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Ata número cinco da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Beja 
realizada a vinte e sete de setembro do ano dois mil e vinte e dois;----------- 

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício do ex-Governo Civil, 
depois de previamente convocada, a Assembleia Municipal de Beja, presidida por Maria da 
Conceição Guerreiro Casa Nova, assessorada por António José Curre Barahona, 1º Secretário, e 
Manuel de Sousa Teles Covas Lima, 2º Secretário.------------------------------------------------------------ 
 
Verificada a existência de quórum, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, iniciou a 
sessão e deu conhecimento do pedido de substituição solicitado pela eleita Ana Paula Madeira 
da Silva Delgado pela cidadã a seguir na lista de eleitos da Coligação Democrática Unitária à 
Assembleia Municipal, Sandra Cristina Vargas Ramos.----------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram presentes os senhores(as) eleitos(as), Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova, 
António José Curre Barahona, Manuel de Sousa Teles Covas Lima, Bernardo Mendes Loff 
Barreto, José Jorge Lampreia Branco de Anes, José Manuel Pinela Coelho Fernandes, Sandra 

Cristina Vargas Ramos em substituição de Ana Paula Madeira da Silva Delgado, Ana Cristina 
Ribeiro Horta, Miguel Machado Quaresma, Vítor Hugo Meireles Camões do Rego, Bernardo 
Maria Parreira Cabral Cruz Nascimento, Maria da Fé Baptista Carvalho, Patrícia Margarida de 
Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, Afonso Henrique Rabaçal, António Eusébio 
Penalva Loução, Maria Madalena Guedes Gorjão Freitas Palma, Manuel Fernando Neves de 
Oliveira, Laura Carla da Silva Fernandes Rodrigues, Manuel Joaquim Góis Custódio, Susana 
Margarida Barrocas Feio Sobral Ramalho, Áurea de Jesus Lucas Dâmaso, Maria João Palma 
Brissos como Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Vítor Manuel Ramires Morais 
Besugo como Presidente da Junta de Freguesia de Beringel, Maria Lucília Pereira Simão Rosa 
como Presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, António Francisco Cascalheira Pardal 
como Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves, Luís Miguel da Silva 
Gaspar como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo, António Manuel 
Góis Grade como Presidente da Junta de Freguesia de São Matias, Carlos Manuel Castilho 
Casimiro como Presidente da União de Freguesias de Albernoa e Trindade, António Mestre da 
Silva Ramos como Presidente da União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da 
Feira, Miguel Domingos Condeça Ramalho como Presidente da União das Freguesias de Beja 
de Santiago Maior e São João Baptista, Nelson Gatinho da Cruz como Presidente da União das 
Freguesias de Salvada e Quintos, Sérgio José Rebolo Bravo como Presidente da União das 
Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e Eduardo Luís Casaca Pelado como Presidente da 
União das Freguesias de Trigaches e São Brissos.-------------------------------------------------------------- 
 
Estiveram também presentes o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio e os 
senhores vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa 
Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------- 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 
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1.1. – Apreciação e votação da ata nº 4/2022;------------------------------------------------ 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi a 
ata nº 4/2022, relativa à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em vinte e um de 
junho de dois mil e vinte e dois, colocada à votação e aprovada por unanimidade.----------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Assembleia Municipal;------------------------- 
 
O senhor Carlos Manuel Castilho Casimiro, como Presidente da União de Freguesias de 
Albernoa e Trindade, apresentou a seguinte Moção – Fibra Ótica: Albernoa e Trindade, 
Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja, Trigaches e São Brissos, São Matias, Beringel, 
Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo exigem acesso 
ao serviço para os seus fregueses:--------------------------------------------------------------------------------
“Preâmbulo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 de setembro de 2020: Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal assinala à imprensa que a 
empresa chegou aos 5,3 milhões de casas cobertas com a rede de fibra ótica, referindo que 
“hoje Portugal é um case study no que toca à qualidade e cobertura”;----------------------------------
26 de junho de 2022: O responsável da ANACOM em entrevista ao jornal eletrónico “Dinheiro 
Vivo” diz que a rede de fibra ótica já chega a 5,8 milhões de casas, valor que consta no 
relatório “Redes e serviços de alta velocidade em local fixo – 1º trimestre de 2022” e que 9 em 
cada 10 novos clientes já contratam serviço de fibra ótica”;------------------------------------------------
Desta leitura, concluímos que o 10º cliente desta amostra da ANACOM, aquele que não 
consegue contratar um serviço de fibra ótica, vive em Albernoa e ou Trindade.----------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A falta de um serviço de acesso à internet com velocidades aceitáveis leva a que um grupo 
de cidadãos de Albernoa tenha criado um abaixo-assinado para procurar ter os mesmos 
direitos que outros cidadãos e que esse problema existe também na Trindade, Salvada, 
Quintos, Santa Vitória, Mombeja, Trigaches, São Brissos, São Matias, Beringel, Baleizão, Nossa 
Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo, problema com o qual a União das 
Freguesias está totalmente concordante com os signatários;----------------------------------------------
2. O serviço de cobertura de fibra ótica deve ser um fator de coesão territorial, valorizando as 
localidades e terras mais distantes dos centros urbanos, para que estas consigam ter condições 
de atratibilidade e vejam reduzida, por via da tecnologia, a sua distância física aos “grandes 
centros”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Hoje em dia, nas aldeias de Albernoa e Trindade, bem como nas outras já anteriormente 
enunciadas, vivem várias dezenas de pessoas que exercem o seu trabalho através de 
teletrabalho, teleconsulta e que necessitam de um serviço estável e em condições;----------------
4. O serviço de fibra ótica é hoje em dia uma forma de atrair os chamados “nómadas digitais” 
que procuram um local onde possam trabalhar, mas acima de tudo onde se sintam acolhidos e 
confortáveis, longe dos densificados centros urbanos, e que Albernoa e Trindade, bem como 
Salvada, Quintos, Santa Vitória, Mombeja, Trigaches, São Brissos, São Matias, Beringel, 
Baleizão, Nossa Senhora das Neves, Cabeça Gorda e Santa Clara do Louredo reúnem essas 
características;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. O serviço de fibra efetivamente existe nas caixas técnicas da Altice das várias localidades e 
que está instalado nos postos médicos, mas que a empresa diz não o poder instalar nos lares 
da população individual;---------------------------------------------------------------------------------------------
6. Esta atitude é tão-somente uma forma de dizer que a zona está coberta, quando na verdade 
é apenas um pró-forma porque na verdade não há instalação real à população;---------------------
7. Esta atitude é uma falta de respeito pelas populações de todas estas localidades que não 
são menos do que qualquer outra população de uma cidade ou vila maior.---------------------------
Carlos Casimiro, em representação da União das Freguesias de Albernoa e Trindade, da qual 
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exerce a Presidência, teve a iniciativa de apresentar esta moção, à qual desde logo se 
associaram todas as outras freguesias, quer as eleitas pelo Partido Socialista, quer as eleitas 
pela Coligação Democrática Unitária, tendo em conta que se debatem com o mesmo 
problema.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, a Assembleia Municipal de Beja, reunida a 27 de setembro de 2022, por proposta de 
Carlos Casimiro, em representação da União das Freguesias de Albernoa e Trindade da qual 
exerce presidência, delibera:----------------------------------------------------------------------------------------
1. Enviar um ofício a exigir à Altice/Meo que efetue a ligação do serviço de fibra ótica às 
populações de Albernoa e Trindade, assim como em qualquer outra aldeia do concelho que já 
reúna condições técnicas e que também não esteja a ser servida por este serviço;------------------
2. Enviar um ofício a exigir à ANACOM que exerça o seu papel de regulador e inste a Altice/Meo 
a proceder à disponibilização efetiva, aos clientes residenciais, deste serviço em Albernoa e 
Trindade, mas também nas restantes aldeias de Beja;-------------------------------------------------------
3. Dar conhecimento escrito e oficial desta situação à Senhora Ministra da Coesão Territorial 
no sentido de dar a conhecer esta anacrónica situação, para que possa exercer o seu dever de 
salvaguarda do território e coesão do mesmo.-----------------------------------------------------------------
Se aprovada, esta moção deve ser enviada a: Comissão executiva da Altice/Meo, Conselho de 
Administração da Anacom, Ministra da Coesão Territorial e aos senhores deputados eleitos à 
Assembleia da República pelo círculo de Beja.”, disse.------------------------------------------------------- 
 
Colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.--------------------------------------------- 
 
