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Ata número dois, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e dois 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, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 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. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas nos 25/2019 e 1/2020;-------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
distribuídas por todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------
nº 25/2019, relativa à reunião de câmara ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2019, 
aprovada por maioria com a abstenção do senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, por 
não ter participado na mesma.(Deliberação nº 13)-------------------------------------------------------------
nº 1/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia 08 de janeiro de 2020, aprovada por 
unanimidade.(Deliberação nº 14)----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente à ata da reunião de câmara de 18 de dezembro, 
quando se falou no painel de azulejos da piscina descoberta, foi dito pelo vereador Arlindo 
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Morais que a Associação de Defesa do Património terá sido contatada e anuído com a 
possibilidade do painel poder ser retirado da localização atual e ser colocado noutro sítio, pelo 
que solicitou que esta afirmação constasse na ata, ficando o serviço de apoio de proceder ao 
aditamento. Acrescentou ainda que tomaram esta informação como certa na altura mas 
depois de contatarem a Associação foi-lhes transmitido que não se vinculam com esse facto, 
pelo que perguntou se existe mais informação uma vez que tecnicamente aquilo que lhes 
dizem é que dada a sensibilidade e a forma como está colocado o painel poderá não ser 
passível de o retirar em condições e ser reaproveitado porque alguns azulejos poderão até 
partir-se deixando o mesmo inutilizado, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais disse que a informação que recebeu da técnica do município foi 
que a Associação de Defesa do Património foi contatada e que estavam também a ver qual 
seria a melhor hipótese.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou ainda o vereador Vítor Picado que já lhe enviou por 
email a informação relativa às dívidas da habitação social, documentação solicitada na última 
reunião de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, à semelhança do ano passado, solicitou a listagem dos ajustes diretos 
simplificados de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Estrada Municipal 511 que liga Beja-Salvada-Cabeça Gorda e tendo ocorrido 
uma reunião entre o executivo municipal e os executivos das Juntas de Freguesia perguntou 
quais as conclusões a que se chegou.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que evidentemente a situação em que 
se encontra a Estrada Municipal 511 é uma grande preocupação e as Juntas de Freguesia 
foram informadas que a intervenção da Câmara Municipal num futuro mais próximo, será à 
semelhança do que se fez nas estradas entre Santa Vitória e Mombeja, Santa Clara de Louredo 
e Penedo Gordo e entre Albernoa e Vila Galé, nomeadamente melhorar alguns dos pontos 
mais perigosos, fazer saneamentos e fresagens, porque neste momento não há meios 
financeiros para executar uma estrada nova.-------------------------------------------------------------------
Tecnicamente aquilo que lhes dizem é que a mesma assenta numa base muito frágil e que nos 
últimos dois anos se degradou acentuadamente, mas quando o atual executivo tomou posse e 
foi solicitado um levantamento das estradas do Concelho de Beja que na opinião dos técnicos 
estariam em pior situação, levantamento que foi feito até abril de 2018, a Estrada Municipal 
511 não constava do mesmo e quando a situação se agravou todos os dias se ia tapar os 
buracos maiores com tout-venant e saibro mas passado 24 horas ficava igual e portanto neste 
quadro que não é sustentável quando o tempo estabilizar far-se-á uma intervenção mais 
aprofundada com as características que referiu.---------------------------------------------------------------
Informou que está uma reunião agendada com o proprietário do lagar, que não é o único 
responsável pelo estado da estrada naturalmente, mas de alguma forma o tráfego de viaturas 
pesadas que por ali circulam agravam substancialmente o estado da mesma, portanto há que 
encontrar uma solução de forma a manter a atividade económica mas que em primeiro lugar 
preserve a segurança dos transeuntes.---------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que se tentará neste mandato fazer um projeto para a Estrada ainda que não 
possam claramente executá-lo, porque sem projeto não poderá haver uma intervenção. Assim 
que haja oportunidade a solução passa por “atacar” as situações mais graves dentro do 
possível, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, acrescentou que na Comissão Municipal de Trânsito houve várias 
intervenções acerca da Estrada Municipal 511, especialmente por parte das forças de 
segurança, dizendo que a tonelagem devia ser claramente limitada uma vez que a mesma não 
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tem capacidade de carga para alguns dos veículos que nela circulam, referindo também que 
havia alternativas para os veículos chegarem ao lagar sem passar na estrada. Pessoalmente 
não sabe se isso será viável ou não e por isso mesmo vão reunir com o proprietário. Depois a 
limitação da velocidade é uma solução que tem que ser encarada porque de facto os veículos 
circulam a uma velocidade que não se compadece com a via, muito superior aos 90km/h.-------
De qualquer das formas são soluções de mitigação do problema e não de resolução do mesmo 
porque ele apenas se resolve, como o senhor Presidente disse, com uma intervenção profunda 
que implica a realização de um projeto, de um concurso público e meios financeiros para a 
concretizar e claramente diz que neste mandato não é possível porque existem compromissos 
assumidos e obras lançadas para as quais as verbas estão comprometidas, portanto minorar as 
situações e proceder às reparações com certeza que o farão, quem disser o contrário e que é 
possível fazer outra coisa, está claramente a enganar as pessoas, disse.-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, referiu concordar com a generalidade do que foi dito mas considera 
que podem ser vistas outras perspetivas sem naturalmente enganar as pessoas porque de 
facto a estrada está bastante degradada principalmente no troço do lagar que representa 
grande perigosidade. A Estrada Municipal 511 foi intervencionada há cerca de 20 anos com a 
colocação de grandes pedras e enchimento com materiais na sua base, que é de barro e que 
acaba por abater muito frequentemente, para lhe dar outro tipo de consistência, e 
saneamento com desvio das águas, mas obviamente que passado todo este tempo e tendo em 
conta que a mesma sofreu uma utilização para a qual não estava preparada a situação se 
agravou. Contudo lembrou que a Câmara Municipal é proprietária de uma central de massas 
asfálticas a quente que na sua opinião pode e deve ser utilizada para responder a essa situação 
e isto não é enganar as pessoas mas apresentar uma proposta concreta e diferente da que foi 
avançada, agora de facto é urgente resolver alguns problemas que se colocam no imediato, 
nisso estão de acordo, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, relativamente à questão da vereadora Sónia Calvário sobre a 
população de pombos na cidade informou que a colocação das gaiolas estava prevista começar 
esta semana no Largo do Museu e Hospital de Beja mas não sabe se já se iniciou.------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do tarifário de resíduos sólidos urbanos do 
Município de Beja para 2020;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de tarifário de resíduos sólidos urbanos do Município de Beja para 2020:--
36.1 – ZONAS DE DEPOSIÇÃO COLETIVA -----------------------------------------------------------------------------------

