
 
 

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 um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a oito 
de janeiro do ano dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------- 

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

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

 
E como se acharam em número legal para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos desejando um bom ano para todos, 
passando imediatamente à intervenção dos membros da Câmara Municipal:------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, desejou bom ano a todos e solicitou o fornecimento dos relatórios 
relativos às festividades, nomeadamente o “É Natal em Beja” e a “Passagem de Ano”, ficando 
o senhor Presidente da Câmara de remeter também o relatório do evento “Patrimónios do 
Sul” que só agora foi finalizado.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, retribui o desejo de bom ano para todos e de seguida relativamente 
ao ACEP que foi assinado entre a Câmara Municipal e o STAL e à possibilidade de antecipar os 
termos contidos no mesmo antes da sua publicação em Diário da República quando a DGAEP – 
Direção Geral da Administração e do Emprego solicitasse o ficheiro para depois ser publicado, 
propôs que fosse deliberado numa próxima reunião a sua entrada em vigor, uma vez que, 
depois de contatar o STAL, foi informado que o ficheiro já foi solicitado, disse.----------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que na data da assinatura do ACEP essa 
situação ficou acordada e o STAL, assim que estivessem reunidas essas condições, ficou de 
contatar o Gabinete de Recursos Humanos da Câmara Municipal para dar conhecimento da 
conclusão desse procedimento e portanto assim que isso aconteça estão disponíveis para o 
fazer evidentemente, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha não quis deixar de referir que um bom ano aqui para o Município de 
Beja seria o Governo despachar a eletrificação e modernização da linha do Alentejo e do IP8 
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uma vez que está tudo na mesma. Beja, em relação a outras cidades continua a ser relegada 
politicamente por este Governo para segundo plano e a Câmara Municipal, através do seu 
Presidente bem como o próprio Partido Socialista aqui do concelho deveriam tomar posições 
firmes e fazer ações de mobilização já que defendem a coesão social, coesão económica, etc., 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que naturalmente que a Câmara 
Municipal de Beja tentará, dentro daquelas que são as suas possibilidades forçar que um 
conjunto de melhoramentos de acessibilidades rodoviárias possa ocorrer, mas sejamos 
sinceros, para que ocorra uma eletrificação de uma via-férrea é necessário que exista um 
projeto e verbas, portanto é muito discutível que dentro das atuais condições essas verbas 
existam no imediato mas é expetável que no próximo quadro comunitários de apoio as 
mesmas estejam previstas, quer para o IP8 quer para a eletrificação da linha, pelo que não se 
pode deixar que estas obras estruturantes para Beja não integrem planos fundamentais de 
infraestruturação do país e se isso acontecer o IP8 será uma realidade e a eletrificação da linha, 
no mínimo até Casa Branca também porque até à Funcheira não é prioridade máxima. Não é 
expetável que a eletrificação ocorra durante o ano 2020 mas é necessário que sejam tomados 
procedimentos para que ocorra assim que possível, nomeadamente a elaboração do projeto. A 
Câmara Municipal estará atenta e será capaz de se mobilizar com certeza e evidentemente 
que concorda com as palavras do senhor vereador, embora na acessibilidade rodoviária que 
estava em franca evolução e a concretizar-se se voltou à estaca zero quando um Governo viu a 
sua missão interrompida na altura pela reprovação do PEC4.----------------------------------------------
Recordou que não foi o Governo do Partido Socialista que interrompeu a construção da 
estrada mas também é verdade que na primeira legislatura do PS ela não foi retomada porque 
o foco foi para a reposição de rendimentos e não para o investimento público. Julga que num 
segundo Governo do PS não haverá desculpa para que o investimento público não avance e 
não se concretize e cá estarão para defender exatamente aquilo que o vereador João Rocha 
defendeu, não podendo naturalmente prometer aos munícipes, porque isso não seria honesto, 
que a eletrificação vai ocorrer em 2020 que isso dificilmente poderá acontecer, disse.------------- 
 