A eleita Ana Horta (PS) apresentou a seguinte Declaração Política:--------------------------------------
“No dia 10 de setembro assinalou-se o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio que este ano tem 
como lema “Criar Esperança e Agir”.------------------------------------------------------------------------------
O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, criado em 2003 pela Organização Mundial de Saúde, 
tem como objetivo geral aumentar a consciencialização sobre este problema e promover 
ações que contribuam para reduzir o número de tentativas de suicídio e suicídios em todo o 
mundo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O suicídio e as tentativas de suicídio resultam da interação de múltiplos fatores e não 
dependem unicamente de fatores individuais. Cada suicídio é uma tragédia que afeta a família 
e a comunidade, representando um grande desafio de saúde pública em todo o mundo, que 
precisa de maior investimento na prevenção para uma intervenção mais eficaz.---------------------
Em Portugal, por dia há, em média, 3 pessoas que resolvem por termo à vida, mas, segundo 
alguns investigadores, este número será superior pois podem ficar por contabilizar os 
“suicídios mascarados” no caso de mortes por acidente, overdose e mortes por causas 
desconhecidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em 2021, houve um aumento, relativamente ao ano anterior, do número de mortes por 
suicídio, de tentativas efetivas de suicídio e da intenção ou ideação suicida. As dificuldades 
acrescidas que surgiram com a pandemia, bem como as mudanças na forma de trabalhar; o 
desemprego; os períodos de luto emocional; as carências económicas e o isolamento, são 
fatores que podem explicar este aumento.---------------------------------------------------------------------
A nossa região é a mais afetada pelo suicídio, cuja taxa é o dobro da média nacional, pois 
problemas como envelhecimento, isolamento, depressão, ansiedade, demência da população, 
associado a alguma carência de respostas sociais, ganham maior expressão, quando 
comparados com a situação geral do país.----------------------------------------------------------------------
Cabe ao Estado a responsabilidade de promover a melhoria da saúde mental da população, 
através da promoção do bem-estar mental, da prevenção e identificação atempada das 
doenças mentais e dos riscos a elas associados. Atualmente a saúde mental é uma das áreas 
prioritárias definidas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), à qual foi alocada uma verba 
de 88 milhões de euros para a recuperação de uma das áreas que ainda é muito negligenciada. 
Para tal foram criadas as Equipas Comunitárias de Saúde Mental (ECSM) para adultos e para 
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crianças e jovens, que constituem pilares fundamentais dos serviços locais de saúde mental. 
Estas equipas multidisciplinares, articulam com vários serviços e as unidades de cuidados de 
saúde de forma a estarem mais próximas do doente e do seu contexto.--------------------------------
Não obstante, a falta de recursos humanos que no momento atual é uma realidade transversal 
a quase todas Entidades Públicas, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal de 
Beja congratula-se pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) ser uma referência a 
nível nacional deste sector de intervenção, e por ter sido contemplada por dois projetos-
piloto, uma ECSM para adultos e outra ECSM para crianças e jovens, ambas são um importante 
recurso para a população baixo alentejana.---------------------------------------------------------------------
Nesta ótica e para além das necessidades importantes de investimento nos cuidados de saúde 
mental, também não devemos descurar outros problemas na área da saúde, que são uma 
preocupação para a nossa região e pelo quais devemos reivindicar soluções. É necessário e 
urgente a resolução dos problemas da falta de recursos humanos nos serviços de saúde 
primários e nos diversos serviços hospitalares, na modernização dos equipamentos 
hospitalares, da ampliação e requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes e da 
requalificação de alguns dos Centros de Saúde pertencentes à ULSBA.----------------------------------
O PS esteve, está e estará sempre na primeira linha a exigir mais e melhor saúde, mais 
desenvolvimento e qualidade de vida para a Região e para os seus habitantes.”, disse.------------ 
 
O eleito Bernardo Loff (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política – Serviço Nacional de 
Saúde: 43 anos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“A Lei que criou o Serviço Nacional de Saúde foi publicada em 15 de setembro de 1979, há 43 
anos. Durante estas mais de quatro décadas, o Serviço Nacional de Saúde conseguiu êxitos 
notáveis, avaliados por vários indicadores, entre outros a baixa drástica da mortalidade infantil 
e o aumento da esperança média de vida. É aos profissionais de saúde e ao tipo de 
organização dos diferentes níveis de cuidados prestados que se devem estes êxitos, 
confirmados recentemente durante a pandemia COVID-19.-------------------------------------------------
Tudo isto (e muito mais) foi conseguido com meios financeiros relativamente modestos, 
comparados com os gastos em saúde de outros países. Com efeito, e segundo dados do último 
relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde da OCDE, de 2021, Portugal gastou 2314 
euros per-capita no domínio da saúde, valor que equivale a menos de um terço do que a 
média da União Europeia. Em termos de PIB, as despesas em saúde representaram 9,5%, 
inferior à média da UE (9,9%). Pode assim dizer-se, e ao contrário do que apregoam os seus 
detratores, que o nosso Serviço Nacional de Saúde não é despesista, para além de ter provas 
dadas de eficiência e qualidade.------------------------------------------------------------------------------------
A crise que atualmente afeta o nosso Serviço Nacional da Saúde tem causas que não são de 
agora, têm mais de duas décadas, e estão claramente identificadas, a começar pelo seu 
subfinanciamento crónico. Os vários governos, por clara e deliberada opção política, não as 
têm querido resolver. De notar que, apesar de nos vários Orçamentos de Estado os valores não 
serem suficientes para manter a qualidade do Serviço Nacional da Saúde, mesmo assim as 
verbas orçamentadas não são todas utilizadas. Segundo a Síntese de Execução Orçamental 
publicada em Julho de 2022 pela Direção Geral do Orçamento, até julho deste ano só foi 
investido na área da saúde 12% do que estava orçamentado.---------------------------------------------
As consequências saltam à vista: degradação progressiva dos serviços prestados, culminando 
agora com dificuldades nas escalas de urgência, não só de Obstetrícia e Pediatria, mas de 
outros serviços hospitalares, e no aumento do número de utentes sem médico de família. O 
objetivo é claro: destruição dos serviços públicos com a finalidade de privatizar os mais 
lucrativos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes 43 anos do Serviço Nacional de Saúde, se por um lado é de destacar tudo o que de 
positivo foi conseguido, por outro há que alertar para as suas dificuldades presentes, que, é 
preciso dizê-lo, não são intransponíveis. As causas estão identificadas sendo necessário 
removê-las com políticas adequadas. Não bastam declarações do Governo a favor do Serviço 
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Nacional de Saúde, nem a aprovação do novo Estatuto do Serviço Nacional da Saúde, nem a 
mudança de Ministro. É necessária e urgente uma nova política. São necessárias medidas 
concretas e objetivas.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A propósito, para quando o início das obras da nova fase do Hospital José Joaquim Fernandes? 
Para quando a instalação da Ressonância Magnética Nuclear? Para quando a atribuição de um 
Médico de Família a toda a população do distrito de Beja? Para quando, etc, etc, etc?-------------
Está na mão do atual Governo a resolução dos problemas concretos que afetam o nosso 
Serviço Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde geral, universal e gratuito a que 
todos temos direito, conforme estabelecido na Constituição.---------------------------------------------
Nos 43 anos do Serviço Nacional de Saúde alertamos o atual Governo do PS para que inverta a 
sua presente direção, uma direção que o pode levar à morte, e o conduza por um caminho 
diferente. Um caminho de renovação, de qualidade, de acessibilidade fácil, de satisfação para 
os utentes e para os seus profissionais; um caminho que nos permita a todos comemorar por 
muitos anos o aniversário de Serviço Nacional da Saúde!”, disse.-----------------------------------------  
 
A eleita Maria da Fé Carvalho (CDU) apresentou a seguinte Declaração Política – Contra o 
aumento do custo de vida:------------------------------------------------------------------------------------------
“É uma evidência que o custo de vida tem vindo a aumentar desde há um ano, mais 
acentuadamente desde há 6 meses. Este aumento é medido pela taxa de inflação, que se 
prevê que atinja no final do ano mais de 8%. Porém, comparando o valor da inflação com o 
efetivo aumento do preço de alguns bens essenciais, como alimentação, habitação ou energia, 
o valor da inflação não traduz o real aumento de preços. Compare-se, por exemplo, com o 
aumento do preço do pão, que se aproxima dos 100% no último ano.----------------------------------
É uma evidência o contraste obsceno entre a perda do poder de compra, de efeitos 
devastadores, dos trabalhadores e dos reformados, e os gigantescos lucros dos grandes grupos 
económicos anunciados para o primeiro semestre de 2022 – lucros esses superiores a mais de 
60% comparados com igual período de 2021, fruto do aproveitamento especulativo da guerra 
e das sanções.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
É uma evidência que as medidas anunciadas pelo atual Governo com a finalidade de enfrentar 
as sérias dificuldades com que se debatem os trabalhadores, os reformados, as PME’s, os 
Agentes Culturais e os profissionais da área da cultura estão muito longe de os atenuar ou 
resolver, ao passo que nada é feito para contrariar a especulação dos grandes grupos 
económicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perante estas evidências tão reais, os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Beja não 
podem deixar de reafirmar o compromisso que têm com trabalhadores e a população do 
Concelho da defesa intransigente dos seus direitos e aspirações, pela construção de política 
alternativa que valorize o trabalho e os trabalhadores, valorize salários e pensões, valorize os 
agentes culturais e a cultura, que defenda a Escola Pública e o Serviço Nacional de Saúde 
Público, Gratuito e de Qualidade! Não podem ser os trabalhadores e os reformados a pagar a 
crise e exigindo medidas concretas e efetivas para repor o poder de compra.------------------------
Daqui apelamos aos trabalhadores, e todos aqueles que se sentem penalizados com este rumo 
de roubo e de saque de direitos, que participem na manifestação convocada pela CGTP-IN em 
Lisboa no próximo 15 de outubro, este que será um momento alto de expressão de luta dos 
trabalhadores e do nosso povo pela valorização dos seus direitos!”, disse.---------------------------- 
 