36.1.1 – Tarifa de disponibilidade ……………………………………………………………………………………. €/dia 

Domésticos ……………………………………………………………………………………………………………………. 0,0250  
Não-domésticos …………………………………………………………………………………………………………….. 0,0368 
36.1.2 – Tarifa variável ……………………………………………………………………………………………………… €/m3 

Domésticos ……………………………………………………………………………………………………………………….. 0,61 
Não-domésticos ………………………………………………………………………………………………………………… 1,65 
TGR …………………………………………………………………………………………………………………………………… €/m3 
Repercussão da TGR por m3 …………………………………………………………………………………………… 0,0455 
36.2 – ZONAS DE DEPOSIÇÃO PORTA A PORTA --------------------------------------------------------------------
36.2.1 – Tarifa de disponibilidade ……………………………………………………………………………………. €/dia 
Domésticos ……………………………………………………………………………………………………………………. 0,0250  
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Não-domésticos …………………………………………………………………………………………………………….. 0,0368 
36.2.2 – Tarifa variável …………………………………………………………………………………………………… €/saco 
Sacos de 30 litros …………………………………………………………………………………………………………… 0,2736 
Sacos de 50 litros …………………………………………………………………………………………………………… 0,4560 
36.2.3 – TGR ……………………………………………………………………………………………………………………… €/m3 

Sacos de 30 litros …………………………………………………………………………………………………………… 0,0264 
Sacos de 50 litros …………………………………………………………………………………………………………… 0,0440 
36.3 – LAVAGEM DE CONTENTORES ---------------------------------------------------------------- €/contentor 
36.3.1 – Lavagem extra de “moloks” (+1 lavagem/2meses) ……………………………………………… 100,00  
36.3.2 – Lavagem extra de contentores 800L (+1 lavagem/3meses) ………………………………….. 20,00  
36.4 – RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (obras isentas de licença e não submetidas a 

comunicação prévia) -------------------------------------------------------------------------------------------------- € 
36.4.1 – Bigbag de 1m3 ……………………………………………………………………………………………………… 8,00 
36.4.2 – Recolha, transporte e deposição de 1 bigbag de 1m3 …………………………………………. 47,00 
38 – CEDÊNCIA DE MÁQUINAS E VIATURAS -------------------------------------------------------------- €/hora 
38.2.4 – Viatura de recolha de resíduos (inclui a mão-de-obra) ………………………………………….. 73,17  
 
O vereador Luís Miranda informou que a proposta apresentada pretende dar resposta à nova 
maneira de tarifar os resíduos na zona onde se irá iniciar o sistema Payt, que em vez de ser em 
função do consumo de água passará a ser em função dos sacos utilizados para deposição de 
resíduos indiferenciados uma vez que os sacos para cartão, vidro e plástico serão gratuitos, ou 
seja, o pagamento continuará a vir refletido na fatura da água só que corresponde ao número 
de sacos adquiridos e o item que figura na fatura relativamente aos resíduos e que era 
calculado em função do consumo de água desaparece.-----------------------------------------------------
Para responder às recomendações da ERSAR a tarifa será linear com uma simples divisão entre 
domésticos e não-domésticos sendo que as IPSS’s serão enquadradas no sector doméstico, 
uma vez que as tarifas são mais baixas, e haverá a tarifa de disponibilidade que foi aprovada 
em 2014 mas que nunca tinha sido colocada em prática situação que não pode continuar.-------
Os cálculos efetuados correspondem a ter em 2020 a mesma receita de 2019, à exceção da 
tarifa de disponibilidade. Evidentemente que é uma estimativa e uma proposta baseada nessa 
estimativa que terá de ser afinada no final do ano caso isso não aconteça.----------------------------
Relativamente ao grau de cobertura de gastos que a ERSAR também recomenda, 
designadamente 90%, não é possível de atingir uma vez que implicaria um aumento das tarifas 
o que eles também não recomendam. Recomendam sim que o Município seja mais eficaz e 
reduza os gastos nesta matéria, que é difícil porque aquilo que se paga à Resialentejo é a mais 
alta do país e que no fundo mal dá para cobrir os custos que a empresa tem.------------------------
Nas zonas de deposição porta a porta, será feita uma experiência que está sujeita à sua 
verificação prática, portanto é um risco que se assume porque se pensa que esta recolha pode 
significar mais separação e esse é um objetivo para atingir as metas a que o Município está 
obrigado e aliás há exemplos a funcionar aqui bem próximo com uma boa evolução. A semana 
passada houve uma sessão pública bem como nesta semana mas que não tiveram a adesão 
esperada, contudo as equipas de sensibilização porta a porta iniciaram ontem o seu trabalho e 
as informações foram que houve grande recetividade por parte da população em relação ao 
sistema encarando como positiva esta alteração e portanto no fim desta contato direto que 
será feito habitação a habitação serão realizadas novas sessões públicas. Os sacos serão 
distribuídos no Centro Social do Lidador e nas Juntas de Freguesia.--------------------------------------
Deixou também uma menção ao trabalho efetuado pelo Engº Fernando Curado que teve a 
capacidade de elaborar uma informação clara e que justifica as alterações que agora se 
propõem, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por referir que os vereadores da CDU estão de acordo com 
as tarifas relativas a prestação de serviços, nomeadamente lavagens de contentores, resíduos 
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de construção e demolição e cedência de máquinas e viaturas, contudo da leitura que fez dos 
documentos pareceu-lhe numa primeira instância que havia um aumento substancial da tarifa 
ao nível dos consumidores não-domésticos.--------------------------------------------------------------------
Contudo, na sequência das explicações do senhor vereador Luís Miranda e tendo em conta o 
período experimental de dois meses que os deixa mais descansados para perceberem qual o 
impacto que estas medidas irão ter ou não na fatura de água das pessoas, estão dispostos a 
assumir o risco de votar favoravelmente esta proposta esperando que o executivo em 
permanência possa fazer os ajustes necessários depois de estarem em prática, salientando que 
rejeitam liminarmente tudo o que implique um aumento de custos para o consumidor final, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário recomendou ainda que o tratamento que foi dado às IPSS’s pudesse 
também ser aplicado às associações sem fins lucrativos.---------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 15)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Edital;----------------------------------------------------------- 
 
