
 
 

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 cinco da reunião de câmara ordinária realizada a 
catorze de dezembro do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Rui Manuel de Sousa Eugénio, 
Maria de Fátima Jacinto do Estanque e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara que começou por pedir a introdução de um ponto 
suplementar na ordem de trabalhos na parte que respeita ao pelouro do senhor vereador Rui 
Marreiros e que se refere à ratificação do despacho relativo à prorrogação do prazo para 
apresentação de propostas relativo ao concurso público para aquisição de fardamento e 
equipamento de proteção individual, pedido que foi aceito por todos os presentes.---------------- 
 

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

 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente informou que, no dia 09 de dezembro de 2022, a Associação Portas do 
Território, na qual a Câmara Municipal é parte integrante, foi notificada pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal que o processo 393.12.6 reconheceu a razão à associação e portanto a 
obra do Museu Regional Rainha D. Leonor fica mesmo a quem o júri a adjudicou sem 
reintrodução na avaliação do consórcio recorrente que tinha ganho nas duas primeiras 
instâncias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda nota, uma vez que se tem escrito e dito algumas coisas relativamente ao Flávio dos 
Santos, não quis deixar de prestar um esclarecimento sobre esta matéria. Referiu que o Flávio 
dos Santos está sujeito, em função do projeto que a Federação Portuguesa de Futebol venha a 
apresentar e que será executado pela Câmara Municipal de Beja até ao dia 30 de junho, a um 
financiamento máximo de 600.000,00 €, contudo, é bom que se diga e que haja consciência, 
que este valor máximo da FPF só é atribuído se a intervenção no espaço for, no mínimo de 
1.500.000,00 €, isto porque se tem dito e escrito que a Câmara Municipal de Beja está a querer 
chamar a si algum mérito numa obra que será feita com dinheiros de outros. Não é verdade, 
disse, o Município de Beja nunca se pôs em bicos de pés quando as obras são realizadas por 
terceiros, por exemplo os 20km na estrada entre o cruzamento da Matosa e a Ribeira da 
Cardeira intervencionada o ano passado com 2.000.000,00 € pela administração central, 
ninguém viu a câmara municipal chamar a si essa obra, ficou satisfeita porque há muito que a 
reclamava junto da Infraestruturas de Portugal, I.P. Também sabem quem põe o dinheiro nas 
obras, sabem quem põe o dinheiro no Palácio da Justiça, são 7.000.000.00 € do Instituto de 
Gestão Financeira dos Equipamentos de Justiça mas também sabem que, fora 1.000.000,00 € 
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que irão investir nas zonas envolventes, o terreno também foi cedido e o projeto foi pago pela 
autarquia. Mais, também sabem que no Museu Regional o financiamento é de 1.500.000,00 € 
e que a autarquia entra com 240.000,00 €, aproximadamente, e que entrou com o projeto, 
portanto, a Câmara Municipal sabe perfeitamente qual é a sua parte em cada uma das obras 
mas no Flávio dos Santos, para que conste, mesmo que o projeto seja minimalista e que haja 
uma intervenção mínima de 1.500.000,00 €, serão sempre 900.000,00 € de dinheiros públicos 
da parte do Município o que é significativo, a parte da Federação, repetiu, é na melhor das 
hipóteses 600.000,00 € se a intervenção for no mínimo de 1.500.000,00 €, é bom que haja esta 
noção para que não circule depois alguma desinformação, disse.---------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros deixou um agradecimento público, na sequência das 
condições meteorológicas que têm acontecido nos últimos dias, a todos os que se 
empenharam, destacando o papel dos colaboradores das várias equipas da Câmara Municipal 
de Beja que tiveram no terreno, da EMAS, E.M., dos Bombeiros Voluntários, do CDOS – 
Comando Distrital de Operações de Socorro, das Juntas de Freguesia, da Polícia de Segurança 
Pública e da Guarda Nacional Republicana porque tem a certeza que não houve danos maiores 
em função de todo o dispositivo de Proteção Civil que esteve envolvido nas operações pelo 
que é importante agradecer o trabalho que todos fizeram para proteger pessoas e bens de dia 
e de noite.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino deixou também um agradecimento expresso à Divisão 
de Desenvolvimento e Inovação Social, Proteção Civil Municipal e a outras entidades que 
colaboraram com a Câmara Municipal de Beja numa situação que envolveu pessoas que lhes 
foram referenciadas como estando na rua bem como ao senhor vereador Nuno Palma Ferro 
que teve a preocupação de a avisar do sucedido, disse.----------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Vítor Picado referiu que esta sua primeira intervenção vai no sentido de 
voltar a colocar uma questão que se prende com as acessibilidades, desde logo à cabeça, a 
EM511, vulgarmente conhecida como Estrada da Salvada, que com as intempéries que se 
fizeram sentir colocaram ainda mais a nu as fragilidades que a mesma evidencia há muito 
tempo mas que neste momento está numa situação de muito difícil trânsito colocando 
inclusivamente em causa o bem-estar de pessoas e bens. Lembrou que na discussão das 
Grandes Opções do Plano e Orçamento, os vereadores da CDU alertaram que esta intervenção 
era premente e que as verbas contidas no mesmo não servem para fazer face à mesma. Em 
função disto e voltando a afirmar que a intervenção ontem já era tarde, o que é que a Câmara 
Municipal está a pensar fazer no imediato para evitar que possam acontecer ali situações mais 
complicadas? Ainda relativamente à EM511, alertou há duas semanas, um colega de uma 
equipa acerca de uma situação e de uma preocupação que advinha de pessoas da Cabeça 
Gorda, Salvada e de pessoas que transitam naquela estrada, sobre a deslocalização dos postes 
de comunicação para muito próximo das bermas da mesma. Não sabe se a Câmara Municipal 
tinha conhecimento mas pelo que percebeu, lamentavelmente, nada foi feito.----------------------
Relativamente à EM529 que liga Santa Vitória à Mina da Juliana e em função do relatório que o 
senhor Presidente lhes entregou, referiu que o mesmo vai de encontro áquilo que pensavam, 
nomeadamente, que não terá havido uma fiscalização eficaz durante o processo de obra 
designadamente sobre os carotes. Neste momento há pouco a fazer, embora haja garantias, 
entretanto a estrada foi intervencionada novamente em cerca de 10% da sua extensão por via 
de uma insuficiência do projeto e que custou mais 35.000,00 € aproximadamente bem como 
mais 100.000,00 € no encerramento da conta de empreitada. Assim, considera que há 
necessidade de se ir acompanhando a evolução desta estrada e fazer valer as garantias, se for 
necessário, e alertou para que quando for lançada a obra de ligação a Mombeja esta seja 
eficientemente acompanhada para que situações desta natureza não se verifiquem.--
Finalmente, depois de ter dito várias vezes que gostaria de participar no Conselho Municipal 
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de Segurança, referiu que por uma questão profissional não pode estar presente no mesmo, 
contudo, será naturalmente lavrada uma ata que desde logo solicitou ao senhor Presidente 
que lhe possa fazer chegar e, relativamente ao Conselho Municipal de Educação, que não 
reúne há mais de um ano, perguntou para quando está marcada uma reunião, disse.-------------- 
 
O senhor vereador Rui Eugénio começou por dizer que já tinha conhecimento da decisão do 
Tribunal Superior Administrativo em relação ao processo do Museu Regional pelo que ficam 
satisfeitos que se tenha chegado a bom porto desejando que a obra agora decorra com 
normalidade. Por outro lado, e na sequência de outras obras de recuperação dos edificados da 
cidade, como por exemplo as piscinas descobertas e o mercado municipal, há um outro 
edifício que aos vereadores da CDU lhes causa muita preocupação, nomeadamente a Casa da 
Cultura. Disse que por estes dias de temporal passou naquele equipamento para constatar 
uma situação que já era conhecida e de facto aquilo com se deparou é deprimente. É 
importante dizer que a intervenção que foi feita de pintura das paredes exteriores não é 
suficiente e agora está o edifício, quem lá trabalha e o frequenta a suportar com aquelas 
condições. A Bedeteca está a meter água, o salão principal tem vários baldes espalhados para 
recolher as pingas que caem da cobertura e portanto deixou o apelo para que o mais depressa 
possível se faça uma intervenção na mesma de forma a impermeabilizá-la, mesmo que não 
haja uma intervenção mais aprofundada em todo o edifício, no sentido de se evitarem 
situações destas no próximo inverno, recuperando o espaço a sua dignidade para ser 
devolvido à população, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Maria de Fátima Estanque fez a seguinte intervenção sobre a 
necessidade de apoiar os Bombeiros Voluntários de Beja uma vez que os vereadores da CDU 