O vereador João Rocha referiu que há aqui uma questão que não pode concordar com o 
senhor Presidente da Câmara, ou seja, o senhor Presidente não pode falar pelo Governo, o 
senhor Presidente é Presidente da Câmara Municipal de Beja e não faz parte do Governo. O 
Poder Local sempre foi o Poder que tem de estar em “guerra pacífica” com o Poder Central, 
sempre foi assim e é por isso que define a desconcentração da descentralização que são dois 
termos muitos parecidos mas não são bem a mesma coisa e portanto a posição do Senhor 
Presidente deveria ir de encontro aos anseios da população e não do Governo, disse.------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu estar de acordo com o senhor 
vereador, mas sendo objetivo, pediu ao vereador que se colocasse do lado deles, ou seja, 
quando um Governo abre finalmente um concurso para aquisição de novo material circulante 
ferroviário, quando vão ser feitas agora as encomendas para aquisição de 22 composições, 
sendo que duas destas vêm para Beja, não pode dizer às pessoas que estas vêm em 2020 
porque as primeiras só serão entregues à CP em 2023, portanto é isto que tem de dizer aos 
cidadãos, não é estar do lado do Governo ou contra, se disser às pessoas que as composições 
vêm em 2020 está objetivamente a ludibriar os munícipes e um executivo não tem o direito de 
induzir as pessoas em engano porque de promessa perdida a promessa perdida se vai 
perdendo a confiança não no partido x ou y mas na democracia em geral e dando força a 
movimentos populistas que muitas vezes cavalgam no oportunismo para depois fazerem o seu 
caminho e serem bem-sucedidos como o estão a ser em muitos países da Europa.-----------------
O que pode dizer é que no PNI 2020-2030 estão definidos 90.000.000,00 € para a eletrificação 
da linha férrea Beja-Casa Branca com ligação eventualmente ao aeroporto e com um prazo 
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temporal previsto de início de obra a partir de 2021 com término até 2025, isto é o que está 
escrito e aprovado. O senhor Primeiro-Ministro na qualidade de candidato disse em Beja num 
determinado comício que ia antecipar este prazo, mas este foi o compromisso de António 
Costa porque aquilo que está escrito é 2021-2025, portanto considera que o executivo em 
permanência não tem o direito de dizer às pessoas que a linha vai ser eletrificada em 2020, o 
que não significa que não se bata para que seja concretizada o mais depressa possível, 
convencendo o Governo que as obras são essenciais, necessárias e fundamentais para a 
agregação e coesão social do território.--------------------------------------------------------------------------
Posto isto deu algumas notas relativamente a um assunto que foi amplamente debatido antes 
do Natal, nomeadamente a Derrama. Disse que Beja não tem um Regulamento de isenções de 
taxas e que a primeira responsabilidade é do executivo municipal. De facto não estiveram 
suficientemente atentos e portanto assumem a responsabilidade pelo facto de não terem o 
Regulamento em questão. Contudo também é verdade que se contam pelos dedos de uma 
mão os municípios nacionais que o fizeram em tempo oportuno, embora isto não os ilibe 
naturalmente. Assim, a taxa de Derrama não pôde ser isenta conforme foi transmitido pela 
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e pela AT – Autoridade Tributária. 
Também é verdade que em tempo oportuno nem a ANMP – Associação Nacional de Municípios 
Portugueses nem os próprios serviços da câmara nem as forças políticas da oposição alertaram 
para esta situação e também é verdade que, até ao final do ano, pelo que verificaram nas 
páginas oficiais dos 14 municípios do distrito, nenhum tem publicado o Regulamento o que 
significa que a distração foi geral. Durante o ano tentar-se-á elaborar o Regulamento que 
permita, quando a Câmara Municipal assim o entender, isentar a Derrama em determinadas 
condições e eventualmente outros impostos. A taxa que se aplicou foi a que muitos outros 
municípios aplicaram, 0,01%, que incide sobre o lucro tributável das empresas até 150.000,00 
€ o que significa que uma empresa que tenha por exemplo um volume de negócios de 
140.000,00 € e 40.000,00 € em prestações de serviços irá pagar 10,00 € à Câmara Municipal. 
Lembrou que até 2016 a taxa era de 1% o que significa que em condições exatamente 
idênticas pagaram 1.000,00 € por ano. Também não se sabe o que aconteceria se não se 
tivesse alterado a taxa e existem municípios no distrito, quer do PS, quer da CDU, 
nomeadamente Aljustrel e Serpa, que não têm Regulamentos publicados e que optaram por 
não mexer na taxa e portanto isentaram as empresas. Em bom rigor não sabe o que é que lhes 
vai acontecer, provavelmente nada mas, no limite, a AT – Autoridade Tributária pode taxar 
estes municípios pela taxa máxima que é 1.5% embora não acredite que isso aconteça. 
Acrescentou também que a própria plataforma de introdução da taxa de Derrama no sistema 
não previa que se respondesse há questão se havia ou não Regulamento Municipal, disse.------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do tarifário dos serviços de águas e 