Presente o Edital – Serviços e respetivos preços a praticar no Parque de Campismo Municipal 
de Beja:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, vereadora do Município de Beja, no uso das 
competências delegadas que lhe foram conferidas pelo Presidente da Câmara, no contexto da 
distribuição, por este, de funções pelos vereadores, nos termos do que dispõe o artigo 36º e 
das competências da Câmara Municipal, previstas na alínea e), do nº 1 do artigo 33º, todos da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação “Fixar os preços da prestação de 
serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for 
caso disso, das competências legais das entidades reguladoras;” faz saber que, por deliberação 
do referido órgão executivo municipal colegial, de 22 de janeiro de 2020, foram fixados os 
preços dos serviços ao público, que ocorram no Parque de Campismo, aplicáveis, 
exclusivamente, aos utentes destes serviços, que não pernoitem no referido parque, nos 
seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Por cada banho duche ………………………………………………………………………………………………… 2,50 € 
b) Por cada despejo de águas residuais das autocaravanas …............................................. 1,50 € 
c) Por cada abastecimento de água às autocaravanas ……………………………………………………. 1,50 € 
d) Pela emissão de segunda via de cartão de acesso ao parque de campismo ………………… 5,50 € 
Para efeitos de eficácia externa, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares de estilo do concelho de Beja, durante cinco dos 10 dias subsequentes à 
tomada da deliberação ou decisão, para além de publicados no sítio da Internet do Município 
de Beja, incluindo no respetivo boletim eletrónico da mesma autarquia, tudo, nos termos e em 
conformidade com o que dispõe o artigo 56º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.”-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 16)----------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta de contrato;----------- 

 
Registo nº 100, de 06 de janeiro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo na sequência da aprovação em sessão de Assembleia Municipal 
extraordinária de 27 de dezembro de 2019 a repartição de encargos prevista para a 
empreitada de reabilitação do edifício do Mercado Municipal de Beja e face ao relatório final 
de análise de propostas do presente concurso público, propõe-se a adjudicação da mesma à 
Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 1.980.000,00 € (s/IVA incluído).------------------
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Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º 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, a minuta do contrato, que se junta e que constitui documento anexo número 
um que faz parte integrante da presente ata, deverá ser aprovada em simultâneo com a 
decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº João Margalha.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 17)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação da conta final de empreitada;------------------------ 

 
Registo nº 9741, de 16 de dezembro de 2019, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que de acordo com a interpretação da CCDR, que relativamente à conta 
final da empreitada restruturação da zona pedonal, ciclovia e estacionamento entre a 
Avenida do Brasil e Rua Tenente Salgueiro Maia, considerou as quantidades não executadas 
(resultantes das medições mensais) como trabalhos a menos, propõe-se a aprovação deste mapa 
em substituição do anterior aprovado em reunião de câmara de 4 de dezembro de 2019.--------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 18)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público;------- 