A eleita Madalena Palma (CCBC) fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------
“O grupo parlamentar do “Beja Consegue” da Assembleia Municipal de Beja, vem questionar a 
senhora Presidente da Assembleia Municipal sobre a data em que pretende implementar a 
transmissão das assembleias municipais em plataforma digital.-------------------------------------------
Recorde-se que esta medida constava do plano de intenções manifestadas por Vossa 
Excelência no início do mandato que agora cumpre o seu primeiro ano de execução.”, disse.---- 
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O eleito Bernardo Nascimento (CCBC) fez a seguinte intervenção:----------------------------------------
“Relativamente ao estado de sujidade que se verifica na cidade de Beja, o grupo parlamentar 
do “Beja Consegue” da Assembleia Municipal de Beja, vem sugerir que:-------------------------------
1 – O executivo em funções da Câmara Municipal de Beja promova ações de sensibilização e 
esclarecimento em todas as zonas da cidade onde se verifique que as regras e bons hábitos de 
comportamento higiénicos tenham mais dificuldades em serem cumpridos;-------------------------
2 – Procedam à contratação de mais pessoal, por contratação direta ou por contratação de 
empresas que assegurem uma prestação de serviços eficiente e que vá ao encontro dos 
anseios da população;------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Depois de feitos estes esforços e caso a situação não melhore, que se proceda a uma 
fiscalização eficaz e que se penalize pecuniariamente todos os que prevaricam e não cumpram 
aquelas que são as regras de funcionamento inerentes à boa cidadania.”, disse.--------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, relativamente à questão colocada pela eleita 
Madalena Palma acerca da transmissão das Assembleias Municipais através de plataformas 
digitais, informou que a implementação dessa medida está prevista para breve, aliás, este é 
um anseio seu e dos demais eleitos com certeza porque considera ser importante que a 
informação aqui trazida consiga chegar às pessoas que tradicionalmente não têm o hábito de 
assistir a estas sessões presencialmente, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
A senhora Isabel Almeida, residente na cidade de Beja, mais concretamente junto ao parque 
da cidade, cumprimentou os presentes e referiu que o assunto que a trouxe a este plenário, 
que pensa ser do conhecimento geral, prende-se com o aumento da população de pombos, 
situação que tem vindo a revelar-se naquela zona um problema de saúde, de degradação de 
edifícios, de danos nas viaturas, entupimentos de algerozes, etc.. Recentemente, as chuvadas 
que aconteceram, provocaram uma série de problemas ao nível do bairro e, não obstante 
poder apontar-se responsabilidades para alguma falta de manutenção, a verdade é que 
mesmo que essa seja feita, e nalguns casos é, a população de pombos é de tal forma numerosa 
que os problemas surgem logo de imediato.--------------------------------------------------------------------
Neste sentido, apelou à sensibilização dos eleitos para se tentar encontrar soluções em tempo 
útil para a resolução deste problema e, embora tenha consciência que não há soluções 
milagrosas, gostaria de sair deste salão com uma resposta concreta sobre aquilo que 
eventualmente está a ser feito, disse.---------------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Vanda Ramos Silva, também residente na zona do parque da cidade, cumprimentou 
os presentes e referiu que o problema que trouxe para colocar é precisamente o mesmo. 
Acrescentou que para além do que foi exposto, há neste momento aquilo que considera ser 
uma questão de saúde pública provocada pelo piolho do pombo que entra pelos ventiladores 
das casas de banho provocando borbulhas e comichões, situação que ela própria reportou à 
Câmara Municipal através de email em junho deste ano e que foi abordada igualmente em 
sede de condomínio que enviou também comunicação à Câmara Municipal mas que não 
obteve qualquer resposta. A ela informaram que se estava a tentar contratar uma empresa. 
Entretanto, os moradores tomaram essa iniciativa no sentido de se fazer uma desinfestação 
mas foram informados que, para além de irem gastar imenso dinheiro, o problema voltaria 
novamente tendo em conta o aumento da população de pombos pelo que decidiram não fazer 
nada a não ser selar os ventiladores das casas de banho. No início de setembro a situação 
piorou, voltaram novamente as borbulhas e comichões, não entendia porquê até ao momento 
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em que se apercebeu que os piolhos descem pelas janelas e, mesmo com estas fechadas, 
entram pelos caixilhos das mesmas. Voltou a enviar email para a Câmara Municipal e enviou 
também para a Saúde Pública com fotografias em anexo.--------------------------------------------------
Assim, há semelhança daquilo que a munícipe Isabel Almeida perguntou, também gostaria de 
saber o que é que está a ser feito para controlar a população de pombos, porque desta vez e 
sobre este email não obteve qualquer resposta a não ser da Saúde Pública que a informou ir 
comunicar com a Câmara Municipal, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora Luísa Picado, dirigente sindical do STAL – Sindicatos dos Trabalhadores da 
Administração Local, dirigiu-se a esta assembleia para apresentar uma “Carta aberta ao 
Governo e às autarquias contra o empobrecimento”.--------------------------------------------------------
Sabendo o Sindicato que estas questões são da responsabilidade do Governo, cabe também às 
autarquias locais fazer alguma pressão junto da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o empobrecimento neste caso em concreto dos trabalhadores da administração local 
passou a ler um breve resumo da carta:-------------------------------------------------------------------------
“Aumentar salários, valorizar as carreiras, revogar o SIADAP, reforçar o Poder Local e os 
serviços públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Orçamento do Estado para 2022, recentemente aprovado, pouco se distingue da proposta 
chumbada em Outubro de 2021, o que significa que os graves problemas que há muito afetam 
os trabalhadores continuarão a arrastar-se e a aprofundar-se.--------------------------------------------
Desde logo, a perda acentuada e generalizada do poder de compra dos trabalhadores, 
incluindo os que tiveram a mísera atualização de 0,9% como é o caso da Administração 
Pública, perante uma inflação que registou em Junho uma variação homóloga de 8,7 %, e que 
as previsões, mesmo as mais otimistas, situam acima dos 4% para este ano.--------------------------
Lembramos que o Governo PS, desrespeitou a promessa de aumento de 1% em 2021, impôs a 
continuação da perda de poder de compra pelo 13º ano consecutivo aos trabalhadores da 
Administração Pública que perderam em média 15,4% do seu poder de compra desde 2009, 
enquanto o subsídio de refeição subiu 0,50 €, e que 0,9% significou na base das carreiras, para 
os assistentes operacionais, 5,98 €/mês; para os assistentes técnicos, 6,33 €/mês e para os 
técnicos superiores, 10,85 €/mês, havendo trabalhadores com trinta e mais anos de serviço 
que continuam na base da carreira. Neste contexto, os anunciados aumentos nas carreiras 
técnicas não só não resolvem as injustiças como confirmam a justeza da necessidade de 
revisão da tabela remuneratória única.--------------------------------------------------------------------------
E se para quem vive do seu trabalho, ou da sua reforma, a vida é sempre difícil, a realidade é 
que os últimos meses tornaram-se um autêntico pesadelo, com o deflagrar da guerra na 
Ucrânia, a imposição de sanções e o aproveitamento da situação por parte dos grandes grupos 
económicos que continuam a acumular lucros fabulosos.---------------------------------------------------
É, pois, inaceitável que o Governo PS, ao mesmo tempo que apregoa a sua preocupação com a 
vida dos trabalhadores e das suas famílias, dos reformados e pensionistas, instigue o sector 
privado a aumentar 20% o salário médio como fator indispensável ao desenvolvimento do 
País, continue a recusar uma atualização dos salários na Administração Pública, invocando que 
a mesma irá provocar uma “espiral inflacionista” com consequências nefastas para a 
economia, e mantenha a obsessão pela redução do défice, da dívida, em obediência às 
imposições da União Europeia, mesmo quando a regra que determina essa obrigação está 
congelada, com as consequências cada vez mais visíveis no funcionamento dos serviços 
públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É inadmissível que o Governo PS continue a negar o direito a carreiras profissionais dignas, sem 
o que não é possível motivar e atrair trabalhadores.---------------------------------------------------------
É intolerável que o Governo PS mantenha o SIADAP, cuja promessa de revisão não chegou a ver 
a luz do dia, um instrumento penalizador que não visa avaliar, mas criar desigualdades, 
impedir a progressão e conter os salários.-----------------------------------------------------------------------
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É injustificável o que se verifica com a atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade, uma conquista dos trabalhadores, havendo autarquias que continuam sem o 
aplicar, apesar de terem trabalhadores que reúnem as condições para o seu recebimento, e 
outras que o fazem da forma mais negativa possível, restringindo ainda mais um suplemento 
que não contempla o risco laboral, que exclui muitas profissões, assim como as compensações 
pela prestação de trabalho prestado nestas condições, designadamente, a atribuição de mais 
dias de férias, a redução do horário de trabalho e da idade legal da reforma.-------------------------
Tal como é injustificável a não regulamentação de outros suplementos, como o de isenção de 
horário e piquete.------------------------------------------------------------------------------------------------------
É inaceitável o esbulho que permanece com a proibição da acumulação dos salários com as 
indemnizações devidas aos trabalhadores sinistrados com capacidade geral de ganho inferior a 
30%, situação que abrange a esmagadora maioria dos trabalhadores nesta situação.--------------
É a ausência condenável de medidas de combate ao flagelo da precariedade, cuja dimensão, 
após o PREVPAP, continua a aumentar, alimentada pelas mais diversas e perversas formas de 
aprofundar a exploração e trabalho sem direitos.-------------------------------------------------------------
É a insistência num gravoso processo de transferência de competências para os municípios de 
funções sociais do Estado, sem estarem assegurados os meios humanos e financeiros 
indispensáveis, como o próprio governo foi forçado a admitir após a denúncia pelos municípios 
que continuam em grande número a recusar este caminho, e com os riscos que a 
municipalização de áreas estruturantes como a saúde, a educação, a segurança social 
comportam na garantia de acesso igualitário das populações.---------------------------------------------
É o desrespeito e o bloqueio à contratação coletiva tanto no sector público como no privado, 
enquanto se mantêm as normas gravosas da legislação laboral que agridem os trabalhadores e 
permitem acentuar a exploração laboral.------------------------------------------------------------------------
Tendo em conta os graves problemas elencados, e num momento de extraordinária 
dificuldade como aquele que atravessamos, é urgente alterar o rumo que tem vindo a ser 
seguido, mobilizar todos os meios e tomar as medidas que permitam a melhoria das condições 
de vida e de trabalho dos trabalhadores da Administração Pública, de que se destacam: 
Aumento imediato de 90,00 € para todos os trabalhadores; Aumento real dos salários, com um 
Salário Mínimo Nacional de 850,00 €; Atualização do subsídio de refeição para 7,50 €; 
Descongelamento efetivo das promoções e das progressões nas posições remuneratórias, 
abrangendo todas as carreiras e todas as categorias; Reposição das carreiras e conteúdos 
profissionais específicos tal como existiam antes da revogação operada pela Lei nº 12-A/2008; 
Revogação do SIADAP e sua substituição por um sistema de avaliação sem quotas que valorize 
os trabalhadores, potenciando o desenvolvimento e a progressão profissionais; Correção da 
Tabela Remuneratória Única (TRU); Reposição do valor do pagamento das horas 
extraordinárias com acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas seguintes, nos dias úteis, 
e de 100% nos dias de descanso e reposição do descanso compensatório suplementar; 
Pagamento das indemnizações por reparação dos acidentes em serviço e doenças 
profissionais; Reposição dos 25 dias de férias e respetivas majorações, para todos os 
trabalhadores, independentemente do vínculo; Extensão do suplemento de insalubridade, 
penosidade e risco a todas as atividades em que as funções desempenhadas comportem uma 
sobrecarga funcional que potencie a probabilidade de lesão ou o risco agravado de lesão física 
ou degradação do estado de saúde; Regulamentação do suplemento de disponibilidade e 
isenção de horário; 35 horas, para todos, independentemente do vínculo; Reposição dos 
escalões de IRS existentes antes das alterações introduzidas com a entrada da troyka em 
Portugal, recuperando maior justiça fiscal e protegendo os rendimentos do trabalho; Pelo 
direito à Contratação Coletiva nas empresas municipais e concessionárias de serviços públicos; 
Erradicação de todas as formas de precariedade; Reposição da forma de cálculo das pensões e 
as condições gerais para aposentação com 36 anos de serviço, independentemente da idade, 
salvaguardando regimes especiais consagrados com condições de acesso mais favoráveis; 
Preservação da ADSE como sistema público e a redução das contribuições para 1,5% sobre 12 
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meses; Reversão do processo de descentralização em curso para as autarquias.---------------------
Estas são reivindicações justas e a sua concretização é essencial para responder aos 
problemas, para valorizar e dignificar os trabalhadores que todos os dias garantem a prestação 
de serviços públicos e querem servir cada vez melhor as populações.-----------------------------------
Com confiança e determinação, prosseguiremos a luta pelo Poder Local Democrático e por 
serviços públicos de qualidade, por mais e melhores condições de trabalho, pelo aumento 
geral de salários, contra o empobrecimento!”, disse.-------------------------------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Assembleia Municipal, informou que o período destinado ao público 
serve para os munícipes colocarem questões à Assembleia e Câmara Municipal e não para 
fazerem este tipo de intervenção, contudo, permitiu a leitura mas chamou a atenção desde 
logo que esta não é uma matéria da competência da Assembleia Municipal.-------------------------- 
 