consideram que existem condições para que se possa proceder a este apoio.------------------------
Prestando os Bombeiros um serviço de apoio comunitário na prevenção, vigilância e combate 
a incêndios, emergência pré-hospitalar, socorro a acidentes, transporte de doentes, 
abastecimento de água e muitas outras missões humanitárias de apoio às populações 
tornando-se um dos principais pilares dos sistemas e proteção e socorro no Concelho, não 
podem deixar de apelar novamente ao aumento do apoio por parte da Câmara Municipal de 
Beja a esta Corporação que consideram poder ir até aos 10.000,00 € mensais.-----------------------
De igual forma, consideram os vereadores da CDU também, que existem condições para se 
refletir sobre o aumento do apoio às Juntas de Freguesia, que tinham defendido ser na ordem 
dos 20% e que o Orçamento para 2023 prevê de 6%, por estas desenvolverem um papel 
importantíssimo na ajuda às populações nestes momentos de alguma instabilidade em termos 
climáticos e que as alterações climáticas preveem que se possam vir a verificar futuramente, 
quer estas quer outras, porque no verão existem outro tipo de situações que são necessárias 
prevenir, portanto, consideram que o aumento destes dois apoios seria imprescindível, disse.-- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro referiu que o primeiro assunto que trouxe para colocar 
tem a ver com uma conversa que vem mantendo com a senhora vereadora Marisa Saturnino e 
que também já teve com o senhor Presidente relativamente à preocupação que manifesta 
pelos sem-abrigo e, nesse sentido, a vereadora convidou-o para estar presente na reunião do 
NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção dos Sem-Abrigo que congrega uma série de 
instituições da cidade, umas que estão diretamente no terreno, outras que salvaguardam o 
apoio logístico e económico para que tal aconteça pelo que não quis deixar de saudar essa 
reunião uma vez que se estabeleceram ligações entre as diversas instituições, uniram-se 
esforços o que consequentemente melhora a qualidade do serviço. Contudo, nesta primeira 
reunião foram identificados imediatamente dois grandes problemas, primeiro relativamente à 
criação de um local de abrigo onde estas pessoas possam pernoitar, espacialmente na altura 
do inverno e, segundo, a criação de um local físico onde alguns dos sem-abrigo, que têm 
contratos de trabalho mas que ainda não têm condições para se autonomizarem, possam fazer 
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a sua higiene de forma digna. Assim, perguntou qual o ponto da situação destes dois 
problemas porque a urgência é enorme sob pena de brevemente haver pessoas a morrer nas 
ruas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestou o seu desagrado, relativamente às iluminações de natal, porque sendo o Concelho 
um todo, considera que deveria haver pelo menos uma alusão ou um sinal nas freguesias 
rurais de um período que é sempre sinal de esperança e de família coisa que nestas não se 
vislumbra sob a forma de luzes.------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, embora se saiba que as intempéries são grandes, o facto é que estamos no 
inverno e é normal que estas coisas infelizmente aconteçam pelo que tem de haver uma 
preparação e as ruas da cidade, que tem árvores com queda de folha, estão num estado 
lastimável, portanto, antes de criticar, perguntou qual é o motivo para que isto aconteça e 
qual é estratégia ou solução que o senhor Presidente tem para resolver o assunto, uma vez 
que junto às folhas já se acumulam outros lixos, as sarjetas estão entupidas, ele próprio já 
andou de pau na mão a desentupi-las e outras pessoas fizeram o mesmo, disse.-------------------- 
 
O senhor Presidente tomou nota das questões e referiu ir tentar responder a algumas na 
totalidade ou parcialmente.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EM511 referiu não ter nada de novo a acrescentar, o projeto está em fase de 
finalização e quando estiver concluído passar-se-á ao lançamento do concurso e ao pedido de 
empréstimo. Até que isto suceda o compromisso é manter a estrada em condições de 
circulação aceitáveis de forma a diminuir o risco de acidente embora as intervenções debaixo 
de chuva sejam muito complexas e de pouca durabilidade. Sobre a afirmação do senhor 
vereador Vítor Picado quando diz que o dinheiro é insuficiente, sublinhou que a intervenção 
está prevista no Plano Plurianual de Investimentos com 1.000.000,00 € em 2023 e 
1.500.000,00 € em 2024, portanto, a verba é suficiente mas também não será pelo PCP que a 
estrada será feita uma vez que votaram contra o orçamento municipal.--------------------------------
Relativamente à EM529, referiu que todos os carotes que foram estudados estão em 
conformidade com o projeto, isto é, em nenhum dos sítios a profundidade era inferior à que 
estava projetada mas a Câmara Municipal poderá vir a pedir mais carotes noutros pontos à 
empresa. É verdade que se gastou mais 30.000,00 € numa zona em que o escoamento de água 
não se revelou profícuo mas os outros 82.000,00 € decorreram de revisões de preços que são 
feitas com base em fórmulas publicadas em Diário da República e que não dependem do 
Município, portanto, em futuras estradas não se pode assumir o compromisso de não pagar 
revisões de preços porque não haveria um único empreiteiro que aceitasse fazer obra se a 
Câmara Municipal não pagasse aquilo que é de lei. O fator que pode ser dominado são as 
obras a mais e nessas o Município não tem pago praticamente nenhumas, têm sido muito 
reduzidas, pagaram sim centenas de milhares de euros em obras a mais quando cá chegaram 
do Centro de Artes e Arqueologia.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Casa da Cultura, referiu que a Câmara Municipal não tem neste momento 
condições para fazer uma intervenção estrutural naquele edifício, para isso há que recorrer ao 
PORTUGAL2030 se houver avisos de abertura e de candidatura para reformulação de edifícios 
com estas características. A questão da cobertura e das claraboias é realmente uma situação 
muito difícil, por várias vezes já falou nisto com os serviços técnicos que dizem ter muita 
dificuldade em intervencionar as mesmas. É um edifício extraordinário do ponto de vista 
arquitetónico mas é também um edifício pouco funcional para as exigências de hoje em dia. 
Quanto à observação feita pelo vereador Rui Eugénio de devolver o equipamento à população, 
disse que o mesmo sempre esteve e está aberto à comunidade, aquilo que fizeram foi apenas 
disciplinar o uso e utilização da Casa da Cultura e fizeram bem no seu ponto de vista.-------------
Relativamente ao apoio aos Bombeiros Voluntários de Beja, informou que em janeiro virá a 
reunião de câmara a proposta com os apoios a várias entidades do concelho e quando a 
senhora vereadora Fátima Estanque fala em 10.000,00 € mensais, lembrou que a Câmara 
Municipal já transfere 10.000,00 € mensais para os bombeiros de apoio regular, mais 7.000,00 
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€ por mês para as Equipas de Intervenção Permanente que não existiam quando chegaram e 
que hoje em dia são duas. O apoio por ano aos Bombeiros Voluntários era de 90.000,00 € e 
neste momento é de 260.000,00 € aproximadamente que inclui estes apoios regulares mais 
apoios extraordinários para reparação da autoescada, fardamento e complemento de uma 
ambulância acidentada. Os Bombeiros tiveram uma grande quebra de receita por causa da 
COVID-19 e a Câmara Municipal sozinha não consegue fazer face a esse défice pelo que saudou 
os cidadãos que se mobilizaram para apoiar a corporação num conjunto de iniciativas.------------
Relativamente às questões que o senhor vereador Nuno Palma Ferro fez, informou que, no 
âmbito da transferência de competências da área social, a Câmara Municipal de Beja irá ficar 
com a emergência social a partir do dia 03 de abril de 2023 e não 02 de janeiro como estava 
inicialmente previsto mas, independentemente disso, não se quer demitir das suas 
responsabilidades de colaborar e encontrar soluções. Concorda quando disse que é necessário 
encontrar uma solução para as pessoas se higienizarem de uma forma regular quando vêm dos 
seus trabalhos e por isso se está a tentar identificar locais para a implementação de um ou dois 
equipamentos com essas características (duches) para depois se protocolar com uma 
associação a gestão desses mesmos espaços porque de facto os balneários públicos não 
reúnem nem têm condições de ser recuperados para o efeito e finalidade que serviram no 
passado longínquo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao alojamento de pessoas a situação no Concelho não é fácil como aliás se tem 
dito várias vezes nestas reuniões mas também aí se estão a procurar soluções tentando evitar 
duas hipóteses, pavilhões devido a estarem afetos à prática desportiva e tendas porque além 
do custo elevado que têm também não lhes parecem ser soluções estruturais de boa 
qualidade, não obstante, não poderá dizer que eventualmente não tenha que se recorrer a 
uma delas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma nota relativamente à questão da limpeza e das folhas, referiu que muitas vezes ouve 
dizer que em Beja há falta de árvores mas depois nestas alturas parece que afinal há árvores a 
mais porque não se dá conta das folhas. Ainda hoje esteve a acompanhar as equipas de 
varredura, elas estão a trabalhar mas as folhas são tantas e caem tanto que hoje uma rua está 
varrida e amanhã se lá for está cheia de folhas novamente para além de que quando há vento 
e arrastamento através da chuva tudo o que é sumidouros e grelhas ficam rapidamente 
tapados novamente, portanto, não é por falta de esforço, empenho ou do Município de Beja 
não colocar no terreno todos os meios mecânicos e humanos que tem ao seu dispor, disse.----- 
 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro quis dizer que se calhar a Câmara Municipal tem de 
arranjar mais meios porque as folhas caem todos os anos nesta altura e as árvores são as 
mesmas, aliás, a acumulação que verifica é de pelo menos uma semana e existem pontos na 
cidade em que a própria folha já está espalmada no pavimento e podre, portanto, não acabou 
de cair senhor Presidente, e relacionar isto com a falta ou não de árvores parece-lhe de muito 
mau gosto porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, disse.----------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, disse que folhas não são propriamente lixo e numa localidade 
e concelho que tem um conjunto de problemas vastíssimos mas onde se evitou males maiores 
como aconteceram noutras terras, o senhor vereador vir falar de folhas enfim, cada um que 
tire as suas conclusões, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros acrescentou alguns esclarecimentos e começando por esta 
questão das folhas referiu que durante anos sucessivos a queda da folha era feita de forma 
pontual e o ano passado como neste, por um conjunto de alterações climáticas, tem-se 
assistido a uma queda da folha mais prolongada no tempo, ou seja, cai folha numa altura que 
já não devia cair e durante muito mais tempo. É um desafio que agora têm e por isso é que o 
orçamento aprovado contempla uma verba significativa para alterar a forma como a limpeza 
urbana é feita principalmente na cidade. Depois quem anda no terreno sabe que os serviços 
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podem deixar uma rua completamente limpa de manhã e à hora do almoço a rua já está cheia 
de folhas e com isto não quer dizer que não tenha de se apanhar a maior quantidade possível 
mas para isso são necessários meios mecânicos e humanos, azar dos azares somou-se a avaria 
de uma das varredouras e não se conseguiu alugar nenhuma. Independentemente disto nunca 
se conseguirá apanhar as folhas todas nem evitar situações de acumulação que trazem um 
contexto outonal à cidade mas que a partir de uma certa quantidade acaba por acontecer 
aquilo que o senhor vereador disse, principalmente quando chove, entrando as folhas em 
decomposição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois há a questão que tem a ver com o mito do entupimento das sargetas e sumidouros na 
altura das chuvas e de facto os pontos críticos da cidade são zonas onde não há grande 
inclinação e onde a acumulação de folhas pode ser mais grave por isso é que preventivamente 
esses sumidouros são limpos porque em todas as ruas onde há inclinação a própria corrente 
da água faz o arrastamento das folhas para zonas mais baixas que estão perfeitamente 
identificadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra coisa que se costuma dizer no quadro da proteção civil é que a proteção civil somos 
todos nós, portanto, qualquer um de nós pode sem problema nenhum, entre outras coisas, 
tirar uma folha ou outra de cima de um sumidouro, aliás, sabe que muitos munícipes tiveram 
esse cuidado e ele próprio agradeceu a alguns, aos que não teve oportunidade de o fazer 
acrescentou ao que disse no início e agradeceu a todos que colaboraram para evitar situações 
com contornos mais graves.-----------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à EM511 referiu que hoje finalmente existe um horizonte temporal para a sua 
reabilitação porque a estrada não está assim desde ontem, esta estrada teve um nível de 
degradação ao longo dos anos e nunca se fez nada, agora sim, está inscrita num Orçamento 
que uns aprovaram e que outros votaram contra, será lançado o concurso e a estrada será 
executada, até lá o que é que a Câmara tem feito sempre? Tapa buracos, é verdade. O que é 
que aconteceu? Choveu demasiado e apesar de ser um absurdo chegou-se a tapar buracos à 
chuva com a utilização de dois ou três materiais diferentes para tentar dar o mínimo de 
circulação, reforçou-se a sinalética e quando houver condições meteorológicas favoráveis 
estão programadas algumas reparações para no fundo dar a mobilidade possível não deixando 
no entanto de apelar a todos que circulem dentro dos limites de velocidade, disse.---------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, relativamente ao Conselho Municipal de Educação, 
informou que o mesmo já reuniu este ano letivo e a ata que o senhor vereador Vítor Picado 
está a solicitar só será aprovada na próxima reunião do Conselho.---------------------------------------
Depois, e em complemento às informações que o senhor Presidente deu relativamente às 
preocupações com os sem-abrigo, referiu que efetivamente o NPISA já está constituído, já 
realizou a sua primeira reunião, a partir de janeiro outras se seguirão e é uma forma de 
acompanhar e gerir os casos em concreto que são identificados.-----------------------------------------
Na sequência das condições climatéricas que se fizerem sentir no início da semana conseguiu-
se acautelar um espaço numa freguesia rural onde pernoitaram três pessoas na primeira noite 
e cinco pessoas esta noite. É importante também ter a noção que as pessoas que se 
encontram em situação de sem-abrigo, e que estão identificadas pelas equipas de rua, podem 
querer ou não ir para esse abrigo temporário. Como o senhor Presidente disse, está a ser 
identificado um local para se instalar um contentor que dê alguma resposta e que até seja 
eventualmente definitivo porque as pessoas necessitam de fazer a sua higiene, tanto de 
inverno como de verão, para que em conjunto com outra estrutura da Câmara Municipal 
albergue pelo menos vinte lugares para fazer face a situações de emergência social, não 
obstante poder integrar-se depois essas pessoas em unidades hoteleiras o que neste momento 
é difícil segundo o que a Segurança Social transmite, portanto, para já a situação está 
acautelada enquanto permanecer este mau tempo e as temperaturas baixas, posteriormente, 
vai-se avaliando e monitorizando o trabalho naturalmente para se poder em conjunto atuar 
melhor, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 7 de 23 
 