 
Registo nº 485, de 17 de janeiro de 2020, 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 b) do artigo 19º do 
mesmo diploma, a aprovação do projeto de execução e das restantes peças do procedimento 
com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de construção de 
edifício para as novas instalações do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do 
Alentejo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
O preço base estimado para esta empreitada é de 1.115.000,00 € (+IVA), resultando o mesmo 
do orçamento elaborado para o efeito pelos projetistas a quem foi adjudicada a execução 
deste projeto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não contratação por lotes é o que consta da declaração em anexo efetuada 
pelo técnico responsável da empresa projetista.--------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas é o da proposta economicamente mais vantajosa e 
encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de execução da 
empreitada será de 540 dias.---------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);-------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº) e Anselmo José Oleiro 
Correia (Engº Técnico Eletrotécnico);--------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº) e António Manuel Coelho Fialho 
(Engº).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos précontratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 do 
seu artigo 69º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 maioria com as abstenções dos vereadores da CDU apenas por não 
concordarem com a localização do edifício que coloca em causa o desenvolvimento do projeto 
de uma cidade desportiva.(Deliberação nº 19)------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 920, de 16 de janeiro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento propondo a 
abertura de procedimento por concurso público para alienação da fração C do edifício 
municipal sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 39, 1º dtº, em Beja, uma vez que a mesma, 
propriedade do Município, se encontra sem qualquer ocupação e não reúne condições para 
ser utilizada pelo Município.----------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente a aprovação das peças do procedimento, nomeadamente o programa 
de concurso e caderno de encargos e que sejam nomeados os seguintes técnicos para 
membros do júri do procedimento:-------------------------------------------------------------------------------
Presidente: João Duarte Lopes Baptista Margalha (Engº);---------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria Teresa Costa (Drª) e Ana Bela Gato Lopes Tadeu Correia (Drª);--------------
Vogais suplentes: Ana Teresa Pós de Mina Coelho (Arqtª) e Dora Fátima Parreira Marcelino 
(Ass. Téc.).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O preço base para a alienação do edifício é de 57.122,38 €, sendo a adjudicação feita segundo 
o critério da proposta economicamente mais vantajosa com base nos critérios definidos no 
programa de concurso e caderno de encargos.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

20)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Considerando que no início deste mandato foi utilizada uma expressão para designar um 
trabalho que foi levado a cabo pelo anterior executivo de alineação de imóveis municipais aos 
arrendatários que lá residiam há muitos anos, nomeadamente de “procedimento criminoso”;--
Tendo em conta o património que o edifício em causa representa para a cidade, de 
inquestionável valor histórico no seu interior com frescos, etc., e que podia ser uma mais-valia 
para o Município, assim houvesse vontade de trabalhar na sua recuperação, não podem de 
maneira alguma concordar com a alienação do mesmo por consideraram que esta não é 
solução para um edifício daquela natureza, pelo que o seu sentido de voto não pode ser outro 
que não contra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Não oponibilidade do direito de reversão, pelo Município de Beja, 
em caso de execução judicial sobre prédio urbano habitacional;----------------- 
 
Presente o parecer de 14 de janeiro de 2020, do Gabinete Jurídico, sobre o requerimento de 
Dora Cristina da Silva Revez Ralha, relativo à não oponibilidade do direito de reversão, pelo 
Município de Beja, em caso de execução judicial sobre o prédio urbano habitacional, sito na 
Praceta António Botto, nº 4, Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Beja, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 304/19870724, e inscrito na matriz predial sob 
o artigo 2053, da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira, por qualquer 
instituição bancária, em caso de incumprimento das prestações creditícias por parte da 
devedora e beneficiária do crédito.-------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja vendeu, por escritura pública, o direito de superfície do lote de terreno, 
pelo prazo inicial de 70 anos, eventualmente renovável por período de 35 anos, onde se 
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encontra edificado o prédio urbano, destinado à habitação, supra identificado, a António 
Mendes da Silva, com início em 13 de janeiro de 1987.------------------------------------------------------
Por despacho do senhor vereador, Luís Miranda, de 13 de dezembro de 2019, foi emitida 
certidão de que o Município de Beja não pretendia exercer o direito de preferência na compra 
e venda do referido prédio, pelo preço de 140.000,00 €, pelo qual o atual proprietário se 
propõe vender à requerente, pelo que, desde já, a Câmara Municipal deverá ponderar ratificar 
o referido despacho, por ser da sua competência o ato em causa.---------------------------------------
Não obstante o que está dito, coloca-se agora outra questão, o recurso ao crédito pela 
requerente, para poder comprar o imóvel, em causa, dado que este tem por base um direito 
de superfície e respetivas condições, o que está a criar algumas dificuldades à instituição 
bancária que se propõe conceder o crédito à requerente, sobretudo no que se refere às 
garantias creditícias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, consta uma proposta de declaração municipal, que se pondera ser aprovada pela 
Câmara Municipal, a ter lugar em reunião desta, para permitir, à promitente compradora do 
prédio, supra identificado, o recurso ao crédito para o efeito.---------------------------------------------
A dita declaração representa uma compressão do direito de reversão do lote, que assiste ao 
Município de Beja, de modo que a credora, instituição bancária, possa ter uma garantia plena 
de que o montante emprestado e respetivos juros não se convertam em crédito mal parado.---
Assim, esta é a única alternativa para viabilizar a aquisição, por terceiros, de habitações, 
construídas em lotes de terreno vendidos em regime de direito de superfície, como aliás tem 
vindo a ser corrente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes termos e nos mais de Direito, propõe-se a aprovação pela Câmara Municipal da 
declaração em minuta que se segue, e, bem assim, a ratificação do despacho do senhor 
vereador Luís Miranda.-----------------------------------------------------------------------------------------------
“O Município de Beja, em conformidade com a deliberação da respetiva Câmara Municipal, de 
22 de janeiro de 2020, declara para os devidos efeitos que, Dora Cristina da Silva Revez Ralha, 
contribuinte fiscal 237402360, casada com Cláudio Miguel Mestre Ralha, contribuinte fiscal nº 
237324318, residentes na Rua 10 de junho, nº 46, no Penedo Gordo, em Beja, pretendendo 
adquirir o prédio, destinado à habitação, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 2053, 
da União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira e descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Beja, sob o nº 304/19870724, e aí inscrito a favor de António Mendes da 
Silva, não obstante o ónus de reversão incidente sobre o prédio em causa, decorrente da 
venda a este, pelo Município de Beja, do lote de terreno respetivo, em regime de direito de 
superfície, onde se encontra o edificado, esta autarquia não se opõe à execução do prédio pela 
instituição bancária, que vier a conceder o empréstimo bancário à adquirente do prédio, por 
incumprimento desta, das respetivas prestações creditícias, no contexto do contrato de 
empréstimo a contrair junto de qualquer instituição bancária, nem exercerá o seu direito de 
reversão nestas circunstâncias.”-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e ratificar o despacho do senhor vereador Luís 
Miranda.(Deliberação nº 21)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua General Teófilo da Trindade, nº 47, em Beja, pelo 
valor de 80.000,00 €, 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 22)---------- 
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Requerido por LIDERINVESTE, Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, Ldª, que 
pretendendo vender a fração F do prédio sito na Rua Natália Correia, nº 8, em Beja, pelo valor 
de 81.000,00 €, 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 23)---------- 
 