O senhor Joaquim Estevens cumprimentou todos os presentes e fez a seguinte intervenção:----
Deu conhecimento de ter feito parte todos os anos da organização da “Beja Brava”, foram 
exposições, tertúlias, mesas redondas, concursos, visitas de campo, enfim, um sem número de 
eventos que, na sua opinião, Beja ficou a ganhar. Pessoalmente, causa-lhe grande 
perplexidade porque é que este ano os “Patrimónios do Sul” não incluem esta componente, 
aliás, ainda hoje se deu ao trabalho de dar uma volta pela cidade e viu outdoors anunciando a 
“Beja Brava”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, gostaria que o executivo esclarecesse precisamente o que é que levou à decisão 
para não se realizar a iniciativa porque as pessoas que sempre colaboraram neste evento, que 
saiba, não foram de forma nenhuma contatadas. Mais, pensa que o assunto da tauromaquia, 
que não deixa de ser polémico, está muito enraizado nas “gentes” do Alentejo e sem querer 
fazer uma análise mais aprofundada considerou que ao decidir-se pela não realização da “Beja 
Brava” se pretendeu dar alguma “borla” aos anti taurinos.-------------------------------------------------
Resta-lhe dizer que, como todo o ser humano aprende com os erros, 2023 possa novamente 
apresentar aos bejenses e alentejanos a “Beja Brava”, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Luís Eugénio, cumprimentou os presentes e em nome do Grupo de Forcados 
Amadores de Beja, veio igualmente questionar e oferecer o seu apoio relativamente à “Beja 
Brava”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questionou se o motivo para que não tenha havido tanta adesão não se terá devido ao facto 
do Grupo de Forcados Amadores de Cascais ter andado a fazer convites para os treinos 
relacionados com a realização da feira em Beja, porque como Beja tem um Grupo de Forcados 
que, na sua opinião, tem conseguido representar e sempre bem a cidade, quando tiveram 
conhecimento desta situação ficaram um pouco tristes por terem sido “postos de lado”, claro 
que não na totalidade porque foram convidados e foram das três entidades que aceitaram.-----
Não obstante, em nome do Grupo de Forcados Amadores de Beja, ofereceu a sua ajuda para a 
realização da “Beja Brava” 2023, como sempre o fizeram, ou até encabeçar a organização da 
mesma, uma vez que para eles é muito importante a sua realização. Querem fazer parte desta 
iniciativa em conjunto com a Câmara Municipal de Beja que há três, quatro anos atrás se 
afirmou como uma cidade taurina pelo que não deixa mais uma vez de pedir a ajuda do senhor 
Presidente que, dentro das suas possibilidades, sempre tem ajudado o Grupo de Forcados. A 
mensagem foi passada, na reunião de câmara disseram que não foi verdade algumas das 
coisas que foram ditas e inclusivamente apresentaram três nomes de pessoas/entidades que 
não foram contatadas pelo que perguntou ao senhor Presidente da Câmara se já conseguiu 
entretanto saber se todos os convites foram enviados ou não, disse.------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e relativamente às 
questões colocadas referiu que passará a palavra ao vereador Rui Marreiros para falar com 
maior profundidade sobre a matéria relacionada com os pombos e eventualmente pronunciar-
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se sobre as sugestões que a Coligação “Consigo Beja Consegue” fez sobre a limpeza nalguns 
pontos da cidade. Relativamente ao assunto exposto pela senhora Luísa Picado, salvo melhor 
opinião, foi uma declaração que não carece de qualquer esclarecimento da parte do 
executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à “Beja Brava”, referiu, como aliás já é público, que este ano não será realizada, 
mas a Câmara Municipal de Beja teve sempre a intenção de a realizar e por isso a pré anunciou 
a divulgou em diversos cartazes e abriu vários procedimentos consecutivos que foram ficando 
vazios na expetativa que a iniciativa se realizasse, inclusivamente, cabimentando uma verba 
significativa para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja tem apoiado o Grupo de Forcados de Beja dentro da medida do 
possível, aliás, pela primeira vez os grupos de forcados estão equiparados aos Grupos de Cante 
e recebem exatamente o mesmo apoio anual e tem apoiado todas as corridas que se têm 
realizado em Beja, sem exceção, quer com o anterior promotor José Maria Charraz, quer com 
o José Luís Zambujeira, pelo que considera que isso é demonstrativo que a autarquia não se 
refugia no movimento anti taurino, que existe naturalmente, aliás, este ano foram recebidos 
alguns email de pessoas a desistirem da feira por haver “Beja Brava”, contudo, o executivo não 
se pode deixar encurralar por opiniões dessa características, respeita, mas toma as suas 
decisões em liberdade e a liberdade é já em 2023 retomar a “Beja Brava”.----------------------------
Acrescentou ainda que as inscrições estiveram abertas para todos os ramos da feira entre os 
dias 05 de julho e 26 de agosto e, quando se fala em convites, é natural que eles surjam mas 
não necessariamente, ou seja, as várias entidades ligadas ao mundo da tauromaquia poderiam 
ter-se inscrito nesse período. Não havendo inscrições, houve um esforço da Câmara Municipal 
em efetuar vários contatos às entidades que estiveram presentes na última edição em 2019, 
que poderá entregar posteriormente aos senhores vereadores e até ao Grupo de Forcados, 
recebendo apenas três respostas afirmativas, portanto, foi por este motivo que esta 
componente caiu, aliás, ter um pavilhão com três expositores era a pior coisa que podia 
acontecer e seria muito mau para o mundo da tauromaquia e para a feira no seu todo.-----------
O executivo em permanência lamenta a situação, assume as responsabilidades naquilo que lhe 
couber e está disponível para no próximo ano retomar a “Beja Brava”, disse.------------------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros cumprimentou os presentes e relativamente às duas 
questões relacionadas com o aumento da população de pombos informou que efetivamente 
este é um problema complexo que não tem uma resolução fácil nem imediata. A Câmara 
Municipal tem estado a trabalhar sobre esta matéria mas não tem dado grande nota disso 
precisamente porque estes são processos que demoram algum tempo a dar resultados.----------
Neste momento já se está a proceder à captura de pombos em larga escala com a contratação 
de uma empresa que irá trabalhar, pelo menos nesta primeira fase, durante dez/onze meses e 
obviamente se for necessário mais tempo. Será utilizado também o recurso à falcoaria, 
método que não é tão eficaz como a captura, mas que pelo menos afasta as aves do seu ponto 
de nidificação. Esta questão associada à presença da água faz com que a zona envolvente ao 
parque da cidade seja a pior, dai a prioridade. Assim, já estão instalados mecanismos de 
captura na Escola de Santiago Maior, no hospital e estão em desenvolvimento ações de 
preparação com o condomínio, que ainda hoje informou que estavam a terminar algumas 
obras de coberturas e limpeza de edifícios, para instalar também as gaiolas. Posteriormente 
estas medidas serão alargadas a outras zonas da cidade onde o problema se verifica. Numa 
terceira fase e principalmente na zona histórica onde alguns edifícios devolutos são utilizados 
pelos pombos para nidificar, além da captura, irá proceder-se também à retirada de ovos para 
evitar a reprodução. Uma outra ação que está a ser preparada e que tem efeitos a longo prazo 
é a criação de pombais contracetivos que são mecanismos preparados para atrair os pombos, 
estes nidificam e depois os ovos são substituídos por ovos artificiais evitando a sua 
reprodução. Outras medidas complementares têm a ver com a colocação de espigões em 
edifícios municipais e nalgumas escolas, que não resolvem diretamente as questões colocadas, 
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mas que em termos de sujidade e limpeza urbana faz com determinadas zonas não sejam tão 
afetadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tem havido contatos com a Autoridade de Saúde que tem feito chegar algumas preocupações 
e algumas questões, como as que foram colocadas pela munícipe Vanda Ramos, que 
eventualmente podem não ter sido respondidas diretamente mas os serviços responderam à 
Autoridade de Saúde. Simultaneamente, têm feito alguma sensibilização junto dos 
condomínios e apelado para que haja o cuidado de se fazer uma maior manutenção de 
algerozes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
É convicção do executivo que os efeitos destas medidas se irão sentir dentro de algum tempo 
e com a redução da população de pombos irá obviamente haver a redução de todos estes 
problemas associados.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da limpeza referiu que está perfeitamente de acordo com as 
sugestões e soluções que o “Beja Consegue” apresentou e está tão de acordo que essas são as 
que estão em preparação e que vão ser implementadas.---------------------------------------------------
Sendo um dos problemas comuns neste sector os equipamentos e os recursos humanos, 
informou que ao nível dos equipamentos nos próximos dias a Câmara Municipal irá receber 
uma viatura nova de recolha de resíduos, que dará alguma margem de manobra para fazer 
reparações nas viaturas que estão a circular, logo a seguir será iniciado um novo procedimento 
para pôr a funcionar, para já em modelo de aluguer, outro equipamento dessa natureza e, 
dentro dos próximos dias, os serviços irão receber também um aspirador urbano que 
aumentará a capacidade e melhorará aqueles trabalhos conhecidos como a varredura manual. 
Ao nível dos recursos humanos, que têm necessariamente de ser reforçados, está a ser feita 
uma avaliação entre as soluções que o “Beja Consegue” apresentou, isto é, a contratação 
pública ou o recurso a serviços externos ou até eventualmente uma solução mista. A 
perspetiva é que no início do ano a capacidade de meios humanos esteja reforçada e que 
somada à capacidade dos meios mecânicos dê uma resposta adequada.-------------------------------
O terceiro vértice da pirâmide é a sensibilização. Os problemas são conhecidos, alguns são 
agravados pela população migrante, e neste momento está aberto um Aviso do Fundo 
Ambiental que vai permitir financiar uma grande campanha de sensibilização a várias áreas 
centrada naquilo a que se chama o “Beja Sustentabilidade Global” e que irá cobrir de forma 
permanente e contínua esta área trazendo seguramente resultados positivos a esse nível.-------
A quarta linha de defesa é a fiscalização que está no terreno, que se pretende reforçar e que 
sendo o último recurso em determinadas situações é o recurso possível, disse.---------------------- 
 