resíduos para 2020 – EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento 
de Beja, E.M.;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o tarifário dos serviços de águas e resíduos para 2020, enviada pela EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., que constitui documento anexo número um 
que faz parte integrante da presente ata, no sentido de dar cumprimento ao Regulamento nº 
594/2018, propondo a manutenção dos valores praticados em 2019.-----------------------------------
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Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------------------
“Relativamente às tarifas e à semelhança daquilo que os vereadores da CDU disseram o ano 
passado, mantem-se a injustiça na cobrança de um conjunto de tarifas que estão a onerar 
todos os munícipes deste concelho, nomeadamente em termos de arrecadação de receitas por 
parte da EMAS, E.M..---------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideram também que uma proposta desta natureza deveria ser acompanhada de um 
parecer da ERSAR para o efeito e mais uma vez este tarifário não observa as recomendação da 
entidade reguladora que recomenda a uniformização dos tarifários e escalões e que poderia 
trazer outra justiça, o que não se verifica. Acrescentou que também a ERSAR lhes disse para 
aumentar a fatura da água no mandato anterior e eles disseram claramente que não por 
considerarem que o caminho era outro, nomeadamente com a recuperação e investimento na 
rede de forma a não fazer recair as perdas de água na fatura do consumidor.------------------------
Relembrou também, tal como disse o ano passado, que se encontra estabelecido entre as 
partes, que não há lugar à cobrança de tarifas durante o primeiro ano, sempre que há entrada 
em funcionamento de uma nova ETAR, ora sendo esta inaugurada em meados de junho de 
2019 só poderia haver cobrança sobre esse falso argumento em meados de julho de 2020 e 
relativamente às ETAR’s de Santa Clara do Louredo e de Santa Vitória, contrariamente ao que 
consta da informação da EMAS estas ETAR’s não irão ser integradas, estas já se encontram 
integradas há alguns anos.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão da componente de água de abastecimento, no caso das Juntas de 
Freguesia não é verdade, porque só este aumento consome e até excede nalguns casos todo o 
apoio que este executivo deu de 5%, e bem, no início do mandato.--------------------------------------
Pelo exposto, não podem os vereadores da CDU ter outra posição se não votar contra a 
manutenção deste tarifário por considerarem uma injustiça que está a afetar todos os 
municípios do Concelho de Beja, disse.”.------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda disse que a implementação deste tarifário permitiu à EMAS, E.M., 
garantir a sua sustentabilidade e não depender de verbas transferidas da Câmara Municipal 
que, sendo necessárias, em última instância seriam também os munícipes a suportá-las.---------
Por se entender que a empresa deve ser sustentável e que deve garantir através das receitas 
as suas necessidades de funcionamento e de financiamento, uma vez que ficou impedida pela 
não constituição da agregação das redes em baixa de concorrer a fundos comunitários, as 
tarifas que cobra são as que garantem esta sustentabilidade e por isso consideram correta a 
manutenção deste tarifário uma vez que as melhorias em termos económico-financeiros que a 
empresa regista são também fruto dele e também com certeza de um esforço acrescido dos 
munícipes, permitindo assim a Beja dispor de uma empresa em condições de prestar um bom 
serviço que se pretende melhorar.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao parecer da ERSAR concordou com o vereador Vítor Picado e assumiu o 
compromisso de que no próximo ano o mesmo acompanhe a proposta, disse.----------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis acrescentar que a nova ETA foi inaugurada 
e começou a laborar no final de março de 2019, a nova ETAR em junho/julho e vão acrescentar 
uma despesa corrente anual à EMAS, E.M., na ordem de 1.000.000,00 €.-------------------------------
Recordou também que uma das primeiras medidas que o atual executivo tomou foi contrair 
um empréstimo, cuja aprovação já vinha proposta do executivo que os antecedeu, de 
2.500.000,00 € para a EMAS, E.M., que está a ser liquidado em 144 prestações de cerca 
25.000,00 € cada mensalmente, isto é, quando não se ajusta o tarifário às necessidades de 
modernização da rede os contribuintes pagam através daquilo que a EMAS, E.M. tem de pagar 
ao banco que são os tais 25.000,00 € durante 144 meses, portanto o custo do contribuinte 
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está lá de qualquer maneira, ou na obra que se faz e para o empréstimo que se contrai ou 
diretamente na fatura da água sem necessidade de contração de empréstimo, disse.-------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 
a concessão da Cafetaria do Castelo;--------------------------------------------------------------- 
 