Requerido por Maria de Jesus Martins Monteiro Páscoa, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua 1º de Dezembro, nº 17, em Beja, pelo valor de 56.000,00 €, 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 24)---------- 
 
Requerido por Bruno Miguel da Silva Matos, que pretendendo vender o prédio sito na Rua das 
Portas de Moura, nº 24, em Beja, pelo valor de 37.000,00 €, 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 25)---------- 
 
Requerido por Bruno Miguel da Silva Matos, que pretendendo vender o prédio sito na Rua das 
Portas de Moura, nº 26, em Beja, pelo valor de 18.000,00 €, 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 26)---------- 
 
Requerido por Armando Rocha da Lança Castanho, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua da Branca, nº 45, em Beja, pelo valor de 53.000,00 €, 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 27)---------- 
 
Requerido por António Gomes Pinto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua de 
Mértola, nº 33, em Beja, pelo valor de 200.000,00 €, 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 28)---------- 
 
Requerido por Perpétua Francisca Vargas, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Conselheiro Menezes, nº 18, em Beja, pelo valor de 53.000,00 €, 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 29)---------- 
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2.8. – Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de 
Famílias Numerosas Carenciadas;--------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 397, de 15 de janeiro de 2020, do Serviço de Educação, informando que não tendo 
resultado da consulta pública qualquer sugestão e/ou reclamação relativamente à alteração ao 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior do Município de 
Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas, que constitui documento anexo número dois que 
faz parte integrante da presente ata, está o mesmo em condições de ser aprovado pela 
Câmara Municipal e ser submetido à Comissão de Regulamentos bem como à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal, acompanhado do extrato de ata da reunião de câmara, realizada em 
seis de novembro de dois mil e dezanove, onde foram apresentados os contributos/sugestões 
pela senhora vereadora Sónia Calvário.(Deliberação nº 30)-------------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de alteração ao Regulamento Interno da 
Loja Social e do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de 
Beja e a Associação Estar;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 511, de 20 de janeiro de 2020, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que na sequência da rescisão unilateral da parceria por parte da Fundação São 
Barnabé, da Coordenação da Loja Social, e de acordo com os objetivos da mesma, ser 
necessária a existência de uma parceria para assegurar o funcionamento da referida Loja, 
considera-se que a Associação Estar, por desenvolver um trabalho que tem como missão 
desenvolver atividades junto dos grupos vulneráveis, satisfazendo as suas necessidades 
imediatas no seguimento de situações de risco, através da concretização de atividades 
transversais e complementares à intervenção social, reúne as condições necessárias e 
suficientes, para integrar a referida parceria de acordo com o Protocolo, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Acresce ainda o facto de uma das técnicas da Associação, no passado, ter assumido funções 
como coordenadora da Loja Social, o que lhe confere know-how em termos da gestão e 
dinâmica desta resposta, bem como oferece garantia e experiência nesta matéria.----------------- 
 