3. – Ordem do Dia;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1. – Informação escrita do presidente da câmara municipal acerca da 
atividade desta e da situação financeira do município (artigo 25º, nº 2, 
alínea c) da lei nº 75/2013, de 12 de setembro);-------------------------------------------- 

 
O senhor Presidente da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, 
Miguel Ramalho, cumprimentou os presentes e colocou três questões sendo que duas são 
reincidentes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A primeira relativamente ao estado dos pavimentos em betuminoso no Penedo Gordo, 
questão colocada na última sessão do órgão em junho. Uma vez que passou o período do 
verão naturalmente que a situação se agravou pelo que espera receber ainda boas notícias 
antes de começar o inverno.----------------------------------------------------------------------------------------
A segunda questão foi também colocada em junho e já foi respondida significativamente pelo 
senhor vereador Rui Marreiros nesta última intervenção a propósito da população de pombos 
na cidade. Na altura foi informado que o procedimento estava para adjudicação a uma 
empresa e portanto fica parcialmente satisfeito com a resposta agora dada. Não obstante, 
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gostaria de saber os montes envolvidos nesta adjudicação e se foram definidos objetivos a 
atingir por parte da empresa e de quem está a coordenar este trabalho para poder haver um 
termo de comparação relativamente a experiências anteriores onde eram definidas metas. 
Pessoalmente, disse que a instalação de gaiolas é obviamente uma solução, foram referidos 
três sítios, em situações anteriores montaram-se gaiolas em muitos mais sítios e foram 
abatidos milhares de pombos pelo que gostaria de saber qual é o âmbito de atuação e que 
entidades estão a ser envolvidas porque, como o senhor vereador disse e muito bem, se as 
associações de condomínios e os próprios condóminos não forem fortemente envolvidos 
nestas ações, este acaba por ser um trabalho que não tem consequências, aliás, esta questão 
dos pombos é como os dias de calor em que os serviços meteorológicos dizem que a 
temperatura é 28 graus mas a sensação é de 32 e a sensação neste momento na cidade, 
independentemente de estar já algum trabalho a ser feito, é que está muito pior, mas espera 
naturalmente que as medidas resultem.-------------------------------------------------------------------------
Por último e relativamente à Comissão Municipal de Trânsito, que no mandato anterior não 
funcionou, a fazer fé naquilo que lhes era dito pelos seus antecessores na Assembleia de 
Freguesia onde recorrentemente colocavam questões neste âmbito, referiu que no início deste 
colocaram o problema tendo-lhes sido dito, no dia 03 de março, que tal como o Conselho 
Municipal de Segurança dos Cidadãos, a Comissão Municipal de Trânsito ia reunir em abril, 
ora, o Conselho Municipal reuniu em junho a Comissão Municipal de Trânsito estão à espera, 
portanto, se a Câmara Municipal não sente necessidade que essa Comissão funcione, a União 
de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista considera que ela faz muita falta porque 
existem graves problemas de trânsito na cidade pelo que questionou para quando está 
previsto que a mesma realize finalmente a sua primeira reunião, disse.-------------------------------- 
 