 
O senhor vereador Nuno Palma Ferro quis dizer que vê sempre uma grande preocupação do 
senhor Presidente em justificar a não reabertura do balneário público porque não tem 
condições, preocupação essa que na sua opinião não faz sentido porque obviamente aquele 
balneário não tem condições, serviu os interesses numa determinada época que já passou, 
felizmente as pessoas começaram a ter casas de banho em casa e o equipamento caiu em 
desuso, hoje em dia há necessidades emergentes e portanto há que encontrar uma alternativa 
sem estar a pensar no passado e no balneário público que pode ser eventualmente uma peça 
de museu, portanto, senhor Presidente não se preocupe tanto com o balneário público, disse.- 
 
O senhor vereador Vítor Picado, relativamente à EM529, referiu que não tinha mais nada a 
acrescentar, contudo, foi a partir de uma informação que o senhor Presidente deixou aqui na 
reunião que falou nessa diferença.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos sem-abrigo, não obstante a urgência de se dar resposta, lembrou 
que têm vindo a alertar que a Câmara Municipal não se pode demitir da capacidade de 
fiscalização e intervir se for necessário retirando licenças de habitabilidade quando se vê 
pessoas em condições de coabitação sub-humanas em casas degradadas e sobrelotadas.--------
Relativamente ao sermos todos agentes de proteção civil, está completamente de acordo, mas 
um dia destes viu umas situações no centro histórico em que era impossível qualquer 
munícipe intervir uma vez que as próprias sarjetas estavam cheias de ervas por dentro, aliás, é 
só descer estas ruas envolventes para verificar.---------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da EM511 referiu que esta é uma preocupação dos vereadores da CDU 

há vários anos. Mais, no anterior mandato o senhor Presidente também disse, quando recebeu 
o relatório no início de 2017, que a estrada não era de facto uma grande preocupação.-----------
Relativamente ao Centro de Arqueologia e Artes e áquilo que se pagou a mais referiu ser 
natural que se tenha pago porque se todos se recordam o projeto de arqueologia levou de tal 
forma uma viragem em função do conjunto arqueológico de excecional relevância que 
importou em 1.000.000,00 € de obras a mais e 1.000.000,00 € de obras a menos, portanto, isto 
não pode servir como arma de arremesso para aquilo que seja.------------------------------------------
Relativamente à não aprovação do Orçamento, disse que já referiram muitas vezes que 
lamentavam o facto de por vezes serem colocadas aqui algumas questões sob a forma de 
ameaça ou algo do género mas a CDU votou contra porque apresentaram um conjunto de 
propostas que não foram tidas em conta, são opções políticas de quem gere, mas 
naturalmente estão cá para fazer parte da solução esperando que possam ser criadas mais 
pontes entre o executivo em permanência e a oposição e que as suas propostas tenham 
também de alguma forma eco naquilo que é a política do mesmo.---------------------------------------
Lembrou que não foi dada resposta à questão sobre a deslocalização dos postes de 
comunicação para as bermas da EM511 e por fim, sobre um assunto completamente diferente, 
referiu que receberam de uma concessionária da câmara um conjunto de preocupações 
relativamente à sua concessão, nomeadamente, o estabelecimento Jardim do Éden junto ao 
cemitério e, às questões mais particulares o executivo responderá, mas relativamente a outra, 
com a qual concordam, deixou a seguinte proposta: Tendo em conta esta altura que se 
atravessa do aumento brutal do custo de vida propôs que se prorrogasse o prazo de redução 
das rendas das concessões municipais na ordem dos 50% em 2023, dando assim a Câmara 
Municipal um sinal que está ao lado das micro, pequenas e médias empresas e também que se 
avalie de alguma forma, no sentido de se perceber, que medidas de apoio se pode dar às 
mesmas naturalmente havendo equidade porque não se pode nivelar aquilo que é diferente 
de forma igual, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino, recordou o senhor vereador Vítor Picado que já referiu 
neste plenário por várias vezes que a Divisão de Administração Urbanística está a fazer essa 
fiscalização das licenças de habitabilidade, ou seja, se um determinado prédio está licenciado 
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para ser um lar, um café ou outro, obviamente as pessoas não podem permanecer no seu 
interior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à proposta deixada pelo senhor vereador Vítor Picado, o senhor Presidente da 
Câmara referiu que essa redução não está nos propósitos do executivo, portanto, durante seis 
meses os operadores estiveram isentos de pagamento de rendas e durante mais vinte e um 
meses aplicou-se uma redução de 50%, foram vinte e oito meses de uma redução expressiva 
mas neste momento a vida em termos económicos voltou ao normal, o que existe agora são 
dificuldades por acréscimos de preços de energia e outros e não constrangimentos como 
houve no período COVID-19 com encerramento de atividades económicas e pessoas retidas em 
casa pelo que, do seu ponto de vista, não se justifica até porque essas reduções não se 
praticam no mercado privado e constituiriam até uma deslealdade, disse.---------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da Alteração nº 16 ao Orçamento da 
Despesa e da Receita;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12661, de 10 de dezembro de 2022, do Serviço de Contabilidade, Plano e 
Orçamento, propondo a seguinte alteração orçamental, que constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata, que contempla o reforço das seguintes 
rubricas:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforço de rubricas despesas correntes 110.000,00 €:------------------------------------------------------
0102/010101 – Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos – 5.000,00 € 
(vencimentos de dezembro);-------------------------------------------------------------------------------------------
0102/01030503 – Segurança Social – Outros – 60.000,00 € (Contribuições para a segurança 