O vereador Vítor Picado cumprimentou os elementos da Associação Estar presentes na 
reunião de câmara porque considera muito importante quando se trata de um projeto desta 
natureza que as pessoas devem assistir. Disse também que têm estado atentos ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido e que naturalmente tem tudo para crescer e de facto nos 
primeiros tempos já deu passos significativos ao nível da intervenção social constituindo-se 
numa mais-valia no trabalho que é necessário fazer em parceria.----------------------------------------
Posto isto colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------------------------------
Tendo em conta a intervenção que vai ser levada a cabo no Mercado Municipal onde é que irá 
funcionar a Loja Social?-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à cedência por parte da Câmara Municipal de um funcionário perguntou se se 
trata de um técnico superior? Se sim em que moldes.-------------------------------------------------------
Chamou ainda a atenção que o artigo 8º, nº 3 do Regulamento que diz “Relativamente aos 
donativos em dinheiro, doados por particulares ou empresas, compete à Associação Estar 
passar um recibo com o respetivo montante do donativo em questão.” deve ser analisado 
juridicamente para não criar problemas em termos legais até à própria associação, disse.-------- 
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A vereadora Marisa Saturnino informou que localização da Loja Social é uma questão que 
ainda está a ser analisada. Pensou-se num primeiro local mas em conjunto com a Presidente 
da Associação chegaram à conclusão que não seria o mais apropriado pelo que estão a 
diligenciar para depois decidir.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à cedência de um funcionário e tendo em conta o historial da Loja Social a 
intenção é que seja um técnico superior.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão dos donativos e tendo a Associação contabilidade organizada tal 
como já acontecia com a Fundação São Barnabé a Câmara Municipal não quer qualquer 
dinheiro e portanto reverterá tudo a favor da associação, disse.------------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu que fosse vertida no protocolo, para acautelar ambas as 
partes, a questão da “contrapartida financeira”, nomeadamente os valores das vendas e os 
donativos em dinheiro, porque uma vez que se refere que a gestão e administração serão 
feitas pela associação não nos podemos esquecer que a associação não tem fins lucrativos e 
portanto, nunca se pode presumir que a sua atividade é onerosa ao contrário do que seria se 
fosse uma empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O jurista municipal, Dr. Juvenal Bastos da Cunha, acrescentou que havendo dinheiro envolvido 
e donativos tem de ficar muito claro que os mesmos são para a associação e não para a 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Outra situação é relativamente às rendas, ou seja, se as mesmas vão ser atribuídas têm de ser 
primeiro registadas na câmara municipal e só depois poderão ser transferidas porque não 
pode ficar omitido no sistema contabilístico a ausência destes elementos, disse.-------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 31)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Propostas de aprovação de protocolos;---------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo de parceria no âmbito do Projeto Transporte a Pedido a 
celebrar entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e os 
Municípios de Reguengos de Monsaraz, Moura, Beja, Mértola e Odemira, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata, com o objetivo de 
garantir as acessibilidades a toda a população que até hoje não dispõe de proximidade a 
transportes públicos no Alentejo, designadamente através: da disponibilização de serviços 
inovadores e assentes em tecnologias de informação, no domínio da acessibilidade e 
mobilidade dos mesmos, com vista à qualificação dos serviços públicos; da disponibilização de 
uma solução de “Mobilidade Como Serviço”, que complemente os serviços existentes e nunca 
se sobreponha à oferta existente, permitindo uma cobertura territorial mais ampla, com níveis 
de serviço adequados e com custos controlados, com vista a assegurar a mobilidade da 
população em espaço rural e promover a inclusão social e do reforço da capacidade de prestar 
serviços de proximidade, através de uma resposta eficaz que permita implementar, capitalizar 
e disseminar na região um modelo de serviço de mobilidade intermunicipal para regiões de 
baixa densidade, de resposta a falhas de mercado, no sentido estrito de cumprir a missão e 
competências da Administração Pública para desafios societais urgentes.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 32)----------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de protocolo de colaboração no âmbito da alteração da rede de TDT a 
celebrar entre o Município de Beja e a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, que 
constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, no qual se 
estabelece as formas de colaboração entre as partes tendo em vista a colaboração na 
divulgação de informação e no apoio à população sobre o processo de alteração da rede de 
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TDT no contexto da libertação da faixa dos 700 MHz.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 33)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Pedido de adesão ao protocolo de cooperação no âmbito do 
projeto Ótica Solidária e aceitação dos donativos ao abrigo do mecenato 
social;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o parecer, de 16 de janeiro de 2020, do Gabinete Jurídico, sobre a possibilidade de 
adesão de um novo subscritor, nomeadamente a Proóptica – Sociedade de Ótica e 
Representações, S.A., do protocolo de cooperação firmado entre o Município de Beja, Ótica 
Mário Oculista, Ldª e Shamir Optical, Ldª, no contexto da “ÓTICA SOLIDÁRIA”, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de 07 de março de 2018, ao abrigo da denominada lei do 
mecenato social, Decreto-Lei nº 74/99, de 16 de março.----------------------------------------------------
Antes de mais, há que salientar que o dito protocolo não foi elaborado pelos serviços jurídicos 
deste município, pois o dito documento protocolar foi apresentado pelas empresas, ali 
identificadas, ao Município de Beja, que decidiu aderir ao mesmo, nos termos ali propostos.----
Definido o quadro de intervenção dos vários sujeitos do documento protocolar, surge agora 
um terceiro, Proóptica – Sociedade de Ótica e Representações, S.A., que parece pretender 
aderir ao referido protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------
Se assim for e não havendo nada a obstar, é de parecer que esta nova entidade deve requerer 
previamente a sua adesão ao referido protocolo, passando a integrar este documento, depois 
da Câmara Municipal deliberar aceitar esta empresa na qualidade de beneficente, nos termos 
do protocolo em causa, podendo o Município de Beja, no mesmo ato, aceitar o donativo que a 
neófita se propõe fazer a esta autarquia, designadamente, armações oculares, no valor de 
700,00 €, no âmbito do Projeto “Ótica Solidária”, no contexto do estatuto do mecenato social, 
aprovado pela denominada lei do mecenato social.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 34)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de aprovação de adendas a protocolos;----------------------------- 

 
Presente a adenda ao protocolo celebrado entre a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e o Municipio de Beja, relativo ao trabalhador 
António Graça, devido à atualização do Salário Mínimo Nacional para 2020. Todas as cláusulas 
estabelecidas no protocolo inicial se mantêm, à exceção da número 5 que passa a ter a 
seguinte redação: Cláusula 5 – O Município de Beja deverá transferir mensalmente para a AXXI 

para pagamento do serviço a executar, a verba a mais de 85,84 € (oitenta e cinco euros e oitenta 

e quatro cêntimos) perfazendo a quantia de 1.160,50 € (mil cento e sessenta euros e cinquenta 

cêntimos), com efeitos a partir de janeiro de 2020.------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 35)----------------------------------------------- 
 
