 
proceder ao arranjo da tubagem sob pena da Câmara Municipal tomar posse administrativa da 
obra, ficando o vereador Luís Miranda de averiguar a situação.------------------------------------------- 
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4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
e quarenta 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 unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 06 de 

dezembro de 2018 
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