social);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020104 – Limpeza e higiene – 7.000,00 € (Aquisição de sacos lixo higiene urbana);--------------
0102/02022540 – Eventos de Natal – 5.000,00 € (Reforço de Rubrica);------------------------------------
0102/04070101 – Apoio aos Bombeiros – 6.000,00 € (Reforço de Rubrica EIP – Apoio as Equipas de 

Intervenção Permanente mês de dezembro);------------------------------------------------------------------------
0102/02012199 – Aquisição de Bens – Outros bens – 5.000,00 € (Reforço de rubrica para gestão 

corrente);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/02022599 – Aquisição de Serviços Outros – 22.000,00 € (Reforço de rubrica para gestão 

corrente).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redução de rubricas despesas correntes 110.000,00 €:-----------------------------------------------------
0102/01010401 – Pessoal em Funções – Reg. Cont. Individual Trabalho – 110.000,00 €.-----------
Reforço de rubricas da receita 2.466.500,00 €:----------------------------------------------------------------
010205 – Derrama – 600.000,00 € (valor recebido ou a receber inferior à dotação do orçamento);----
070103 – Publicações e impressos – 500,00 € (valor recebido ou a receber inferior à dotação do 

orçamento);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
070199 – Venda e bens e serviços correntes/outros – 10.000,00 € (valor recebido ou a receber 

inferior à dotação do orçamento);------------------------------------------------------------------------------------- 
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070203 – Vistorias e ensaios – 2.000,00 € (valor recebido ou a receber inferior à dotação do 

orçamento);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0702080399 – Outros – Serviços Culturais – 1.500,00 € (valor recebido ou a receber inferior à 

dotação do orçamento);------------------------------------------------------------------------------------------------
07020804 – Serviços desportivos – 1.500,00 € (valor recebido ou a receber inferior à dotação do 

orçamento);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07020907 – Parques de estacionamento – 10.000,00 € (valor recebido ou a receber inferior à 

dotação do orçamento);------------------------------------------------------------------------------------------------
07029999 – Serviços/Outros – 1.000,00 € (valor recebido ou a receber inferior à dotação do 

orçamento);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10030799 – Estado-Participação comunitária project.co-financiados – 1.840.000,00 € (reforço 

para dotação da rubrica em virtude do valor recebido de 1.937.895,79 € do PRR).----------------------------
Redução na rubrica da receita 2.466.500,00 €:----------------------------------------------------------------
10030701 – Alentejo 2020.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 817)--------- 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
constituição  de reserva de recrutamento na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;---------------------------- 

 
Para fazer face a necessidades de pessoal que se prevê que venham a ocorrer na área dos 
transportes coletivos, decorrentes da aposentação de trabalhadores da respetiva área 
funcional, propõe-se a abertura de procedimento concursal comum para constituição de 
reserva de recrutamento para Assistente Operacional/Motorista de Transportes Coletivos, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a por tempo indeterminado, para a 
Divisão de Serviços Operacionais/Serviço de Transportes e Mecânica, nos termos das 
disposições legais estabelecidas na Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, não existindo 
reserva de recrutamento válida para o efeito.------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável, a inexistência de candidatos com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e 
economia de custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao 
recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido 
procedimento concursal poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público sendo observadas as prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação 
aplicável.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 12º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico nos termos do disposto no nº 1 do artigo 13º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
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.”.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do estabelecido nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão 
aplicados os seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica 
(escrita) e avaliação psicológica. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 
2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular e entrevista de avaliação de competências.-------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção deverá ser 
aplicado a todos os candidatos aprovados no método de seleção imediatamente anterior por 
se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser expectável um número de 
candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Paulo Fernando Barros Bel Luís, dirigente intermédio de 2º grau;------------------------
Vogais efetivos: José Carlos Grilo Marques Bengala, Técnico Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Rute Isabel Figueira Gomes Gamito, Técnica 
Superior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Luís Miguel Marques Dias, Assistente Técnico, e Pedro Manuel Santos 
Canilhas Martins Branco, dirigente intermédio de 4º grau.-------------------------------------------------
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 9º da citada Portaria, são designados, para 
assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao júri, quando se justifique, ao Assistentes 
Técnicos Jorge Magalhães e Susana Pontes afetos ao Gabinete de Recursos Humanos.------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 818)--------- 
 

2.3. – Informação complementar - procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional/Motorista 
de Ligeiros, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a informação datada de 26/10/2022, a qual foi apresentada em reunião do 
Órgão Executivo realizada a 02/11/2022, e por terem surgido, entretanto, novos 
esclarecimentos decorrentes da publicação da Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, que 
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento, a qual entrou em 
vigor no dia 01 de outubro de 2022, torna-se necessário proceder a ajustamentos, tendo em 
atenção o conteúdo da referida informação, no que respeita aos métodos de seleção a aplicar 
no âmbito do concurso supra indicado e atendendo a que ainda não foi aberto o mesmo.--------
Assim, não deverá considerar-se para aplicação como método de seleção facultativo, 
juntamente com a prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita) e avaliação 
psicológica, a entrevista de avaliação de competências porque, embora a citada Portaria 
preveja que a mesma possa ser utilizada como método de seleção facultativo, a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP) prevalece sobre a Portaria e não identifica a entrevista de 
avaliação de competências como método de seleção facultativo.----------------------------------------
Em face do disposto e no que respeita aos métodos de seleção a aplicar, considerando o 
previsto nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita) e avaliação 
psicológica. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do citado artigo 
36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do 
referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competências.----------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção deverá ser 
aplicado a todos os candidatos aprovados no método de seleção imediatamente anterior por 
se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser expectável um número de 
candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 819)--------- 
 

2.4. – Informação complementar - procedimento concursal comum para 
ocupação de um posto de trabalho de Técnico Superior/Veterinário 
Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a informação datada de 26/10/2022, a qual foi apresentada em reunião do 
Órgão Executivo realizada a 02/11/2022, e por terem surgido, entretanto, novos 
esclarecimentos decorrentes da publicação da Portaria nº 233/2022, de 09 de setembro, que 
regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento, a qual entrou em 
vigor no dia 01 de outubro de 2022, torna-se necessário proceder a ajustamentos, tendo em 
atenção o conteúdo da referida informação, no que respeita aos métodos de seleção a aplicar 
no âmbito do concurso supra indicado e atendendo a que ainda não foi aberto o mesmo.--------
Assim, não deverá considerar-se para aplicação como método de seleção facultativo, 
juntamente com a prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita) e avaliação 
psicológica, a entrevista de avaliação de competências porque, embora a citada Portaria 
preveja que a mesma possa ser utilizada como método de seleção facultativo, a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP) prevalece sobre a Portaria e não identifica a entrevista de 
avaliação de competências como método de seleção facultativo.----------------------------------------
Em face do disposto e no que respeita aos métodos de seleção a aplicar, considerando o 
previsto nos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita) e avaliação 
psicológica. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no nº 2 do citado artigo 
36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos termos do nº 3 do 
referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e 
entrevista de avaliação de competências.-----------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da citada Portaria, os métodos de seleção 
deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção avaliação 
psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no Município 
técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção deverá ser 
aplicado a todos os candidatos aprovados no método de seleção imediatamente anterior por 
se tratar de uma área funcional de difícil recrutamento e ser expectável um número de 
candidatos diminuto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 820)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de relatório final;--------------------------------------------- 
 
