
 
 

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 um, relativa à reunião de câmara extraordinária não 
pública, realizada a trinta e um de outubro do ano dois mil e dezanove;--- 

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

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

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

1. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020;---------------------------------------------- 
 
Presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 
2020, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.-------
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que este documento é 
muito semelhante ao do ano passado passando de 33.715.000,00 € para 33.719.000,00 €.-------
Em termos da distribuição de despesas correntes e despesas de capital há as seguintes 
alterações:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despesas correntes passam de 21.776.000,00 € para 20.669.000,00 € e as despesas de capital 
de 11.939.000,00 € para 13.000.000,00 €.-----------------------------------------------------------------------
Foi efetuado um esforço significativo para não suborçamentar um conjunto de despesas que a 
Câmara Municipal anualmente assume, dando como exemplo os eventos Patrimónios do Sul e 
Festival B que estão com os valores que efetivamente custam, cerca de 350.000,00 € e 
200.000,00 €, respetivamente, para não ter de se afetar verbas significativas com alterações 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referiu que o orçamento em si tem uma margem de manobra muito estreita porque se forem 
colocados em execução um conjunto de melhoramentos na cidade as contrapartidas nacionais 
não financiadas absorvem a tesouraria da Câmara de uma forma significativa o que condiciona 
o orçamento. Deu alguns exemplos como a obra do Mercado Municipal onde saem da 
tesouraria 250.000,00 €, a obra do logradouro do Clube Bejense mais 98.000,00 €, a obra da 
Zona de Acolhimento Empresarial Norte onde o financiamento também não cobre a totalidade 
da intervenção, a pista de atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede que foi 
financiada em 93.000,00 € mas tem um custo de 511.000,00 € e que embora transite no 
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orçamento espera que a mesma fique concluída em novembro/dezembro, a Estrada da Mina 
da Juliana que não tem qualquer apoio, etc..-------------------------------------------------------------------
Todas estas obras, Mercado Municipal, edifício da Câmara Municipal, nº 29 da Praça da 
República, Fórum Romano, Zona de Acolhimento, Implementação de Percursos Acessíveis, 
eventualmente o edifício do CEBAL, Parque Fluvial dos Cinco Réis, paragens, abrigos sinalética, 
informação interativa, Estrada de Mombeja, reabilitação do edifício das Modas Felício, 
logradouro do Clube Bejense, pista do Complexo Desportivo Fernando Mamede, etc. 
encontram expressão no plano plurianual de investimentos.----------------------------------------------
Em termos de receitas têm havido um bom encaixe por parte do Estado mas em termos de IMT 