O espaço da cafetaria do Castelo de Beja, encontra-se sem ocupação por abandono do anterior 
concessionário, é de todo o interesse o funcionamento do espaço, como apoio aos visitantes 
deste Monumento Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------
Torna-se, assim, necessário proceder à concessão do espaço acima referido submetendo-se à 
consideração superior, nos termos do disposto no artigo 36º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 
de janeiro (Código dos Contratos Públicos – CCP), a presente proposta que visa obter autorização 
para o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha do tipo de procedimento: Para os efeitos previstos no artigo 38º do CCP, propõe-se, 
em função do valor e de acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 20º, do mesmo diploma, a 
aplicação de procedimento por concurso público.------------------------------------------------------------
Aprovação das peças do procedimento (nos termos do disposto no nº 2 do artigo 40º do CCP): 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos, Listagem de equipamento a afetar à concessão, 
Aviso de abertura de concurso e Declaração de conflito de interesses.----------------------------------
Designação do Júri: Ao abrigo do artigo 67º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 
29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, propõe-se 
a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:-------------------------
Presidente: João Margalha;------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria João Macedo e Margarida Duarte;--------------------------------------------------
Vogais suplentes: Ana Bela Correia e Dora Marcelino.-------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas na comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Preço Base. O preço para a atribuição da concessão de espaço é de 150,00 € (cento e cinquenta 

euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critério de Adjudicação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no programa de concurso e 
caderno de encargos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestor do Contrato: Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato a 
identificar no seu texto deverá ser a Arqtª Margarida Duarte devendo o mesmo constar do 
respetivo contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 2)------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de abertura de procedimento por consulta prévia;------------- 

 
Registo nº 9840, de 17 de dezembro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo, para os efeitos previstos no artigo 38º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto e de acordo com a alínea c) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação das peças escritas e desenhadas que constituem este processo 
com vista à abertura de procedimento por consulta prévia com consulta a cinco entidades 
para a realização da empreitada de remodelação da iluminação da área de jogo do Pavilhão 
Municipal João Serra Magalhães.---------------------------------------------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 21.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo do 
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orçamento elaborado para o efeito pelo projetista.----------------------------------------------------------
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade referida na alínea b) do nº 1 do artigo 74º do CCP, sendo avaliado apenas o preço, 
uma vez que as peças do procedimento definem todos os restantes elementos da execução do 
contrato a celebrar. Em caso de empate, as propostas serão ordenadas por ordem crescente 
da categoria das empresas, em termos do volume de negócios do ano anterior. O prazo de 
execução da empreitada será de 30 dias.------------------------------------------------------------------------
Poderão ser convidadas as seguintes empresas: J. F. Vilhena, Material Elétrico, Ldª; Efima – 
Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª; Electro Planície, Ldª; Pardal & Lamúria, Ldª e J.J. 
Tomé, S.A..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 3 do artigo 67º do CCP, propõe-se que os procedimentos sejam conduzidos 
pelo Serviço de Empreitadas, não havendo assim júri nomeado para o efeito.------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas nessa comissão de análise todas as competências 
inerentes aos procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do 
referido no nº 2 do seu artigo 69º.--------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 3)------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por António Mendes da Silva, que pretendendo vender o prédio sito na Praceta 
António Botto, nº 4, em Beja, pelo valor de 140.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 4)----------- 
 
Requerido por Carla Manuel Soares Marujo, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
José Gomes Ferreira nº 5, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 5)----------- 
 
 

2.5. – Pedidos de certidão de emparcelamento;--------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Sociedade Agrícola Herdade da Calvina, Ldª, a emissão de certidão em como 
não há inconveniente no emparcelamento do prédio rústico inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 7º da Secção B, freguesia de São Matias, com a área de 1.250ha, denominado 
“Moinho dos Alfares”, prédio rústico inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 65º da 
Secção B, freguesia de São Matias, com a área de 7.339ha, denominado “Herdade das Covas” e 
prédio rústico inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 67º da Secção B, freguesia de São 
Matias, com a área de 18.375ha, denominado “Herdade das Covas”.-----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 6)------------------------------------------------- 
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Solicitado por Vitor Manuel de Montes Palma Santos, a emissão de certidão em como não há 
inconveniente no emparcelamento do prédio rústico inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 76º da Secção A, freguesia de Santiago Maior, com a área de 2.750ha e prédios rústicos 
inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 130º e 131º, ambos da Secção A, freguesia de 
Santiago Maior, com as áreas de 9.100ha e 1.400ha, respetivamente.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 7)------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação do 2º pagamento dos auxílios económicos 
2019/2020;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, 
a 2ª relação dos auxílios a atribuir no presente ano letivo, referente aos alunos que concluíram 
o respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas), 
que constitui documento anexo numero dois e faz parte integrante da presente ata e que 
totaliza 596,90 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função do respetivo escalão do abono de família, o valor a atribuir a cada aluno 
corresponde ao seguinte, conforme despacho de 27 de junho de 2017, proferido no Procº 
2017/650.10.100/43:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
De referir que nos casos dos alunos cujo total das faturas entregues foram de valor inferior ao 
subsídio em causa (<75%), são apenas considerados para atribuição os montantes 
apresentados, conforme despacho de 24 de outubro de 2017, proferido no Procº 
2017/650.10.100/1057.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 8)------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Correção da conta corrente;------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9780, de 16 de dezembro de 2019, do DDIS – Serviço de Ação e Desenvolvimento 
Social, informando que na sequência da correção da conta corrente do arrendatário, Fernando 
Jorge Santana de Freitas Alves, residente na Rua Adriano Correia de Oliveira, nº 5, 4º dtº, 
Beja, verificou-se que não foi pedida a anulação da dívida, incluída no acordo e cujas 
prestações foram lançadas até ao seu término – julho 2019, pelo que de forma a ser corrigida a 
situação, se propôs a anulação dos valores e guias, no valor de 816,38 €.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 9)------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento das taxas de apreciação de 
pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de 
veículos e emissão de licença de interrupção de trânsito;----------------------------- 