A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Baleizão, Maria João Brissos cumprimentou os 
presentes e colocou quatro questões, algumas até transversais a outras freguesias. Começou 
por frisar a falta de comunicação que lhe parece haver entre o executivo camarário e as 
freguesias, têm sido várias as vezes que determinados serviços da Câmara Municipal se 
deslocam à freguesia, neste caso, Baleizão, mas onde nada é articulado com a Junta. O 
vereador Rui Marreiros foi recentemente convidado para visitar Baleizão e até transmitiu que 
visita regularmente todas as freguesias mas a questão é que se lá tem ido, o executivo da Junta 
não tem conhecimento e não o tem acompanhado, pelo que seria importante passar esta 
informação quando o senhor vereador lá se desloca.--------------------------------------------------------
Relativamente ao Cante Alentejano, o executivo da Junta de Freguesia foi questionado pelo 
Grupo Coral Masculino de Baleizão sobre quais seriam os critérios aplicados pela Câmara 
Municipal para a cedência de transporte aos grupos corais do concelho. Na posse da listagem 
que lhe forneceram, verifica que o Grupo Coral de Baleizão, em 2022, depois de dois anos de 
pandemia sem saídas e a atravessar momentos complicados, teve dezoito convites. Destes 
dezoito, o Grupo Coral fez seis pedidos de transporte à Câmara Municipal todos recusados 
sempre pelo mesmo motivo, nomeadamente, compromissos anteriormente assumidos. Ora, 
sendo muitos destes pedidos feitos com dois meses de antecedência como é que um Grupo 
Coral pode fazer uma previsão das suas atuações tendo em conta que os convites são feitos 
muito em cima da hora? Qual o apoio que a Câmara Municipal poderá dar ao Cante 
Alentejano, visto que o recebido pelos grupos é aplicado no aluguer de transportes, aliás, 
muitas vezes até vão nos veículos próprios para não dizerem que não e qualquer dia até nem 
saídas têm.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à educação e a uma situação que a preocupa, nomeadamente, uma funcionária 
da Escola de Baleizão que se irá aposentar brevemente, como não tem qualquer informação 
perguntou se a Câmara Municipal, na pessoa da senhora vereadora, tem conhecimento e se 
está acautelada a sua substituição, porque na sua opinião seria benéfico que a pessoa que vai 
entrar o fizesse antes da saída da senhora que se vai aposentar para que houvesse aqui uma 
passagem de testemunho em termos de funcionamento da escola e até de ligação com as 
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crianças.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, relativamente à transferência de competências do Município para as freguesias, 
que já deveria ter acontecido, referiu que no último ano do anterior mandato a Câmara 
Municipal chegou mesmo a fazer propostas que acabaram por não avançar, coisa que se 
compreende tendo em conta esse facto. Verificando que no início deste mandato a situação se 
manteve aquando da aprovação do Orçamento para 2022, esperava então que o assunto 
tivesse desenvolvimentos até à preparação do Orçamento para 2023 mas para já ainda não 
houve qualquer contato com a sua freguesia para o efeito, disse.---------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, começou por informar o senhor Presidente da União de 
Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, Miguel Ramalho, que o montante 
envolvido nesta primeira fase no combate ao excesso da população de pombos na cidade é de 
14.000,00 €. As primeiras gaiolas estão instaladas em escolas, no hospital e nalguns edifícios 
públicos mas poderá ser avaliada a sua instalação noutras zonas, até residenciais, porque a 
ideia é efetivamente ampliar a área de ação.-------------------------------------------------------------------
Relativamente aos arruamentos no Penedo Gordo disse que a obra está em condições de 
arrancar dentro de pouco tempo depois de se terminarem algumas intervenções de pormenor 
que estão a ser executadas na cidade.----------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Comissão Municipal de Trânsito, o executivo considera importante que a 
mesma comece a reunir uma vez que, embora haja muitos problemas diagnosticados, a 
Comissão alerta para outros que possam não estar e portanto o senhor Presidente da União de 
Freguesias tem razão, assume pessoalmente essa falha mas os calendários e a sobreposição de 
inúmeras reuniões são o que são. De qualquer forma a autarquia vai mantendo um contato 
regular com as autoridades porque nem tudo está resolvido e existem algumas situações 
muito graves na cidade e por ventura nalgumas freguesias também.------------------------------------
Relativamente à questão dos transportes colocada pela senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Baleizão, Maria João Brissos, referiu que a senhora vereadora Marisa Saturnino 
irá averiguar com o serviço responsável o que é que se passou, contudo, não quis deixar de 
recordar que no Concelho existem catorze grupos corais e trinta clubes desportivos nas sua 
variadas categorias, ou seja, quarenta e quatro entidades para dois minibus e dois autocarros 
de maior dimensão para além de nem sempre haver motoristas para as quatro viaturas uma 
vez que como estes trabalham durante a semana estão naturalmente obrigados a descanso ao 
fim-de-semana e portanto é impossível à Câmara Municipal corresponder a todos os pedidos, 
aliás, são mais os pedidos negados do que os deferidos, ainda assim, será visto se houve algum 
prejuízo do Grupo Coral de Baleizão e se houve com certeza que será compensado.----------------
Relativamente à transferência de competências informou que ainda hoje reuniu internamente 
neste âmbito, será uma matéria para avançar em breve embora não saiba se será antes ou 
depois do Orçamento que tem um período de discussão muito curto na Câmara Municipal, é o 
mês de outubro e o executivo está à espera de receber a versão dos serviços no início da 
próxima semana, contudo, a expetativa é ter até ao final do ano provavelmente uma proposta 
para apresentar às freguesias e abrir as negociações para que em 2023 se consiga transferir as 
competências eventualmente com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023, disse.-------------- 
 
O senhor vereador Rui Marreiros completou as informações que o senhor Presidente deu com 
duas notas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos pombos referiu que não há limite de caixas, ou seja, aquilo que quis 
transmitir foi que o procedimento só terminará quando se resolver o problema e os três 
lugares são aqueles que se atuou já por se considerar que no imediato seriam os mais 
importantes. Naturalmente que foi feito um mapa da cidade com dezenas de sítios 
identificados, como por exemplo, o Pax-Júlia Teatro Municipal, os edifícios da EMAS, E.M, do 
Tribunal, do antigo Governo Civil, da Guarda Nacional Republicana, o Centro de Saúde, os 
Reservatórios de Água dos Falcões, as outras escolas, portanto, todos os sítios onde se consiga 
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ter acesso fisicamente porque as pessoas, sejam privados, sejam instituições públicas, estão 
disponíveis para trabalhar com a Câmara Municipal, respondendo também às suas 
preocupações. Se estas soluções por alguma razão não funcionarem terão que encontrar 
outras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma nota sobre aquilo que a Presidente Maria João Brissos disse, de facto tem sido de uma 
simpatia extrema nos vários convites para visitar a freguesia reconhece, e não o tem feito 
desse ponto de vista mas, como a senhora Presidente imaginará, visita os trabalhos e as 
freguesias com a maior das frequências, só não concorda quando foi dito que há falta de 
comunicação, aliás, a Junta de Freguesia de Baleizão quase todas as sextas-feiras envia um 
email e bem com os assuntos pendentes aos quais respondem, contudo, às vezes a resposta 
não é aquela que o executivo gostaria, nem a que a senhora Presidente desejava, agora 
também terá que dar alguma liberdade na programação dos trabalhos e nos momentos em 
que os mesmos poderão ser feitos em função dos meios disponíveis mas se houver algum 
detalhe em termos de comunicação que possa ser melhorado, fá-lo-ão e com certeza que 
farão uma visita conjunta a Baleizão, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino cumprimentou os presentes e relativamente à questão 
colocada pela Presidente Maria João Brissos sobre a cedência de transportes solicitou que, 
independentemente dos constrangimentos que existem referidos pelo senhor Presidente da 
Câmara, lhe fizesse chegar os seis pedidos que foram rejeitados no meio de dezoito porque 
efetivamente não tem essa informação.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão sobre a funcionária que se irá aposentar referiu que naturalmente os 
recursos humanos da Câmara Municipal estão a acautelar o procedimento e pensa que até já 
assinou para a próxima pessoa da lista de recrutamento entrar no dia imediatamente a seguir 
à aposentação, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

3.2. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atento o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, indicam-se, seguidamente, as modificações 
constantes da respetiva proposta de 2ª alteração ao Mapa de Pessoal:---------------------------------
Postos de trabalho criados:-----------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais – Novos Recrutamentos – para ocupação de postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:------------------
5 Assistentes Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa – Divisão de Educação, Desporto e 
Juventude (DEDJ)/Serviço de Educação – Gestão Escolar.----------------------------------------------------
A criação destes postos de trabalho deve-se à aplicação do artigo 60º da LOE de 2021, com 
vista à conversão de vínculos de emprego público a termo resolutivo em vínculos de emprego 
público por tempo indeterminado. Os referidos postos de trabalho foram identificados como 
novas necessidades permanentes relativamente a cinco trabalhadores, com contrato a termo 
resolutivo, que transitaram para o mapa de pessoal do Município de Beja em 01/01/2021 por 
via da transferência de competências na área da Educação.-----------------------------------------------
Assistente Operacional – consolidação de mobilidade na categoria:-----------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar Administrativo – Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).-
Posto de trabalho criado por motivo de mobilidade interna de trabalhador deste serviço para 
outro serviço da autarquia, havendo necessidade de substituição.---------------------------------------
Assistente Técnico – Novo Recrutamento – para ocupação de posto de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:----------------------------
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1 Assistente Técnico – Divisão Administrativa e Financeira (DAF)/Gabinete de Modernização 
Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto de trabalho criado por necessidade de reforço da equipa de trabalho do Arquivo 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de alteração 
do Mapa de Pessoal, colocada à votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------- 
 