a receita não está a correr tão bem como estava previsto.-------------------------------------------------
A estratégia está muito condicionada aos financiamentos comunitários, é a opção do executivo 
para este quadriénio e foi nessa lógica que optaram por estas reabilitações e se se abrirem 
mais janelas de oportunidade tentarão agarrá-las naquilo que é importante como por exemplo 
a 4ª fase de renovação do Bairro Beja II, matéria que os vereadores da CDU tem referido 
recorrentemente.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este é o orçamento possível face aos recursos disponíveis e naturalmente que estão aqui 
vertidas as opções políticas decorrentes do programa eleitoral apresentado nas últimas 
eleições autárquicas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“À semelhança do que transmitiram na reunião onde foram apresentadas as linhas gerais do 
orçamento e à exceção de duas ou três propostas que estão agora aqui vertidas, os vereadores 
da CDU concordam com a generalidade do mesmo porque ele contempla um conjunto de 
intervenções e projetos que já tinham sido pensados e alguns até apresentados pelo anterior 
executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo não há justificação no atraso inexplicável de outros que consideram estruturantes 
para a cidade e também não se revêm na política de gestão de pessoal que será apreciada no 
ponto seguinte embora sejam opções legítimas deste executivo como não poderia deixar de 
ser, portanto irão abster-se nas Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2020, disse”.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha quis apenas referir que na sua opinião este orçamento não espelha 
nada em termos de desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito à ligação à zona 
industrial. Lembrou que a Câmara Municipal adquiriu um terreno que estava urbanizado nesta 
zona que poderia ser um grande centro de instalação de empresas estando Beja no centro do 
regadio porque hoje em dia ou se dá logo condições para as empresas se instalarem ou então 
estas vão para outro lado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 751)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2020;----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2020, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que há um conjunto de concursos 
que estão a decorrer, há concursos no mapa de pessoal que ainda não foram lançados, 
nomeadamente um técnico superior para o Gabinete de Gestão e Mobilidade, um assistente 
técnico e um técnico superior para o Gabinete de Comunicação e Imagem.---------------------------
Para o ano 2020, figuram no mapa a criação de vinte e dois novos lugares e vinte serão 
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abatidos. Dos vinte e dois lugares a criar, dez são por concurso de novas pessoas e doze são 
por mobilidade e consolidação de pessoas que já estão na Câmara Municipal de Beja.-------------
Despesas com pessoal 10.300.000,00 €.------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, fez a seguinte intervenção:---------------------------------------------------------
“Do resumo que foi possível fazer, conclui-se que há um aumento de técnicos e assistentes 
técnicos e a diminuição de assistentes operacionais, fora os quinze chefes intermédios mais 
dois chefes de divisão derivados da nova Estrutura Orgânica com o aumento de duas divisões. 
Analisados os lugares a ocupar em 2020, verifica-se que vão abrir oito concursos, três técnicos 
superiores, um para o Aprovisionamento, um para o Armazém e um para a Biblioteca 
Municipal, dois assistentes técnicos, um para o parque de estacionamento e um para o 
Aprovisionamento e três assistentes operacionais, um para a Sinalética e dois para as escolas.--
Após uma análise mais profunda ao documento é possível verificar que ao nível de assistentes 
operacionais esta proposta apresenta um dos números mais baixos de sempre, o que na 
opinião dos vereadores da CDU não se justifica, quando existe agora a possibilidade de 
contratar pessoas, ao contrário do que vigorou no tempo da troika em que as câmaras 
estavam obrigadas a reduzir pessoal numa proporção de cerca 2% ao ano. Relembrou também 
que no ano transato este executivo recorreu a uma empresa de trabalho temporário para 
suprir algumas necessidades que teve e que se continuam a verificar.----------------------------------
Por outro lado, não é justificável que desde há dois anos se apresente uma proposta que 
aumenta em cerca de 25% o número de técnicos superiores enquanto paralelamente se 
prescinde do conhecimento e experiência de um conjunto de técnicos que estão na autarquia 
e que já faziam parte da sua Estrutura Orgânica.--------------------------------------------------------------
Face a estas situações que descreveu a posição dos vereadores da CDU em relação ao mapa de 
pessoal não pode ser outra que não seja de votar contra, disse.”----------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, recordou que estão em fase concursal uma 
série de concursos para assistentes operacionais e que a Câmara Municipal fica com uma bolsa 
de recrutamento válida durante 18 meses o que permite recorrer à mesma com alguma 
regularidade e aumentar o número de efetivos. Deu o seguinte exemplo: Na página 4 estão 
dois assistentes operacionais de ação educativa – utilização da reserva de recrutamento que se 
encontra válida, ou seja, isto significa que existe uma lista de trinta e três pessoas validadas, já 
foram recrutadas dez e irão recrutar mais doze para as escolas a esta lista que se esgota em 
março de 2020. O mesmo se pode fazer no futuro nos assistentes operacionais nos vários 
concursos que estão em marcha, ou seja, se houver necessidade de se recorrer a essas bolsas 
de recrutamento com certeza que o farão e portanto em função disto julgam ter os assistentes 
operacionais que precisam. Deu também outros exemplos: a Biblioteca Municipal de Beja 
neste momento tem apenas uma bibliotecária e com as responsabilidades que aquele serviço 
acarreta, é muito complicado uma pessoa gerir programações, o próprio equipamento e o 
pessoal, daí a necessidade de se acrescentar outro técnico desta área. Acrescentou ainda 
recordar-se que no tempo do Dr. Figueira Mestre a Biblioteca chegou a ter quatro técnicos 
superiores. O Armazém é um serviço em que a Câmara Municipal de Beja tem conhecido 
muitas dificuldades e portanto entenderam que colocar lá uma pessoa com formação na área 
de stocks pode ser uma mais-valia para o mesmo.------------------------------------------------------------
Relativamente ao recurso a empresas externas referiu que isso se verifica em muitos 
municípios, é uma realidade indisfarçável e são opções de gestão quando os recursos internos 
não são suficientes ou não conseguem dar resposta, aconteceu agora nos Municípios de Évora 
e de Setúbal e o Município de Beja não foge à regra e embora se prefira fazer sempre com as 
equipas de trabalhadores da Câmara Municipal nem sempre há capacidade de poder fazê-lo 
nas condições em que se desejaria e esta é uma dificuldade que muitas autarquias estão a 
encontrar, inclusive muitas geridas superiormente pela CDU, disse.-------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário referiu que mais que uma opção de gestão, esta é claramente uma 
opção política, já o disse há cerca de um ano e voltou a referi-lo quando houve alteração do 
mapa de pessoal, ou seja, quando o Município diz que tem 93 pessoas a candidatar-se a um 
procedimento para assistentes operacionais e fica com uma bolsa, ao recorrer-se a esta 
mesma bolsa não deixa de ser considerado trabalho precário. Depois, considerando que o 
senhor Presidente e o executivo já reconheceu várias vezes que de facto existe um problema 
ao nível do pessoal da área da limpeza e higiene urbana, parece-lhe incoerente optar-se pelos 
técnicos superiores em detrimento da área operacional, disse.------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 752)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.3. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2020 – IMI, Derrama e IRS;------------------------------------------------------------ 
 
