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Ata número sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a oito 

de abril do ano dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------------ 
  
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, 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.-------------------------------------------------------------------------------------
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 da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1.  – Proposta de aprovação da ata n
o
 6/2020;--------------------------------------------- 

 
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 a ata nº 6/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia dezoito de março de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por 
todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Rocha por não ter 
participado na mesma.(Deliberação nº 185)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, em nome dos vereadores da CDU, apresentou as seguintes 
recomendações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“O período que estamos a viver exige reflexão conjunta e foco na adoção de medidas que 
minimizem os impactos negativos da pandemia do COVID-19.---------------------------------------------
Congratulando-se com o facto de o executivo em permanência ter acolhido parcialmente 
algumas medidas anteriormente propostas e considerado algumas das preocupações 
avançadas pelos vereadores da CDU, considera-se, contudo, que existe um conjunto de 
propostas que deve também, e agora, merecer avaliação e implementação:--------------------------
Garantia da defesa dos direitos e salários dos trabalhadores;----------------------------------------------
Distribuição de kits individuais de proteção aos trabalhadores em exercício na Câmara 
Municipal de Beja e na EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, com 
informação clara e simples para a sua utilização eficaz, e com monitorização dos parâmetros 
de saúde dos trabalhadores;----------------------------------------------------------------------------------------
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Reforço imediato da limpeza e higienização, com maior regularidade, dos locais de trabalho a 
funcionar nos edifícios da autarquia e EMAS, de ruas, espaços públicos e pontos de recolha de 
resíduos, com especial atenção a locais críticos, como a zona do Hospital e do Centro de 
Saúde, onde funciona a ADC (Área Dedicada à COVID-19), em articulação com as juntas de 
freguesia e a Resialentejo;-------------------------------------------------------------------------------------------
Colaboração com as forças de autoridade para desinfeção dos seus veículos, e com as 
superfícies comerciais/supermercados para as zonas exteriores adjacentes;--------------------------
Realização de diagnóstico junto das IPSS’s e outras Instituições Sociais, sobre necessidades, 
colaborando na sua resolução, nomeadamente junto das entidades governativas responsáveis 
e que as tutelam;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realização dos pagamentos a fornecedores e a prestadores de serviços da Câmara Municipal 
de Beja com a maior rapidez possível;----------------------------------------------------------------------------
Apoio aos agentes culturais do concelho, tendo em conta as medidas extraordinárias de Apoio 
às Artes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagamento dos apoios financeiros ao Movimento Associativo Cultural, Juvenil e Desportivo do 
Concelho, nos termos previstos no PAMA, em valor nunca inferior ao recebido no ano transato, 
considerando a suspensão/interrupção da atividade das coletividades;---------------------------------
Manutenção do apoio financeiro previsto para as atividades pontuais programadas por essas 
mesmas associações, designadamente as que implicaram já investimentos e/ou assunção de 
compromissos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforço de informação e sensibilização aos sem-abrigo e às famílias nómadas sobre a 
prevenção da contaminação do COVID-19, sintomas e formas de atuação;-----------------------------
Divulgação de linhas de apoio e formas de assistência à situação de isolamento social, 
nomeadamente no domínio da psicologia e saúde mental;-------------------------------------------------
Constituição de um organismo que conte com a presença de entidades representativas dos 
principais setores da atividade do concelho, de forma a melhorar a articulação e intervenção, 
nomeadamente no acompanhamento às medidas de contenção em todas as freguesias do 
concelho, e em articulação com os executivos das Juntas de Freguesia.”, disse.---------------------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente a este conjunto de recomendações disse que 
algumas já estão a ser executadas, outras estão em vias de o ser e pessoalmente parecem-lhe 
todas exequíveis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que tem havido muita dificuldade na aquisição de EPI (equipamentos de 