3.3. – Proposta  relativa à aplicação do artigo 60º da Lei nº 75-B/2020, de 
31 de dezembro, no âmbito do processo de transferência de 
competências na área da Educação;----------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o disposto no artigo 60º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento do Estado para 2021, mantido em vigor pelo artigo 46º da Lei nº 12/2022, de 27 de 
Junho, que aprovou o Orçamento do estado para 2022, transcreve-se o mesmo:--------------------
“Artigo 60º - Vinculação dos trabalhadores contratados a termo colocados nas autarquias 
locais:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – As autarquias locais podem, excecionalmente, no quadro do processo de transferência de 
competências regulado pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, proceder à conversão de vínculos 
de emprego público a termo resolutivo em vínculos de emprego público por tempo 
indeterminado, sempre que:----------------------------------------------------------------------------------------
a) A função para a qual o trabalhador haja sido contratado se encontre na esfera jurídica de 
competência da autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------
b) O termo resolutivo conste de protocolo, acordo de execução ou contrato 
interadministrativo para o exercício dessas competências, à data, na esfera jurídica de outra 
entidade administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------
2 – O disposto no número anterior efetua-se mediante concurso, nos seguintes termos:----------
a) São opositores, exclusivamente, os contratados que preencham os requisitos previstos no 
número anterior;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Os procedimentos concursais regem-se pela Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
revestindo natureza urgente e simplificada, e são publicados na Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e na página eletrónica da autarquia;-----------------------------------------------------------------------
c) Os métodos de seleção são a avaliação curricular, sendo fator de ponderação o tempo de 
exercício de funções caracterizadoras dos postos de trabalho em causa, e a entrevista 
profissional de seleção.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 – São aditados aos mapas de pessoal os postos de trabalho em número estritamente 
necessário às necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão executivo, mediante 
decisão do órgão deliberativo, sob proposta daquele.-------------------------------------------------------
4 – O tempo de serviço anterior ao do presente processo de integração releva para todos os 
efeitos, nomeadamente os previstos no artigo 11º da LTFP, incluindo a alteração do 
posicionamento remuneratório, nos termos das regras gerais de avaliação de desempenho 
aplicáveis no período temporal em causa.-----------------------------------------------------------------------
5 – Os contratos a termo objeto desta integração prorrogam-se automaticamente até ao 
termo do respetivo procedimento concursal.”-----------------------------------------------------------------
Assim e tendo em atenção, também, o conteúdo do parecer do Gabinete Jurídico, datado de 
21/06/2022, pode a autarquia, se o entender, proceder ao levantamento do número de 
trabalhadores integrados na carreira/categoria de Assistente Operacional/Auxiliar de Ação 
Educativa, com contrato a termo resolutivo, que constam do Despacho nº 8518/2020 de 04 de 
setembro e que são considerados e reconhecidos como novas necessidades permanentes, 
para efeitos de abertura de procedimento concursal de natureza urgente e simplificada, com 
vista à conversão de vínculos de emprego a termo resolutivo em vínculos de emprego público 
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por tempo indeterminado.------------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere aos postos de trabalho, os mesmos são aditados ao mapa de pessoal em 
número correspondente às necessidades permanentes desde que reconhecidas pela Câmara 
Municipal e mediante decisão da Assembleia Municipal, sob proposta do Órgão Executivo.------
Após o levantamento efetuado conjuntamente com os Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
de Beja, foram identificados os seguintes trabalhadores com contrato a termo resolutivo que 
correspondem a novas necessidades permanentes: Célia Maria Matias Carvoeiras 
(Agrupamento de Escolas nº 1); Pedro Henrique Filipe Reis (Agrupamento de Escolas nº 1); Maria 
Teresa Gomes da Silva Alexandre (Agrupamento de Escolas nº 2); Susana Santos Guerreiro 
Zambujo (Agrupamento de Escolas nº 2) e Vítor Manuel Nunes da Costa (Agrupamento de Escolas 

nº 2).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a estes trabalhadores, constatou-se que apenas a Assistente Operacional Célia 
Maria Matias Carvoeiras consta do Despacho nº 8518/2020 de 04 de setembro, atendendo a 
que à data da publicação deste já detinha contrato de trabalho a termo resolutivo.----------------
A este propósito e verificando-se que os restantes quatro trabalhadores iniciaram os 
respetivos contratos a termo resolutivo a 14/10/2020 e 27/11/2020, tendo os mesmos 
transitado para o mapa de pessoal do Município de Beja em 01/01/2021, por via da 
transferência de competências na área da Educação, tornou-se necessário esclarecer se os 
quatro trabalhadores indicados podem ser enquadrados no âmbito de aplicação do citado 
artigo 60º, tendo-se, para o efeito, solicitado ao Gabinete Jurídico o respetivo parecer, no qual, 
datado de 11/08/2022, é referido que “… a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
devia ter acautelado o procedimento de alteração da lista nominativa e a sua publicação no 
DR, para dar cumprimento ao disposto nos números 7 e 8 do artigo 43º do Decreto-Lei nº 
21/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, não sendo esta falta imputável aos 4 AO 

contratados após a publicação do Despacho.”-----------------------------------------------------------------
A título de conclusão é referido, também, no ponto 6 do parecer mencionado, que “Em 
cumprimento do princípio da igualdade previsto no artigo 13º da Constituição da República 
portuguesa (CRP), considera-se que os 4 AO contratados posteriormente à publicação do 
Despacho nº 8518/2020, integram-se no âmbito de aplicação do artigo 60º da LOE 2021, que se 
mantém em vigor no ano 2022 face ao disposto no artigo 46º da LOE 2022.”--------------------------
Por tudo o que se aduziu e atentas as disposições legais supra indicadas e os fundamentos 
apresentados, propõe-se que o Órgão Executivo considere e reconheça como novas 
necessidades permanentes os trabalhadores com contrato a termo resolutivo, Assistentes 
Operacionais/Auxiliares de Ação Educativa, que transitaram para o mapa de pessoal do 
Município de Beja em 01 de janeiro de 2021, por via da transferência de competências na área 
da Educação, designadamente: Célia Maria Matias Carvoeiras, Pedro Henrique Filipe Reis, 
Maria Teresa Gomes da Silva Alexandre, Susana Santos Guerreiro Zambujo e Vítor Manuel 
Nunes da Costa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste contexto, caberá, também, ao Órgão Executivo submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal a autorização do aditamento ao mapa de pessoal do correspondente 
número de postos de trabalho, designadamente cinco Assistentes operacionais/Auxiliares de 
Ação Educativa, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente, a proposta de abertura do respetivo procedimento concursal, de natureza 
urgente e simplificada e que se destina, exclusivamente, a estes contratados, será submetida à 
apreciação do Órgão Executivo, em conformidade com o estabelecido no artigo 60º da Lei nº 
75-B/2020, de 31 de dezembro.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta relativa à 
aplicação do artigo 60º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, no âmbito do processo de 
transferência de competências na área da Educação, colocada à votação e aprovada por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.4. – Proposta de nomeação do Revisor Oficial de Contas para o ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro e correspondentes alterações, o auditor 
externo é nomeado pelo órgão deliberativo.-------------------------------------------------------------------
No seu artigo 77º refere-se o seguinte:--------------------------------------------------------------------------
Certificação legal de contas:----------------------------------------------------------------------------------------
1 – O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é nomeado por 
deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores 
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.-----------------------------------------
2 – Compete ao auditor externo que procede anualmente à revisão legal das contas: 
a) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 
suporte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que 
considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do plano plurianual de 
investimentos do município;----------------------------------------------------------------------------------------
c) Proceder à verificação dos valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em 
garantia, depósito ou outro título;---------------------------------------------------------------------------------
d) Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre 
a respetiva situação económica e financeira;-------------------------------------------------------------------
e) Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício, nomeadamente 
sobre a execução orçamental, o balanço e a demonstração de resultados individuais e 
consolidados e anexos às demonstrações financeiras exigidas por lei ou determinados pela 
assembleia municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – No caso dos municípios, a certificação legal de contas individuais inclui os serviços 
municipalizados, sem prejuízo de deliberação da assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal, no sentido da realização da certificação legal de contas destas entidades 
poder ser efetuada em termos autónomos, o que também ocorre quanto aos serviços 
intermunicipalizados previstos no nº 5 do artigo 8º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto.-----------
4 – Compete, ainda, ao auditor externo pronunciar-se sobre quaisquer outras situações 
determinadas por lei, designadamente sobre os planos de recuperação financeira, antes da sua 
aprovação nos termos da lei.----------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, face ao procedimento em vigor, propõe-se a nomeação da Sociedade Oliveira 
Reis & Associados, SROC, Ldª, como revisor oficial de contas do Município de Beja para a 
prestação de contas de 2022 (semestral, anual e consolidado).----------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de 
nomeação da Sociedade Oliveira Reis & Associados, SROC, Ldª, como revisor oficial de contas 
do Município de Beja para a prestação de contas de 2022 (semestral, anual e consolidado), 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
 