Presente o relatório final do procedimento de concurso público para arrendamento do 
prédio rústico “Courela da Atalaia”, propõe o júri a adjudicação à empresa Outono 
Abundante, Unipessoal, Ldª, pelo valor anual de 2.243,79 €.-----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 821)--------- 
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2.6. – Campanha “É Natal em Beja” – Proposta de aprovação das Normas 
de Participação no Sorteio de Natal, Concurso de Montras e Fotografia e 
respetivos prémios;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12169, de 25 de novembro de 2022, da Divisão de Turismo e Património, na qual dá 
conhecimento que no âmbito da campanha “É Natal em Beja”, que decorre de 08 de dezembro 
de 2022 a 06 de janeiro de 2023, está prevista a realização de um sorteio, um concurso de 
fotografia e um concurso de montras.----------------------------------------------------------------------------
Este tipo de iniciativa enquadra-se no disposto na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), e que prevê o seguinte: Compete à Câmara Municipal "Promover e apoiar o 
desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal.".------------------------------------------------------------------------------
As regras de participação neste sorteio e concursos que estão definidas nas “Normas de 
Participação no Sorteio”, “Normas de Participação no Concurso de Fotografias” e nas “Normas 
de Participação no Concurso de Montras de Natal”, bem como o valor dos prémios que 
corresponde a despesa do Município (3.713,65 €) encontram-se na informação que constitui 
documento anexo número dois que faz parte integrante da presente ata.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 822)--------- 
 
Os vereadores da Coligação Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue 
chamaram a atenção, relativamente aos prémios, para que no futuro a Câmara Municipal 
procurasse os operadores da região.------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Retificação de deliberação;--------------------------------------------------------------------- 

 
Informação de 02 de dezembro de 2022, do Gabinete Jurídico, na qual dá conhecimento que  
na ata da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 18 de março de 2020, com 
aprovação em minuta, consta de entre outras, uma deliberação com o seguinte teor, tomada 
com base no Parecer Jurídico do Dr. Juvenal Bastos da Cunha (ponto 2.5.):-----------------------------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do direito de 
superfície no lote nº 235, com a área de 61,74m2, correspondente ao nº 6 da Rua Dr. Flávio 
dos Santos, sito no Bairro da Esperança, em Beja, ao senhor António Manuel Rodrigues 
Cheira, nos termos e condições constantes no extrato comum das escrituras já consumadas de 
casos semelhantes, que passa a valer como minuta de contrato, cujo valor é de 37,20 €, uma 
vez que o valor por metro quadrado foi fixado pela última vez, pela Câmara Municipal, por 
deliberação de 20 de abril de 2005, em 0,60 €/m2.------------------------------------------------------------
Solicitada a planta atualizada à Divisão de Administração Urbanística, verificou-se que há um 
erro de áreas, pelo que, considerando o regime de retificação dos atos administrativos 
constante do artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em 
anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere retificar o mencionado ponto 2.5. da ata, passando a constar da 
mesma que, a área do lote nº 235, é de 56,08m2, cujo valor passa a ser de 33,70 €.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, retificar o mencionado ponto 2.5. da ata, passando a 
constar da mesma que, a área do lote nº 235, é de 56,08m2, cujo valor passa a ser de 33,70 
€.(Deliberação nº 823)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Pedidos de apoios financeiros:--------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Coro de Câmara de Beja, um apoio financeiro à semelhança do habitual, no 
âmbito da realização do “Concerto para o Natal”, dia 10 de dezembro de 2022.---------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um subsídio no valor de três mil e 
setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 824)------------------------------------------------------------ 
 
Requerido pela Associação Ornitológica do Baixo Alentejo, um apoio financeiro, no valor de 
1.000,00 €, no âmbito da realização da Avibeja, integrada da Patrimónios do Sul, uma vez que 
a participação de criadores oriundos do Alentejo e Algarve excedeu as expetativas tendo sido 
necessário a atribuição de mais troféus além da compra de gaiolas de exposição e novas 
voadeiras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 825)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Relatório de acompanhamento do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico de vale de Travessos;--------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12191, de 25 de novembro de 2022, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que o PIER de Vale Travessos não foi sujeito a avaliação ambiental pelo que o 
relatório de monitorização e controle, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata, apenas tem que ter o conhecimento da Câmara Municipal e dos 
promotores e deverá ser publicado no site da Câmara Municipal, não sendo necessário enviá-
lo para conhecimento da APA – Agência Portuguesa do Ambiente.---------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório.------------------------------------------------------ 
 

2.10. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo de colaboração;----  

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) É competência do Presidente da Câmara Municipal de Beja, ou em quem tiver delegado, 
dirigir, em articulação com os organismos da administração pública com competência no 
domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em vista o cumprimento 
dos planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação das atividades a 
desenvolver naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e assistência na 
iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;--------------------------------------------------
2) No exercício dessas funções de proteção civil, a CMB pode deparar-se com situações graves 
ou de catástrofe, provocadas por fenómenos atmosféricos;-----------------------------------------------
3) É de extrema utilidade, a CMB ter acesso a dados meteorológicos que, de alguma forma, 
auxiliem na previsão e antecipação de fenómenos atmosféricos que prejudiquem as condições 
de proteção civil do território do município;-------------------------------------------------------------------
4) O COTR, no desenvolvimento da sua atividade, detém um conjunto de estações 
meteorológicas na região do Alentejo, que registam uma série de dados, tais como 
temperatura, pluviosidade e vento;-------------------------------------------------------------------------------
5) A CMB é associada do COTR e que ambas as Partes têm interesse em estreitar as suas 
relações, com benefícios mútuos;---------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se a celebração do presente protocolo de entre a Câmara Municipal de Beja e o 
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, para o desenvolvimento de uma colaboração 
em parceria nos termos das seguintes cláusulas:--------------------------------------------------------------
1ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Um – A fim de que a CMB possa ter dados meteorológicos importantes para o exercício das 
suas competências no âmbito da proteção civil, o COTR assume o compromisso de 
disponibilizar à CMB o acesso à sua Estação Meteorológica (EM) situada em Beja, com as 
coordenadas 38.038305, -7.884192.------------------------------------------------------------------------------
Dois – O acesso previsto no número precedente é feito mediante a atribuição de uma 
password, fornecida pelo COTR à CMB através de e-mail.----------------------------------------------------
Três – Se a CMB necessitar da interpretação de algum dado da EM, poderá solicitar isso ao COTR 

que responderá dentro das suas disponibilidades.------------------------------------------------------------
Quatro – Pelo presente Protocolo, o COTR obriga-se ainda a fornecer à CMB, via email, 
semanalmente, o Boletim Agrometeorológico do Alentejo que contempla o resumo climático 
para Beja, entre outros dados, e a previsão meteorológica para os próximos 7 dias.----------------
2ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As Partes ficam bem cientes que, o acesso aos dados meteorológicos, previsto na cláusula 
anterior não implica o tratamento dos mesmos por parte do COTR, pelo que a sua divulgação 
deficiente ou descontextualizada é da inteira responsabilidade da CMB.--------------------------------
3ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Um – A CMB obriga-se a divulgar, pela forma que considerar adequada e conveniente, a 
colaboração do COTR nas matérias previstas no presente Protocolo.-------------------------------------
Dois – A CMB assume ainda o compromisso de convidar o COTR e/ou os seus representantes, 
sempre que organizar ou participar em iniciativas públicas que digam respeito a áreas dos 
objeto social do COTR, como sejam, nomeadamente, a gestão dos recursos hídricos e o uso da 
água na agricultura.---------------------------------------------------------------------------------------------------
4ª:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As Partes entendem ainda ser do interesse mútuo, a comunicação recíproca das suas 
atividades que possam ser do interesse da outra Parte, pelo que se obrigam a agilizar essa 
comunicação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito deste Protocolo, as Partes comprometem-se a cumprir o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril 

de 2016, transposta pela Lei nº 58/2019).----------------------------------------------------------------------------
6ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente Protocolo é válido até 31 dezembro de 2023 e poderá ser renovado mediante 
acordo entre as Partes.-----------------------------------------------------------------------------------------------
7ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualquer alteração ao presente Protocolo deverá ser aprovada por ambas as partes e 
formalizada por escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.(Deliberação nº 826)-------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação do Plano Anual do Mercado Retalhista 
Quinzenal para o ano 2023;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 12608, de 07 de dezembro de 2022, do Serviço de Mercados e Feiras, informando 
que de acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº 42/2008, de 10 de março, as Câmaras 
Municipais devem, até ao início de cada ano civil, aprovar e publicar o seu plano anual de 
feiras e os locais autorizados a acolher esses eventos.-------------------------------------------------------
Desde modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 
de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano de 2023:----
Mercado Quinzenal: 07 e 21 de janeiro; 11 e 25 de fevereiro; 11 e 25 de março; 8 e 22 de abril; 
13 e 27 de maio; 10 e 24 de junho; 8 e 22 de julho; 12 e 26 de agosto; 09 e 23 de setembro; 14 
e 28 de outubro; 11 e 25 de novembro e 02, 09 e 16 de dezembro.--------------------------------------
À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 



 

Página 15 de 23 
 

de três mercados seguidos antes do Natal.----------------------------------------------------------------------
No mês de outubro, devido ao evento “Patrimónios do Sul” que se realizará entre os dias 05 e 
08, propõe-se a realização dos mercados, no terceiro e quinto sábado.---------------------------------
Mais se informa que, as datas poderão ser alteradas caso coincidam com algum evento a 
realizar no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante o ano de 2023 o Mercado Retalhista é realizado no parque de estacionamento do 
Parque de Feiras e Exposições, exceto nos dias em que as condições climatéricas assim o 
exijam, nomeadamente em dias de chuva.----------------------------------------------------------------------
Informa-se ainda que, a partir do ano de 2023, o pagamento do terrado do Mercado Quinzenal 
deve ser efetuado impreterivelmente até ao dia 05 de cada mês e são devidas as taxas 
constantes na tabela de taxas e licenças em vigor na área do Município de Beja.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo.(Deliberação nº 827)-------- 
 