proteção individual), mas são dificuldades a nível mundial devido à procura destes materiais, de 
qualquer forma, a Câmara Municipal recebeu uma oferta de cerca de duas mil máscaras e vai 
adquirir, através da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, mais oito mil que 
vai fazer para cinco/seis municípios do distrito a uma entidade local. Esta situação preocupa-os 
de facto mas tem havido um esforço para ter o material mínimo que confira segurança aos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Beja.-------------------------------------------------------------------
Em termos orçamentais, e tanto quanto sabe, todos os salários e direitos dos trabalhadores 
estão inteiramente salvaguardados, portanto estas e outras medidas que irão tomar não são 
definitivas, poderão ter que se tomar medidas complementares desde que financeiramente 
sejam sustentáveis para o Município de Beja e que sigam as boas práticas recomendadas pela 
ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a Autoridade Pública de Saúde e a Direção 
Geral de Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi também com base nas indicações da ULSBA que se começou no dia 26 de março com duas 
equipas da proteção civil o programa de desinfeção com peróxido de hidrogénio, dos espaços 
referidos na recomendação apresentada pela vereadora Sónia Calvário, que geralmente 
recebem maior concentração de pessoas, nomeadamente entradas de supermercados ou de 
outra grandes superfícies, principais Largos da cidade, moloks, contentores, caixotes do lixo, 
multibancos, zonas de farmácias, etc., e na segunda-feira terminou-se o fornecimento às 
juntas de freguesia, quer de hipoclorito de sódio quer de peróxido de hidrogénio, para que 
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estas possam também proceder à desinfeção e lavagem dos sítios que considerem adequados 
nas respetivas jurisdições geográficas.---------------------------------------------------------------------------
Contudo nunca é demais lembrar que a principal prevenção para o COVID-19 é o 
distanciamento social, a lavagem frequente das mãos e o cuidado de não as levar à boca, nariz 
e olhos e portanto todas estas medidas que são tomadas pela autarquia de Beja e por todas as 
outras não substituem os cuidados individuais que cada um deve ter para que se pare esta 
cadeia de transmissão que felizmente na nossa zona não tem sido dramática. No entanto, a 
situação muda hora a hora, dia a dia e o facto de haver apenas três casos no concelho não 
significa que amanhã não hajam oitenta ou noventa, mas espera que o pior não aconteça. 
Também se tem perguntado muitas vezes como é que a Câmara Municipal poderá reagir se 
acontecer o pior e existindo no concelho seiscentas e cinquenta pessoas institucionalizadas em 
lares, mais as pessoas do Centro de Paralisia e as pessoas da Cercibeja, sendo a capacidade de 
resposta montada para cerca de trezentas pessoas, é tudo uma questão de escala, porque se 
houver necessidade de responder a duzentas pessoas as condições são boas, se a necessidade 
for para trezentas ou quatrocentas a resposta já não será a melhor nem a desejada, daí esta 
atitude preventiva ser bastante importante para que isso não aconteça.-------------------------------
Acrescentou que estamos todos juntos nesta batalha e ainda ontem telefonou ao Presidente 
Tomé Pires de Serpa para se colocar ao seu dispor, com os meios que a Câmara Municipal de 
Beja tem, para que se for necessário alguma coisa ajudar e o mesmo espera de outros 
municípios se for Beja a precisar, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha, depois de ouvir atentamente as palavras do senhor Presidente, referiu 
concordar com as mesmas à exceção de quando disse “se acontecer o pior” porque acha que a 
linguagem não deve ser essa mas sim tomar todas as medidas práticas e preventivas que 
estiverem ao alcance da Câmara Municipal e dentro das suas competências, colaborando com 
todas as instituições, para efetivamente não se chegar a esse ponto.-----------------------------------
Acrescentou que as pessoas têm que compreender que se queremos sair mais cedo de casa 
temos todos de cumprir, aliás esta é uma máxima e não é só na área da saúde, que se todos 
estivermos unidos nesta batalha mais facilmente a venceremos, porque a seguir terá de haver 
união para as estradas, aeroporto, hospital, etc. e portanto o senhor Presidente e a Câmara 
Municipal poderão contar com o apoio e colaboração dos vereadores da CDU para se precaver 
e se é isto que está a fazer pensa que está no bom caminho.----------------------------------------------
Relativamente às centenas de pessoas que estão nestas instituições e dentro destas medidas 
preventivas, perguntou se a Câmara Municipal tem promovido contatos com as mesmas para 
as pessoas também se sentirem mais seguras, disse.--------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, agradeceu as palavras do vereador João Rocha e disse que o 
bom caminho nunca é o ótimo porque gostariam sempre de poder fazer mais e ajudar mais, 
contudo há respostas que gostariam de dar mas que não está ao alcance da autarquia e que 
aliás já foi transmitida às instituições, como a disponibilização de casas de apoio para 
funcionários de lares e IPSS’s poderem pernoitar, porque teria de haver habitação para perto 
de duzentas pessoas. Aqui terão de ser as próprias instituições, dentro dos seus planos de 
contingência, a prever a rotação dos funcionários e que os mesmos pernoitem em segurança 
eventualmente fora do núcleo familiar.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja não se poupará a esforços, julga que as respostas têm sido dadas 
a bom nível, e sendo verdade que a situação no concelho não é substancial, ainda não foram 
testados em força e oxalá que não o sejam porque reconhecem as limitações e não adianta 
queixarem-se mas sim exigir do Estado e da Segurança Social que façam chegar EPI aos 
trabalhadores dessas instituições, nomeadamente das IPSS’s que estão muito assustados. 
Informou ainda que no âmbito dos Projetos COM_VIDA e Sucesso na Escola estão a ser feitas 
dezenas de máscaras por dias e centenas de viseiras para serem distribuídas por várias 
entidades e portanto com os meios que existem faz-se aquilo que se pode.---------------------------
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Esta batalha começou dia 09 de março e desde aí que se trabalha numa velocidade vertiginosa 
onde são completamente absorvidos por este problema relativamente ao qual estamos todos 
juntos e que será ultrapassado porque apesar de tudo prefere debater com os vereadores e 
com a população, o aeroporto, as estradas e outros assuntos do que o COVID-19 e ter a 
atividade autárquica praticamente paralisada a viver vinte e quatro horas/dia durante um mês 
inteiro e sabe-se lá quanto mais tempo quase exclusivamente para isto, disse.----------------------- 
 