3.5. – Proposta de aprovação da 1ª alteração do Plano de Pormenor de 
Vale de Atum;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo terminado o período de discussão pública do processo da 1ª alteração do Plano de 
Pormenor de Vale de Atum, sem que tivesse sido apresentada qualquer sugestão ou 
reclamação, foi o mesmo aprovado por unanimidade em reunião de câmara de 29 de junho de 
2022 e submetido à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------- 
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a 1ª alteração do Plano 
de Pormenor de Vale de Atum, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------ 
 

3.6. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Pormenor das Terras 
Frias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo terminado o período de discussão pública deste Plano de Pormenor, que decorreu de 
acordo com o seguinte relatório:----------------------------------------------------------------------------------
“A discussão pública do Plano de Pormenor das Terras Frias decorreu entre os dias 13 de julho 
e 09 de agosto tendo sido publicitada no dia 05 de julho no Diário da República nº 128 e 
publicitado no site da Câmara Municipal. No âmbito deste procedimento não foi apresentada 
qualquer reclamação.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em complemento a este processo foi solicitado à EDP, que não se tinha pronunciado no âmbito 
do acompanhamento que, caso tivessem alguma questão a colocar o pudessem fazer durante 
este período. No mesmo sentido foram oficiadas a Empresa Pública das Águas do Alentejo e a 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, pelo facto de terem um conjunto de 
infraestruturas importantes e estruturantes na área do plano, e que apesar de não 
participarem na comissão de acompanhamento, foram sendo consultadas ao longo do 
processo de elaboração do Plano.---------------------------------------------------------------------------------
Destas entidades apenas a Empresa Pública das Águas do Alentejo se pronunciou, dando 
conhecimento da existência de um processo já em concurso público para implantação das suas 
condutas em zonas de espaços verdes no interior da faixa de servidão rodoviária afastando-as 
o mais possível da nova rotunda a construir na E.N. 18, tal como previsto no PP de Vale de 
Atum. Assim sugeria aquela entidade que fossem colocadas na planta de condicionantes, para 
além das infraestruturas existentes, as já projetadas, o que se entendeu concretizar, 
aproveitando para fazer uma verificação rigorosa das infraestruturas constantes na planta de 
condicionantes que agora se junta ao processo na sua versão final.”------------------------------------
Assim, está o plano em condições de ser aprovado pela Assembleia Municipal.----------------------
Tal como referido no relatório, foi efetuada uma correção na planta de condicionantes, em 
resultado de informação recente fornecida pelas Águas Públicas do Alentejo, procedimento 
que deverá ser dado conhecimento à CCDRA.------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi o Plano de Pormenor 
das Terras Frias, colocado à votação e aprovado por unanimidade.------------------------------------- 
 

3.7. – Proposta  de adesão à Central Nacional de Compras Municipais;------ 

 
Presente o processo relativo à proposta de adesão à Central Nacional de Compras Municipais e 
a deliberação da Câmara Municipal de Beja, tomada em reunião realizada a 22 de setembro de 
2022, sobre as seguintes matérias:--------------------------------------------------------------------------------
1. Integrar, sem carater vinculativo de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou 
manutenção, em conjunto com outros Organismos Públicos da Administração Local e com a 
empresa municipal Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A, a 
Central de Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais, e habilitando a 
mesma a iniciar procedimentos concursais e celebrar acordos-quadro com vista a disciplinar 
relações contratuais futuras pelas entidades aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo 
dos acordos-quadro por si assinados;-----------------------------------------------------------------------------
2. Autorizar a Municípia a gerir, com carácter exclusivo, a Central de Compras CNCM, atento o 
estudo de viabilidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aprovar o Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras CNCM;----------
4. Aprovar o Portal informativo criado pela Municípia em www.centralconnect.pt.----------------- 

http://www.centralconnect.pt/
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Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de adesão à 
Central Nacional de Compras Municipais, colocada à votação e aprovada por unanimidade.---- 
 

3.8. – Confirmação de deliberação;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta final de desafetação do domínio público para o domínio privado do 
Município de uma parcela de terreno com a área de 55m², sita na Rua da Praça, em 
Baleizão:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“1. Objetivo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município de uma parcela de 
terreno com a área de 55m², sita na Rua da Praça, em Baleizão, para alienar à senhora 
Feliciana Maria Rodrigues Prazeres Engana, para efeitos de ampliação do seu prédio urbano, 
para o uso de logradouro, pelo valor de 1.100,00 € (mil e cem euros), cuja avaliação foi 
efetuada pelo Engº João Margalha.-------------------------------------------------------------------------------
2. Órgão competente para decidir:-------------------------------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 
q) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL).------------------------------
3. Estado do processo, na presente data:-----------------------------------------------------------------------
O início do procedimento foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 16 de janeiro 
de 2021; a consulta pública teve início no dia 28 de julho de 2021 e terminou a 09 de setembro 
de 2021, não tendo sido apresentadas quaisquer reclamações, observações ou sugestão.--------
Conclui-se que, o procedimento está devidamente instruído e em condições de ser submetido 
à apreciação e votação do Órgão Executivo para, posteriormente, ser submetido à votação 
final da Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------------------
Tendo-se verificado que já decorreu o prazo previsto no artigo 8º-C, nº 1 do Código do Registo 
Predial, que prevê que o registo deve ser pedido no prazo de dois meses a contar da data em 
que os factos tiverem sido titulados, propõe-se a reconfirmação da decisão pela Câmara e 
Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi confirmada por 
unanimidade a deliberação sobre a desafetação do domínio público para o domínio privado do 
Município de uma parcela de terreno com a área de 55m², sita na Rua da Praça, em Baleizão.--- 
 

3.9. – Proposta de abertura de novo procedimento por concurso 
público;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Na sequência do concurso anterior para a exploração do quiosque e esplanada do Jardim 
Público de Beja ter ficado deserto e sendo aquele um espaço de referência da cidade, foi 
proposto e aprovado por unanimidade em, reunião de câmara realizada a 10 de agosto de 
2022, a abertura de novo procedimento por concurso público com valores limites da 
concessão mais baixos e a aprovação do programa de concurso e caderno de encargos.----------
Assim, nos meses de junho a setembro a renda passa de 250,00 € para 150,00 € e nos meses 
de outubro a maio passa de 150,00 € para 100,00 €.--------------------------------------------------------- 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimento, foi a proposta de abertura 
de novo procedimento por concurso público para a exploração do quiosque e esplanada do 
Jardim Público de Beja e a aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, 
colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------ 
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3.10. – Propostas de repartições de encargos:------------------------------------------------ 

 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa à empreitada de conceção-construção 
das ações previstas no Projeto de Investimento nº 77 – “Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte – Área de Acolhimento Empresarial de Nova Geração”:------------------------------------------- 
2022 …………………………………………………………………………………………………………….. 128.500,00€ + IVA  
2023 ………………………………………………………………………………………………………… 11.800.000,00€ + IVA  
2024 ………………………………………………………………………………………………………….. 3.171.500,00€ + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa à empreitada de “Reabilitação do 
edifício sito na Praça da República, nos 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 – 
Beja”:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 370.000,00 € + IVA  
2024 ……………………………………………………………………………………………………………. 730.000,00 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Presente a proposta de atualização de repartição de encargos relativa à empreitada de 
“Construção do Edifício CEBAL”:----------------------------------------------------------------------------------- 
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 130.958,65 €  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 998.142,32 €  
2024 ……………………………………………………………………………………………………………………. 335.888,90 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Presente a proposta de atualização de de repartição de encargos relativa à empreitada de 
“Valorização do Espaço do Fórum Romano de Beja”:------------------------------------------------------- 
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 131.929,85 €  
2023 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.116.225,26 € 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 
Presente a proposta de repartição de encargos relativa à empreitada de “Reabilitação da E.M. 
529 entre Mombeja e Santa Vitória”:---------------------------------------------------------------------------- 
2022 ………………………………………………………………………………………………………………………. 0,00 € + IVA  
2023 ……………………………………………………………………………………………………………. 650.000,00 € + IVA 
 
Não havendo quaisquer pedidos de intervenção ou esclarecimentos, foi a presente repartição 
de encargos, colocada à votação e aprovada por unanimidade.------------------------------------------ 
 

4. – Aprovação da ata em minuta;-------------------------------------------------------------------- 

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

 
Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente Assembleia Municipal, Conceição Casa Nova, 
deu por encerrada a sessão eram vinte horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata 
nos termos do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze de doze de setembro, que vai ser assinada pela Presidente e pelos 1º e 2º Secretários da 
Mesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
A Mesa, 

 

 
 

Aprovada por maioria com duas 

abstenções em sessão ordinária realizada 

em 29 de novembro de 2022 