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

 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração S do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, r/c esqº, em Beja, 
pelo valor de 260.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

828)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração U do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, 1º esqº, em Beja, 
pelo valor de 250.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

829)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Exubercascade, Ldª, que pretendendo vender a fração W do prédio sito no 
quarteirão delimitado pela Rua General Teófilo da Trindade nº 129 – Rua Infante Dom 
Henrique nº 75 – Rua de Lisboa nºs 60 e 60-A e Rua Conselheiro Menezes, 2º esqº, em Beja, 
pelo valor de 260.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

830)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Veladimiro Pratas Fernandes Luciano, que pretendendo vender a fração A do 
prédio sito na Rua Manuel Homem, nº 20, em Beja, pelo valor de 46.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

831)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Hélder Alexandre Picado da Costa Caçoila, João Carlos Corvo Caçoila, Luís 
Miguel Picado da Costa Caçoila e Susana Isabel Pereira Mestre Costa Caçoila, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua Alferes Malheiro, nº 21, em Beja, pelo valor de 
65.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.--------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

832)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 25211, de 09 de novembro de 2022, do Gabinete Jurídico, no qual informa que no 
âmbito de processo executivo cujo exequente é a Cofidis e executado Jorge Manuel Martins 
Ramos (e outros), foi penhorado o direito de superfície sobre o prédio urbano sito na Rua do 
Carmo Velho, nº 3, em Beja, tendo a agente de execução, Paulo Pinto, nos termos dos artigos 
811º nº 1, alínea g) e 812º nº 2 do Código de Processo Civil (CPC), comunicado ao Município, na 
qualidade de interessado na decisão da venda (proprietário do solo), que foi decidido proceder à 
venda por leilão eletrónico. O valor base é de 40.000,00 €, sendo aceites propostas iguais ou 
superiores a 85% do valor base. De referir que a venda por leilão eletrónico é a modalidade 
preferencial de venda de imóveis penhorados, nos termos do artigo 837º nº 1 do CPC. Da 
decisão sobre a modalidade de venda cabe reclamação, a ser apresentada no prazo de 10 dias 
a contar da presente notificação, nos termos do artigo 723º nº 1, alínea c) do CPC. A venda em 
leilão eletrónico só ocorrerá após decorrer este prazo de reclamação.----------------------------------
Face ao exposto, deverá o Município verificar se tem interesse na aquisição do direito de 
superfície, através de pronúncia, nomeadamente, por parte da DAU e do GAI, pois se tiver, 
deverá participar no leilão eletrónico, cuja regulamentação consta da Portaria nº 282/2013, de 
29 de agosto, tendo em consideração as condições supra mencionadas, quanto ao valor base e 
às propostas a apresentar.-------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação interesse no exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

833)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.13. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de certidão comprovativa da dispensa de autorização de utilização;---------- 

 
Requerido pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão da certidão comprovativa da dispensa de autorização de utilização relativamente 
ao edifício sito na Rua Dr. Francisco Inácio Costa Mira nº 14, no Bairro dos Moinhos, em Beja.--
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 834)------------ 
 

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

 
Requerido pela Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a difusão de música de Natal (CD), 
na Avenida Condes da Boavista, em Santa Clara do Louredo, de 01 de dezembro de 2022 a 06 
de janeiro de 2023, entre as 10:00h e as 20:00h.--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 835)------------ 
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Requerido pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão das licenças de recinto improvisado e especial de ruído para a realização do evento 
"16ª Edição do Festival de Bandas de Beja", na Oficina “Os Infantes”, dia 10 de dezembro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 836)------------ 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um Baile de Natal, 
na Casa do Povo, sita na Rua Soares Garrido, em Nossa Senhora das Neves, dia 10 de 
dezembro de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 837)------------ 
 
Requerido pelo Clube de Caçadores do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Psychedelic X-
Mas" música com DJ, no Campo de Tiro, em Beja, no dia 10 de dezembro de 2022.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 838)------------ 
 
Requerido pelo Patronato de Santo António, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão das licenças especial de ruído e de ocupação do espaço público, para a realização de 
uma Festa de Natal, na Praça da República, dia 17 de dezembro de 2022, entre as 10:00h e as 
13:00h.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 839)------------ 
 
Requerido pela Cáritas Diocesana de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "10 Milhões de Estrelas", no 
Jardim do Bacalhau, dia 13 de dezembro de 2022, entre as 17:00h e as 18:30h.----------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 840)------------ 
 
Requerido por Gonçalo Pires Cordeiro na qualidade de promotor, a isenção do pagamento das 
taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um encontro 
solidário de carros e motos pela causa "O Nosso Gonçalinho", no Campo de Tiro, em Coitos, 
dia 04 de dezembro de 2022, entre as 10:00h e as 18:00h.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 841)------------ 
 

2.15. – Ratificação de despacho;----------------------------------------------------------------------- 

 
Informação do júri do concurso público para aquisição de fardamento e equipamento de 
proteção individual, na qual dá conhecimento que por deliberação de Câmara, de 16 de 
novembro de 2022, foi aprovada a decisão de contratar e de autorização da realização da 
despesa para abertura do procedimento atrás referido, nos termos do disposto no artigo 36º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP).-------------------------------------------------------------------------
Assim, em 07 de dezembro de 2022, o anúncio de abertura do procedimento foi publicado em 
Diário da República nº 16155/2022. Contudo, as peças do procedimento não ficaram 
disponíveis para os concorrentes na plataforma eletrónica com que o Município trabalha 
(SaphetyGov) na data de publicação do anúncio, pelo facto da plataforma estar inoperacional 
entre as 09:00h do dia 05 de dezembro e as 22:30h do dia 07 de dezembro.--------------------------
Deste modo, não obstante, dos constrangimentos que impediram a disponibilização das peças 
do procedimento na data da publicação do anúncio, serem constrangimentos técnicos alheios 
ao Município, entende-se que o prazo de apresentação das propostas deve ser prorrogado, 
pelo menos, pelo período equivalente ao do atraso verificado.-------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a prorrogação do prazo de entrega das propostas pelo período 
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mínimo de 5 dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salienta-se também, que o órgão com competência para prorrogar o prazo é a Câmara 
Municipal e que o aviso da decisão deve ser publicitado nos termos em que foi publicado o 
anúncio do procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do vereador Rui Marreiros emitido 
em 13 de dezembro de 2022 “Concordo. Proceda-se em conformidade. Para ratificar na 
próxima reunião de câmara.”.(Deliberação nº 842)------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.16. – Proposta de pagamento de despesas com alojamento e refeições 
de famílias refugiadas;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 11967, de 22 de novembro de 2022, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
no qual dá conhecimento que ao abrigo do Programa “Porta de Entrada”, o Município de Beja, 
o IHRU e o ACM estabeleceram um Protocolo no qual a Câmara Municipal de Beja manifestou 
disponibilidade para o acolhimento de 30 agregados familiares, com estatuto de refugiados 
provenientes da Ucrânia.-------------------------------------------------------------------------------- 
Desde a data de início, 19 de maio até 15 de novembro de 2022, foram acolhidos 14 
agregados, num total de 29 indivíduos (8 crianças, 4 adolescentes, 1 homem e 16 mulheres).---------
Estas famílias ficaram alojadas no Hotel Francis, ficando acordados com esta unidade hoteleira 
os seguintes valores para pagamento: 36,00 € por noite, sendo que o IHRU comparticipa 33,30 
€ e o Município o restante, ou seja, 2,70 €, acrescidos dos custos com os pequenos-almoços 
(2,70 € p/pequeno-almoço).--------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado em reunião de Câmara de 16 de novembro de 2022, efetuou-se o pagamento ao 
Hotel Francis, referente aos meses de maio, junho e julho de 2022, num total de 20.965,50 €.--
No período de 01 agosto a 15 de novembro registou-se uma ausência gradual da maioria das 
famílias, por motivos de autonomização ou regresso ao país de origem, sendo acordado com o 
Hotel o pagamento apenas dos quartos ocupados.-----------------------------------------------------------
De referir que os serviços disponibilizados pelo Hotel Francis cessaram no dia 15 de novembro 
de 2022, data em que as famílias que ocupavam os 4 quartos foram realojadas.---------------------
Nesta sequência, verifica-se a necessidade de se proceder ao cabimento e pagamento da 
despesa relativa ao alojamento e pequenos-almoços ao Hotel Francis, referente ao período de 
01 de agosto a 15 de novembro 2022, sendo o valor a suportar pelo Município correspondente 
a 9.172,80 €, conforme se discrimina abaixo:-------------------------------------------------------------------
agosto ……………………………………………………………………………………………………………………… 6.381,00 € 
setembro …………………………………………………………………………………………………………………. 1.449,90 € 
outubro ………………………………………………………………………………………………………………………. 915,30 € 
novembro …………………………………………………………………………………………………………………… 426,60 € 
TOTAL ………………………………………………………………………………………………………………………. 9.172,80 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 843)--------- 
 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela Cercibeja, Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão 
de Beja, C.R.L., a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão de licença da atividade 
de realização de espetáculos de natureza desportiva, denominada “Noite Colorida”, que se 
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realizou dia 03 de dezembro de 2022.---------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 842)------------ 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 234, relativo ao dia treze de 
dezembro de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de seis milhões, 
quinhentos e noventa e seis mil, cento e cinco euros e noventa e sete cêntimos, sendo cinco 
milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e três euros e cinquenta e quatro 
cêntimos de operações orçamentais e seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e dois 
euros e quarenta e três cêntimos de operações não orçamentais.---------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Estando público presente foram feitas as seguintes intervenções:--------------------------------------- 
 