Presente a adenda ao protocolo celebrado entre a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e o Municipio de Beja, relativo à trabalhadora 
Josélia Carocinho, devido à atualização do Salário Mínimo Nacional para 2020. Todas as 
cláusulas estabelecidas no protocolo inicial se mantêm, à exceção da número 5 que passa a ter 
a seguinte redação: Cláusula 5 – O Município de Beja deverá transferir mensalmente para a 
AXXI para pagamento do serviço a executar, a verba a mais de 85,84 € (oitenta e cinco euros e 

oitenta e quatro cêntimos) perfazendo a quantia de 1.160,50 € (mil cento e sessenta euros e 

cinquenta cêntimos), com efeitos a partir de janeiro de 2020.-----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 36)----------------------------------------------- 
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2.13. – Proposta de aprovação de acordos no âmbito das obras de 
requalificação do Mercado Municipal de Beja;----------------------------------------------- 

 
Presente o acordo no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja 

celebrado entre o Município de Beja e Maria de Fátima dos Santos Mendes Sanches, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 37)----------------------------------------------- 
 
Presente o acordo no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja 

celebrado entre o Município de Beja e João Galamba, Unipessoal, Ldª, que constitui 
documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 38)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação de aditamento a acordo celebrado no 
âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal de Beja;----------- 

 
Presente a adenda ao acordo no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal 
de Beja celebrado entre o Município de Beja e Carla Maria Ramos Barrocas, que constitui 
documento anexo número oito e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 39)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de constituição de fundos de maneio, para pagamento 
de despesas urgentes e inadiáveis até final de 2020;------------------------------------- 

 
Registo nº 263, de 16 de janeiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamentos, 
propondo a constituição de fundos de maneio, para pagamento de despesas urgentes, 
inadiáveis e imprevistas, para o ano 2020:----------------------------------------------------------------------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 
Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE), distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
2 – No montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo 
Fernando Barros Bel Luís, da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), distribuído pelas 
seguintes rubricas orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 500,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 500,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 500,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria de Jesus Valente Rosa Ramires, (CPCJ), pela rubrica orçamental:------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
4 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 
Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 40)----------------------------------------------- 
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2.16. – Proposta de transferências para instituições em 2020;--------------------- 

 
Registo nº 178, de 08 de janeiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamentos, 
propondo a transferência dos montantes indicados para as seguintes instituições no ano 
2020:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Plano proposto  

Instituições Anual 

Universidade Sénior 20.000,00 € 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 40.941,67 € 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 150.950,00 € 

Bombeiros Voluntários de Beja 100.000,00 € 

CEBAL – Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo 90.000,00 € 

APT – Associação Portas do Território 15.000,00 € 

ARPTA – Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo 3.480,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 41)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Proposta de transferências para as freguesias do concelho em 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5, de 02 de janeiro de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamentos, 
propondo a transferência dos montantes indicados para as freguesias em 2020:-------------------- 
 

Freguesias Anual Mensal 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 95.347,00 € 7.945,58 € 

Junta de Freguesia de Baleizão 80.508,00 € 6.709,00 € 

Junta de Freguesia de Beringel 121.069,92 € 10.089,16 € 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 120.152,00 € 10.012,67 € 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 150.200,00 € 12.516,67 € 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 92.526,00 € 7.710,50 € 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 122.216,00 € 10.184,67 € 

União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira 215.777,00 € 17.981,42 € 

União de Freguesias de Santa Clara de Louredo 74.842,00 € 6.236,83 € 

União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e S. João Baptista 281.978,04 € 23.498,17 € 

Junta de Freguesia de São Matias 51.270,00 € 4.272,50 € 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 51.340,00 € 4.278,33 € 

Total 1.454.226,00 € 121.185,50 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 42)----------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se estão ser feitas diligências no sentido de se rever os 
protocolos uma vez que tem ideia de em 2019 haver aqui uma informação que se iria proceder 
a essa revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, admitiu que possam ter avançado essa 
informação mas não consegue dizer se os protocolos serão revistos neste mandato porque 
feitas as contas e ao abrigo dos atuais acordos se os fossem cumprir exatamente como estão 
estipulados em termos de valores, zonas verdes/m2, número de habitantes e área a conclusão 
a que se chegou foi que Beringel, e as Uniões de Freguesias Urbanas viam as suas 
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transferências aumentadas, todas as outras viam as suas transferências diminuídas, portanto a 
opção foi manter ainda assim o equilíbrio que existe e posteriormente tentar perceber como é 
que com o mesmo “bolo” para distribuir se pode fazer chegar as “fatias” justas à necessidade e 
satisfação de cada uma freguesia.---------------------------------------------------------------------------------
De qualquer forma vai haver uma novidade que está a ser equacionada, nomeadamente a 
transferência de competências para as Juntas de Freguesia, algumas das quais já as assumiram 
mas ainda não há um acordo total com a Câmara Municipal, mas a partir de 2021 é mesmo 
obrigatório que as mesmas sejam assumidas e portanto haverá por ventura a necessidade de 
fazer alguns ajustamentos, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Transferência para as freguesias do concelho das verbas 
correspondentes à compensação dos membros de mesa, no âmbito da 
eleição para a Assembleia da República de 06 de outubro de 2019;------------ 