 
Solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A., a isenção do pagamento das taxas de 
apreciação de pedido de autorização especial de vias públicas afetas ao trânsito de veículos e 
emissão de licença de interrupção de trânsito na Rua de Santo António/Praça Dr. Carlos 
Moreira e Rua Dr. Carlos Moreira, em Beringel, que teve lugar dia 11 de dezembro de 2019, 
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das 08:00 horas às 18:00 horas, para repavimentação de valas, na sequência da empreitada de 
requalificação do Jardim do Rossio.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 10)------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licença de recinto improvisado;----------------- 

 
Solicitado pela Comissão de Festas de São Matias, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de duas licenças especiais de ruído e de uma licença de recinto improvisado, para 
a realização de uma largada de gado bravo na Rua Dr. António Covas Lima e de um Baile de 
Natal, na Casa do Povo, em São Matias, no dia 21 de dezembro de 2019.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 11)------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Proposta de escala de turnos das farmácias para o ano 2020;--------- 

 
Nos termos do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 7/2011, de 10 de janeiro e do nº 2 do 
artigo 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, remete a Administração Regional de 
Saúde do Alentejo, I.P., a proposta de escala de turnos das farmácias para o ano de 2020 do 
Município de Beja, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 12)-------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 4, relativo ao dia sete de janeiro 
de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, cento e 
onze mil, duzentos e onze euros e vinte e um cêntimos, sendo quinhentos e setenta e sete 
mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos de operações orçamentais 
e quinhentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Relativamente às questões colocadas pelo munícipe Hélder Parrinha, o senhor Presidente da 
Câmara, Paulo arsénio, informou que a reunião que o senhor Ministro Pedro Nuno Santos 
agendou com a Câmara Municipal de Beja deveria ter ocorrido dia 18 de dezembro de 2019 às 
16:00 horas e às 09:00 horas foram avisados que a mesma não se poderia realizar sendo 
reagendada para dia 21 de janeiro de 2020. Com certeza que o senhor Ministro já terá 
conhecimento das deficientes acessibilidades da região e a câmara irá apenas reforçar a 
necessidade da urgência da intervenção nalgumas vias, não necessariamente em todas as que 
são competência do Estado porque se pedirem tudo de uma vez, seja a este ou a outro 
Governo, pode levar a que a atenção se disperse e não se concretize nada e portanto a 
estratégia é concentrar as atenções naquilo que é fundamental e depois numa segunda etapa 
dar os passos seguintes.----------------------------------------------------------------------------------------------
Outra reunião que está agendada é com a Secretária de Estado da Educação, dia 24 de janeiro 
de 2020, para se começar a analisar mais profundamente a transferência de competências 
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nesta área que é um processo muito complicado.-------------------------------------------------------------
Com a Ministra da Saúde ainda não está nenhuma reunião agendada.----------------------------------
Relativamente à questão do munícipe José Graça e à proibição de deixar o jornal “O Avante” 
no Centro Social do Lidador, não sabe responder mas a senhora vereadora Marisa Saturnino 
irá tentar desbloquear a situação.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda registou, para averiguação, a seguinte exposição apresentada pelo 
munícipe José Santos:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Residente há 47 anos na Rua do Sarilho, nº 7, em Beja, deu conhecimento que a habitação ao 
lado, nº 5, foi vendida há cerca de 18 meses e a primeira coisa que a senhora fez depois da 
escritura foi fazer queixa dele aos serviços técnicos a dizer que as janelas da sua habitação, 
duas das casas de banho e uma da cozinha, que dão para o logradouro da senhora, eram 
ilegais. Ora tendo a habitação em causa sido desanexada do seu prédio e depois de consultar a 
lei de usucapião e de servidão de vistas que não permite construção menos que 1,5m para o 
lado e para a frente presume que a senhora não o pode fazer mas o certo é que ela tem 
licença para construção de um primeiro andar. Face ao exposto solicitou que este processo 
fosse analisado porque não pode a Câmara Municipal colaborar com um projeto que atropela 
um direito que tem a ver com a servidão de vistas.----------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
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 22 de janeiro 

de 2020 
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