António Barahona:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à sua intervenção na última reunião de câmara onde considerou que a 
Associação de Defesa do Património estava a ser ignorada nos debates que se têm realizado 
sobre o centro histórico e onde até disse que esta tinha alguns diplomas de mérito sobre 
trabalhos desenvolvidos, uma vez que lhe pareceu haver uns sorrisos um pouco sarcásticos, 
mostrou o diploma de mérito atribuído pelo então Governador Civil e o diploma de Medalha 
de Prata atribuída pela Câmara Municipal de Beja. Lembrou ainda que esta foi a única 
associação visitada por um Presidente da República, neste caso, o Dr. Mário Soares quando 
veio a Beja na presidência aberta, para além de ter pertencido aos júris dos Concursos “Espigas 
de Ouro”, “Paredes Caiadas”, etc. e ser uma associação que ao longo do tempo tem um 
historial enorme sobre a cidade de Beja e que muitas vezes está a ser ignorada quando devia 
ser ao contrário aproveitando o próprio Município esta experiência de anos que a associação 
tem na defesa, salvaguarda e proteção do património.------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que há uns dias foi ao Castelo e a associação tinha lá dois livros à venda, um 
sobre a Azulejaria de Beja e outro sobre o Forno e aquilo que lhe foi dito foi que já não é 
permitido vender aqueles livros no Castelo. Ora se aquilo fosse só uma receção, tudo bem, 
compreendia, mas aquilo é um posto de turismo onde deve estar todo o material que divulga a 
cidade, seja até de particulares, portanto, ficou bastante surpreendido e gostaria de saber 
porque é que isto está a acontecer, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
Florival Baiôa Monteiro, Presidente da Direção da Associação de Defesa do Património:----------
Começou por perguntar se o senhor Presidente da Câmara se lembra do edifício que estava 
aqui por trás dos Paços do Concelho onde se encontra agora o estacionamento? Esse edifício 
era nem mais nem menos que a casa do Executor da Inquisição, estava em mau estado e a 
câmara decidiu demoli-lo e na conversa sobre o balneário público, no qual tomou muitas vezes 
banho, ficou preocupado. O que fazer com o balneário? Tem importância histórica? Tem 
importância patrimonial? Tem importância social? Deve ser conservado? Claro que sim, não há 
a mínima dúvida e isto põe em causa, na política patrimonial da Câmara, uma série de 
condicionantes e variáveis que o preocupa muito. Será que o vão deixar ao abandono e depois 
demoli-lo? A Associação de Património, têm uma política completamente diferente, por 
exemplo, houve uma fase em que o Cante Alentejano estava em baixo, a associação fez os 
concursos de cantares alentejanos o que provocou a formação de mais grupos para além de 
participaram no projeto do Cante nas Escolas. Comia-se doçaria conventual e tradicional nos 
cafés e nos restaurantes? Não, fez-se mostras de doçaria no Museu e no Castelo. Maias, a 
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tradição mais antiga que Beja tem, com mais de dois mil anos e sobre a qual têm uma pedra 
epigrafada com o templo dedicado à Maia, o que é que a associação fez? Revitalizou a Festa 
das Maias. Mais, a associação quer promover os artistas de Beja, não pode dar apoio 
financeiro porque não o tem, aliás, é colaboradora com a Câmara na promoção dos eventos da 
própria, portanto, quer se queira ou não, há um azedume com a vereação e, pessoalmente, 
acha que Beja não está nada bem mas a culpa não é dele.-------------------------------------------------
Assim, quis lançar duas propostas ou dois desafios ao senhor Presidente:-----------------------------
Primeiro, aquilo que este ano 2022 não foi apoiado pela Câmara Municipal e a associação não 
fez, nomeadamente, uma Exposição Internacional sobre Azulejaria uma vez que Beja é a única 
cidade com 550 anos de azulejaria toda ela evolutiva. Questionou porque é que este 
património artístico não é explorado? Por causa de 50, 60 ou 70.000,00 €? Será que não vale a 
pena este investimento? Jurou que, se a Câmara Municipal não estiver disposta a apoiar este 
projeto, ele sozinho o fará sem qualquer apoio por parte da autarquia. Os sócios da Associação 
fazem e não precisam da Câmara Municipal para nada. Quer saber da boca do senhor 
Presidente se de facto se define como um promotor do património artístico de Beja e 
eventualmente está interessado numa longa parceria.------------------------------------------------------
Segundo, o Centro Ceramista de Beja Maria Santos para fixar jovens ceramistas na cidade e 
eles não irem para outros lados. Têm que se arranjar condições para eles permanecerem cá. 
Custa 20 ou 50.000,00 €? Custe o custar. Não há dinheiro? Vai-se ao banco ou às candidaturas. 
Aliás, havia o Programa “Saber Fazer” que a Câmara Municipal podia ter muito bem 
aproveitado que dava todas as condições financeiras mas há que ter essa coragem. Tal e qual 
como o Forno onde tem havido alguns problemas mas a Câmara Municipal nunca deu apoio 
nenhum, nem um tostão e podia ser um centro de passagem de turistas uma vez que eles 
passam todos ali. Quanto é que custava à Câmara dar esse apoio? 2.000 ou 2.500,00 €? Não 
pode é dar 250,00 € como dá às associações, isso não aceitava, senhor Presidente dar 250,00 € 
às associações é matar as associações, aliás, é um desprestígio, portanto, espera uma resposta 
a estes desafios, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Carlos Dias:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que gostaria de comentar uma afirmação do senhor vereador Rui Marreiros porque 
achou curiosa a maneira como ele interpretou o que aconteceu com as intempéries ontem e 
anteontem quando disse que se não fosse a ação da câmara haveria situações muito piores. 
Deu conhecimento que esteve em Campo Maior, autarquia socialista, e desgraçados deles que 
se empenharam no máximo em condições sobre-humanas para superar as dificuldades e não 
conseguiram debelar a destruição, portanto, o que aconteceu aqui em Beja foi que tivemos 
uma sorte do caraças, a Câmara fez o que tinha de fazer mas parece-lhe um pouco exagerado 
dizer-se que a ação da Câmara evitou o pior.-------------------------------------------------------------------
Relativamente à Casa da Cultura disse que há 30 anos que ouve esta conversa, há 30 anos que 
chove naquela casa e há 30 anos que se metem lá baldes para apanhar a água e que se discute 
o que fazer com aquele edifício. Isto não é um problema deste executivo mas de vários ao 
longo dos anos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos sem-abrigo, referiu ir já na quarta reunião entre várias entidades para 
discutir este problema e todos discutem sempre da mesma maneira retirando uma conclusão 
final, designadamente, ter que se juntar esforços e lutar todos pelo mesmo objetivo, o 
problema é que não há forma de coordenar esta ação. Foi dito que já está criada uma 
organização para superar estes constrangimentos mas o problema é como é que isto se 
concretiza. Outro pormenor que tem passado sempre ao lado é que os sem-abrigo existem 
porque existe Alqueva e quem dele beneficia é quem de certa maneira provocou o que está a 
acontecer, os empresários agrícolas não são chamados à sua responsabilidade e ninguém 
consegue demover aquela gente de que têm que dar mais do que dão para as pessoas que 
dormem na rua e que estão a trabalhar, aliás, nas suas andanças encontrou na casa da CP junto 
à estação, artistas, cantores, escritores sem-abrigo e perguntou: mas porque é que vêm para 
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aqui? Resposta, é uma opção nossa, estamos aqui, juntamente com outros que trabalham e 
vivemos aqui porque não temos condições para pagar uma casa.----------------------------------------
Relativamente à questão de como é que se aloja estas pessoas em situações pontuais no 
período de muito calor e muito frio, observa as dificuldades com que se deparam, sempre em 
encontrar uma solução, parece que é uma tarefa ciclópica. Quando se sabe que o executivo 
tem feito investimentos vultuosos em obras várias na cidade, para esta questão é uma guerra 
tremenda para encontrar verbas e forma de superar este problema que era inclusivamente 
uma maneira de dignificar a própria cidade porque toda a gente fala de Beja pelos aspetos 
mais negativos por força dos sem-abrigo e dos migrantes.-------------------------------------------------
Perguntou, perante a legislação em vigor e aquilo que são as atribuições da autarquia, até que 
ponto pode a Câmara Municipal intervir sobre quem arrenda casas que se observam 
superlotadas, completamente degradadas e com pessoas a viver em condições infra-humanas 
sob o olhar de todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu algumas notas sobre o que aqui foi dito pelos 
intervenientes aos quais agradeceu e começou por referir que a Câmara Municipal de Beja 
apoia e comparece quando é convidada para muitas atividades e, neste caso, a Associação SIM 