 
Registo nº 256, de 09 de janeiro de 2020, do Serviço de Compras e Aprovisionamento, 
propondo a transferência da verba no valor de 10.095,15 € para as freguesias do concelho, 
para pagamento da compensação dos membros de mesa, e o valor de 517,70 €, destinado ao 
pagamento dos 10 membros de mesa do voto antecipado em mobilidade.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 43)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedidos de apoios financeiros;------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela SOLIM – Associação de Solidariedade Imigrante, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja. Reunindo a associação todas as 
condições constantes no programa, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro anual no 
valor de 1.000,00 €----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de mil euros.(Deliberação 

nº 44)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito do Programa B/Apoio à Dinamização de Atividades Pontuais das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja, nomeadamente a 
iniciativa “Férias em Movimento Especial Natal”, que decorreu entre 15 e 27 de dezembro de 
2019. Considerando que a iniciativa proporcionou às crianças da freguesia e das freguesias 
limítrofes a oportunidade de terem atividades de lazer, apoio escolar, diversões, desporto, 
atividades culturais entre outras, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
100,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de cem 
euros.(Deliberação nº 45)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Prestação de serviços jurídicos – dívidas de rendas de 
habitação/processos encaminhados e respetivas declarações de 
confissão de dívida e acordo de pagamento;-------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.21. – Pedido de isenção das taxas devidas por transladação de coval 
para um ossário;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.22. – 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 Electro Planície, Ldª, 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 D. Dinis, em beja, dias 10 e 11 de dezembro de 2019, 
na sequência da execução da Alimentação elétrica ao MUPI, no âmbito da candidatura Cidades 
que se Contam.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 46)------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Solicitado pela Comissão de Finalista da Escola D. Manuel I, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a 
realização do evento "Time Lapse", no Pavilhão Institucional OVIBEJA/ACOS, no dia 17 de 
janeiro de 2020, com vista à angariação de fundos para a viagem de finalistas.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 47)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Comissão de Festas de Quintos, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do baile da pinha na sede da Sociedade 
Recreativa e Cultural de Quintos, sita na Rua da Sociedade nº 63, em Quintos, no dia 01 de 
fevereiro de 2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 48)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores de Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de 
um baile no dia 28 de dezembro de 2019, com vista à angariação de fundos para a Associação. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 49)------------------------------------------------ 
 
 

2.24. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativos à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para Faro, no dia 22 de fevereiro de 2020, da sua equipa do escalão de 
iniciados a participar no Campeonato Nacional de Juniores C.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 50)----------------------------------------------- 
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Solicitado pelo Clube Desportivo de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para Loulé, no dia 08 de março de 2020, da sua equipa do escalão de 
Iniciados a participar no Campeonato Nacional de Juniores C.---------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 51)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Milfontes, para 
disputarem mais um jogo de futebol a contar para o Campeonato da I Divisão Distrital de Beja, 
dia 12 de janeiro de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 52)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Jovens Carpe Diem na Aldeia, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para o aeroporto de Lisboa, dia 06 de fevereiro de 2020 e a 
atribuição de um apoio financeiro, no valor de 500,00 € para apoiar o projeto “Património 
Imaterial da Humanidade – o Cante Alentejano e o Fado”.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 53)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro de Cultura, Recreio e Desporto de Santa Vitória, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao campo de 
jogos da Tapadinha, em Safara, para realização do encontro entre as duas equipas a contar 
para a 10ª jornada da Liga de Futebol INATEL, dia 19 de janeiro de 2020.------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 54)------------------------------------------------ 
 
Solicitado pelo Centro Social e Paroquial do Salvador, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte de dois grupos de crianças para uma deslocação a Lisboa 
para assistir ao espetáculo “Disney on ice”, dia 21 de março de 2020.-----------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 55)------------------------------------------------ 
 
 

2.25. – Resumo Diário de Tesouraria nº 14, relativo ao dia vinte e um de 
janeiro de dois mil e vinte;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 
e dezasseis mil, setecentos e cinquenta e três euros e noventa e sete cêntimos, sendo um 
milhão, cento e noventa e sete mil, cento e noventa e cinco euros e sessenta e quatro 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e dezanove mil, quinhentos e cinquenta 
e oito euros e trinta e três 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 ainda não se encontrou com o senhor Ministro das 
Infraestruturas, pelo que não há qualquer novidade relativamente ao que já disse na última 
reunião, nem com a senhora Ministra da Saúde, que esteve ontem em Beja numa sessão onde 
quem esteve presente foi a senhora vereadora Marisa Saturnino.---------------------------------------
Aquilo que tem conhecimento foi o que veio a público, nomeadamente a intenção do 
Ministério cabimentar cerca de 25.000.000,00 € para executar a 2ª Fase do Hospital de Beja 
que comporta Consulta Externa, um Bloco Operatório, nova Urgência, Cuidados Intensivos e 
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Análises Clínicas, excluindo os serviços que já estão executados à parte daquilo que era o 
projeto inicial, Hemodialise, Hospital Dia e Psiquiatria, disse.---------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino acrescentou que reforçou junto da senhora Ministra a 
necessidade do executivo reunir com ela no sentido de expor aquilo que se julga ser 
necessário para o Concelho de Beja em termos de saúde, disponibilizando a senhora Ministra 
vontade para o efeito e informando-a que com a maior brevidade possível alguém faria esse 
contato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à exposição apresentada pelo munícipe Carlos Agatão, residente no Terreirinho 
das Peças, nº 8, em Beja, sobre a situação em que se encontra a sua habitação, provocada pela 
habitação que fica ao lado, o vereador Luís Miranda registou a mesma e irá analisar o processo 
para averiguar com atenção como é que a Câmara Municipal pode atuar.----------------------------- 
 
A Presidente da Associação Estar, Madalena Palma, agradeceu à vereadora Marisa Saturnino a 
confiança que depositou no convite endereçado para a associação assumir a gestão da Loja 
Social e também agradeceu naturalmente as palavras que foram ditas pelos vereadores Vítor 
Picado e Sónia Calvário, acrescentando que não irão tentar equiparar as expetativas mas sim 
tentar superá-las porque têm um projeto muito interessante que querem levar a cabo na Loja 
Social para dá-la um pouco mais à comunidade, envolvendo-a, em parceria com outras 
entidades, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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 maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 05 

de fevereiro de 2020 
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