1. IMI (artigo 112º do CIMI)------------------------------------------------------------------------------------------
Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos.---------------------------
Em 2013, 2014 e 2015 foi fixada em 0,8% para os prédios rústicos e em 0,38% para os prédios 
urbanos. Em 2016 foi fixada em 0,36%. Em 2017 foi fixada em 0,35%. Em 2018 foi fixado o 
valor de 0,34%.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-----------------------------------------
Propõe-se, para 2019, a fixação do valor de 0,33%, para os prédios urbanos.----------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Refletindo a proposta apresentada o que tem vindo a ser feito nos últimos anos no Município 
de Beja, nomeadamente a redução gradual da taxa de IMI para os prédios urbanos, irão votar 
favoravelmente, disse.”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

753)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Propõe-se também:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Elevar, anualmente, ao triplo a taxa de IMI em vigor previstas para prédios urbanos que se 
encontrem em ruínas ou devolutos há mais de um ano, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio (de acordo com o previsto no nº 3 do 

artigo 112º do CIMI).----------------------------------------------------------------------------------------------------
Majoração em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos degradados, que 
independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);-------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Relativamente a esta proposta, considerando os vereadores da CDU que deveria ter havido 
uma divulgação mais ampla da mesma em estreita articulação com os proprietários destes 
imóveis e não obstante de estarem de acordo com a medida, irão abster-se nesta votação, 
disse.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 754)---------------------------------------------------------------------- 
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Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2019, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.--- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Paradoxalmente enquanto o Governo PSD retirou direitos e apoios sociais, principalmente aos 
mais carenciados, sobre o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos desagravando as 
taxas de IMI incidente sobre as casas de habitação, lançou para as autarquias o ónus da 
aplicação de uma medida que consideram, discriminatória, cega e injusta e daí o PS a nível 
nacional ter também votado contra.------------------------------------------------------------------------------
Discriminatória, desde logo porque é uma redução que permite que imóveis com o mesmo 
valor patrimonial no mesmo concelho paguem IMI de valor diferente;----------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de uma forma igual uma família com 3 filhos e 80.000,00 € 
de rendimento anual e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento anual;--------------
Injusta porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados para valores de IRS com prédios 
que o valor não lhes permite beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, ou seja prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 
rendimentos, paguem IMI à taxa superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionam a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário de pessoas singulares, nomeadamente no que respeita a habitação própria e 
permanente, porém não será certamente esta a medida mais adequada para uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face a estes pressupostos irão votar contra esta proposta, disse.”--------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 755)---------------------------------------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)-------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 30 de novembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), na 
versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------------------------
Nos anos de 2013, 2014 e 2015 foi fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável das 
empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e de 1%, para as empresas com 
volume de negócios inferior a esse montante. Nos anos de 2016 e 2017 e 2018 foi fixada uma 
isenção para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a 150.000,00 €.--------------- 
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Propõe-se, para o ano de 2019, que seja fixada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção para as empresas 
com volume de negócios inferior ou igual a esse montante.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

756)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro)---------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).---------------------------------------------------------
Em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018 foi fixado uma participação de 5%.------------------------
Propõe-se, para 2019, a fixação de uma participação de 5% do IRS.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

757)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.4. – Definição dos objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020;--------- 
 
O Decreto-Regulamentar nº 18/2009, de 04 de setembro, procede à adaptação aos serviços da 
administração autárquica do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública, aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro.-------------------------
Encontra-se estabelecido no artigo 4º do referido Decreto-Regulamentar que o SIADAP se 
articula com o sistema de planeamento de cada entidade constituindo um instrumento de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos plurianuais 
determinado pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de atividades, baseado em 
indicadores de medida a obter pelos serviços.-----------------------------------------------------------------
Assim, deverão ser considerados os seguintes objetivos estratégicos para o biénio 2019/2020: 
OE 1 – Promover o desenvolvimento local e regional, reforçando a coesão social e territorial de 
forma sustentável;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
OE 2 – Prestar um serviço de qualidade na prossecução do interesse dos cidadãos;-----------------
OE 3 – Equilibrar a receita/despesa;-------------------------------------------------------------------------------
OE 4 – Aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 758)---------------------------------------------- 
 
 

1.5. – Propostas de ratificação para efeitos de registo na Conservatória 
do Registo Predial;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que o Loteamento Municipal de Vila 
Azedo e a Alteração ao Loteamento Industrial da Horta da Água Doce, estão ser novamente 
submetidos à reunião de câmara para ratificação uma vez que passaram os 30 dias de prazo 
para registo dos mesmos na Conservatória uma vez que houve precisamente uma greve de 30 
dias nas conservatória e embora o Serviço de Património se tenha esforçado diariamente para 
conseguir esta inscrição não foi possível fazê-la.--------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado ratificar por unanimidade a aprovação definitiva do Loteamento Municipal de 
Vila Azedo e da Alteração ao Loteamento Industrial da Horta da Água Doce.(Deliberação nº 

759)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

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

3. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram onze 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 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 20 de 

novembro de 2019 
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