está a promover um conjunto de colóquios sobre urbanismo e recuperação no centro histórico 
para os quais todos os vereadores foram convidados, não pôde comparecer por um conjunto 
de circunstâncias, sabe que no primeiro esteve presente o vereador Rui Marreiros e alguns dos 
outros vereadores mas isto não significa que a Câmara Municipal de Beja nutra preferência 
pela associação x, y ou z, em função das atividades que promovem, embora estes colóquios lhe 
pareçam oportunos, tem de dizê-lo, esperando que se tirem conclusões no sentido de se 
encontrarem as melhores soluções para o centro histórico.------------------------------------------------
Relativamente aos livros da Associação de Defesa do Património irá ver o que se passa uma 
vez que não houve nenhuma instrução do executivo para que os mesmos deixassem de ser 
vendidos ou fossem retirados.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao balneário público descansou o senhor Florival Baiôa porque essa questão 
nunca foi assunto para este executivo, que sempre tem procurado não destruir o património 
de Beja, aliás, a sua campanha tem sido assente no recuperar, valorizar e promover em 
detrimento do fazer de novo e também não destroem o que vem de trás independentemente 
do tempo histórico, seja da 1ª República, do Estado Novo ou do pós 25 de Abril. No balneário 
vive uma família há muitos anos e quando ela de lá sair não voltará a ser ocupado mas 
também não irá cumprir as funções a que se destinou e será depois recuperado para outros 
efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos dois desafios, Exposição Internacional sobre Azulejaria e Centro Ceramista, 
referiu não lhe poder dar aqui uma resposta porque precisa de ver os projetos, analisá-los 
financeiramente, saber se existem candidaturas ou não e, portanto, seria muito leviano e até 
irresponsável da sua parte estar-lhe aqui a dizer que sim e depois não conseguir concretizar ou 
dizer que não e depois haver instrumentos que permitissem concretizar esses projetos.----------
Informou também que nestes cinco anos os apoios regulares não foram reduzidos a nenhuma 
entidade cultural, recreativa ou desportiva pelo contrário, ou mantiveram-se ou foram 
aumentados sendo que os apoios pontuais são atribuídos muito em função dos projetos e do 
que se pode apoiar.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do senhor Carlos Dias quando diz que ouve falar nos baldes na 
Casa da Cultura há 30 anos, disse que 30 anos são todos os Presidentes de Câmara à exceção 
de José Colaço, o que significa que o problema da cobertura é realmente estrutural e 
complexo como dizem os serviços técnicos devido à sua própria formação, senão ou Carreira 
Marques, ou Francisco Santos, ou Pulido Valente, ou João Rocha, ou o Paulo Arsénio já o 
teriam resolvido, mas com isto não quer dizer que não se queira resolver a situação.--------------
Sobre dizer que Beja é muitas vezes abordada de forma negativa, na sua opinião depende da 
perspetiva, tem realmente problemas e o executivo não enfia a cabeça na areia como a 
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avestruz a fingir que o problema não existe, mas também já o referiu muitas vezes que a 
Câmara Municipal de Beja não conseguirá resolver a curto prazo todas as situações graves de 
indignidade habitacional em que essas pessoas vivem e que se verificam na cidade e no 
concelho, tenta e empenha-se em resolver as de maior carência. Também existe 
conhecimento de algumas destas situações, mas muitas vezes, não havendo uma solução 
imediata, aquela solução não sendo boa nem digna é menos má do que qualquer outra que 
naquele momento não existe em termos de emergência no território e portanto têm muitas 
vezes que lidar com duas soluções más e optar pela menos má.------------------------------------------
Relativamente às obras que referiu com valores avultados que poderiam ser eventualmente 
canalizados para outras situações é sempre de difícil avaliação porque crê que estas são 
necessárias para a população e entre muitos deméritos que lhes pode apontar reconhecerá o 
Carlos Dias que não têm sido executadas em Beja obras faraónicas, aliás, são muitas vezes 
criticados é por falta de obras para responder às necessidades e não por se fazer excesso de 
obras que poderiam não executar canalizando os recursos das mesmas para outros efeitos.-----
A Câmara Municipal procura combater estas situações de emergência, como agora o fez de 
pessoas que dormiam na rua, e também naturalmente apoiando as autoridades no 
desmantelamento de redes, que neste ramo exercem uma atividade irregular, pelo que 
colaborou logisticamente com a Polícia Judiciária nesta última ação para evitar que exista 
ainda mais indignidade no território.-----------------------------------------------------------------------------
Varinhas de condão para resolver a situação destas pessoas todas no território 
manifestamente há, mas também não empurram para outros, colaboram nas soluções 
possíveis com os recursos possíveis, assumem as responsabilidades, mas face ao volume de 
pessoas que estão a chegar ao território a capacidade de resposta da Câmara Municipal de 
Beja não é suficiente, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino quis dizer ao senhor Carlos Dias que também andou na 
rua a noite inteira, de dia 12 para 13, porque foi contatada pelo Diretor da Segurança Social, às 
20:35 horas, quando vinha de um seminário em Cascais, não jantou, nem ela nem a Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento de Inovação Social e, em conjunto, com a equipa de rua da Cáritas 
do Projeto “Estou tão perto e não me vês”, com a Associação ESTAR que foi excecional no 
tempo de resposta e com a Segurança Social que referenciou a situação, conseguiu-se arranjar 
um sítio para algumas pessoas dormirem, transporte para as levar, alimentação, produtos para 
poderem fazer a sua higiene pessoal, colchões, camas e sacos-cama para que elas ficassem 
acolhidas, portanto, alguma coisa se está a fazer.-------------------------------------------------------------
Depois, como já foi aqui referido, a Câmara Municipal não pode tomar medidas no que 
respeita a casas que estão sobrelotadas porque não tem competência para tal, pode sim 
fiscalizar através da Divisão de Administração Urbanística, colaborar com outras entidades, dar 
respostas em tempo útil, e uma coisa é certa, quando há uma urgência, a Câmara Municipal 
está lá. Para além disto referencia situações para as quais não tem capacidade de resposta ou 
de atuação por si só e apoia situações de fiscalização e de polícia mais robustas no terreno, e 
portanto, se neste momento a Câmara Municipal já atua e ainda não tem a responsabilidade 
da emergência social, quando a tiver, com certeza que ainda mais terá de fazer munindo-se 
dos meios necessários para tal, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
Conceição:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se alguma medida foi tomada relativamente ao assunto que o seu esposo, 
Fortunato Batista, expôs na reunião de 20 de abril de 2022, relativamente ao estaleiro 
instalado num terreno privado ao lado da sua habitação sita na Quinta D’El Rey, porque a 
situação mantém-se e continua-lhes a causar grandes perturbações.----------------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros informou que a Câmara Municipal já fez pelo menos 
três/quatro vistorias ao terreno em causa. Depois colocam-se duas questões:-----------------------
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A primeira tem a ver com a propriedade, isto é, aquele terreno é propriedade privada o que 
limita logo a atuação da autarquia.--------------------------------------------------------------------------------
A segunda tem a ver com a atividade que lá se passa, ou seja, não pode haver uma atividade 
que não seja compatível com aquilo que o loteamento define, nomeadamente construção, o 
que não inibe que o proprietário, ou alguém que ele autorize, guarde lá determinados 
materiais e o problema aqui são exatamente esses materiais. Por exemplo, uma das vezes que 
os serviços de fiscalização foram ao local encontraram latas de tinta, como é material perigoso, 
foram removidas, outra vez encontraram resíduos de construção e demolição, foram 
removidos, portanto, há aqui um desfasamento entre aquilo que a pessoa pode fazer, aquilo 
que muitas vezes faz e a capacidade legal da Câmara Municipal em impedir que a coisa se faça. 
Obviamente que ninguém põe em causa que é uma situação do mais desagradável mas a 
dificuldade que a autarquia encontra é como é que inibe a mesma porque vê-se um conjunto 
de materiais, sabe-se que são utilizados para construção, que quem os utiliza é um 
determinado construtor civil mas, na verdade, qualquer pessoa no seu terreno pode ter 
determinadas coisas, a questão é a maneira como elas estão acondicionadas ou não.--------------
O caso não está esquecido, disse, agora entre a vontade que a senhora Conceição 
legitimamente tem em termos de velocidade de resolução e aquilo que a Câmara Municipal 
pode fazer há um desfasamento de difícil solução.-----------------------------------------------------------
Sobre a questão do ruído em alturas do dia impróprias para cargas e descargas, na altura 
sugeriu ao senhor Fortunato, e voltou a sugerir se não o fizeram, a telefonar para a PSP quando 
isso acontecesse. Por fim solicitou à Dª Conceição que lhe pudesse fornecer as fotografias que 
tem em sua posse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

 
O senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram doze horas e 
trinta 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 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 

 
______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 

O Assistente Técnico 
 

 
_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 28 

de dezembro de 2022 
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