O vereador João Rocha, relativamente à questão do pessoal dos lares, médico e enfermeiros 
pernoitarem fora das suas casas, sugeriu que a Câmara Municipal pudesse contatar os 
Alojamentos Locais e outros, que estão completamente vazios, para que essas pessoas possam 
ficar alojadas durante algum tempo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que esta situação está acautelada no Plano delineado 
com a Proteção Civil Municipal e a Câmara Municipal tem articulado com os estabelecimentos 
hoteleiros que presentemente estão encerrados para os profissionais de saúde poderem 
permanecer nessas unidades, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

2.1. – Proposta de abertura de discussão pública da Operação de 

Reabilitação Urbana do Bairro de São Miguel à Estrada da Carocha;----------- 
 
Registo nº 5369, de 03 de abril de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que de acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal delibera 
enviar este processo para o IHRU, por meios eletrónicos para emissão do parecer não 
vinculativo no prazo de 15 dias. Simultaneamente é submetida nos termos previstos no RGIT 

para a discussão pública dos Planos de Pormenor.------------------------------------------------------------
Assim, a Câmara Municipal delibera proceder a abertura de discussão pública através do aviso 
a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, na plataforma 
colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio da internet do município, no qual conte o 
período de discussão pública, a forma como os interessados podem apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, as eventuais sessões públicas a que haja lugar (o que 

nesta situação concreta não se aplica) e os locais onde se encontra disponível a proposta.------------
O período de discussão pública deve ser anunciado com antecedência de 5 dias e não pode ser 
inferior a 20 dias, devendo neste período específico ser determinado um período superior.------
Decorrido este período e apreciadas as reclamações, a Câmara Municipal aprovará em 
definitivo o programa e enviará à Assembleia Municipal para aprovação. Este programa será 
então publicado no Diário da República.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de discussão pública por trinta 
dias úteis devido aos condicionalismos impostos pelo COVID-19.(Deliberação nº 186)---------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu que fossem usadas as plataformas de comunicação mais 
utilizadas para se divulgar estes projetos até porque como os prazos administrativos estão 
atualmente suspensos as pessoas podem não se aperceber que estão alguns assuntos em 
discussão pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda informou que se fará uma divulgação mais ampla devido ao período 
que se atravessa sabendo que nas discussões anteriores elas foram feitas praticamente todos 
por email e dessa forma considera que estão reunidas as condições para que esta possa ser 
feita nos mesmos moldes das anteriores.----------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rural 

do Monte da Navarra;---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2368, de 01 de abril de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que tendo terminado o período de discussão pública da minuta do contrato para planeamento 
do PIER do Monte da Navarra, sem que se tenha registado qualquer sugestão ou reclamação, 
está agora a referida minuta com os termos de referência associados, em condições de serem 
aprovado e posteriormente assinados por ambas as partes, Câmara Municipal e promotor.------
Para que se possa dar andamento a este processo na Plataforma dos instrumentos de gestão 
territorial, é ainda necessário que a Câmara Municipal delibere mandar elaborar o plano, de 
acordo com os princípios definidos nos termos de referência e no contrato celebrado, o que 
deverá ser sujeito a consulta pública, para a eventual recolha de sugestões a ter em conta na 
elaboração do mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e mandar elaborar o plano de acordo com os 
princípios definidos nos termos de referência e no contrato celebrado.(Deliberação nº 187)------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação definitiva do Plano de Intervenção em 

Espaço Rural da Herdade de Vale de Travessos;--------------------------------------------- 

 
Registo nº 2048, de 11 de março de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que tendo terminado o período de discussão pública da minuta do contrato para 
planeamento não tendo sido registado qualquer reclamação ou sugestão no âmbito da 
consulta pública da proposta do Plano, está o mesmo em condições de ser submetido a 
apreciação final da Câmara Municipal e submetido finamente à aprovação da Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

188)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Pedido de certidão de direito de preferência;-------------------------------------- 
 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Mouraria, nº 40, em Beja, pelo valor de 20.000,00 
€, 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 189)-------- 
 
O vereador Luís Miranda quis referir que tem havido alguns problemas com o serviço Casa 
Pronta uma vez que este indica prazos mas quem é soberana é a Câmara Municipal de Beja. 
Neste caso, o pedido é agora submetido mas a escritura até já foi realizada no dia 06 de março 
e como se lembrarão já houve uma situação em que foi decidido exercer o direito de 
preferência mas como já tinha passado o prazo acabou por não se concretizar. Esta habitação 
estava incluída no Plano de Pormenor da Mouraria para ser unida ao nº 36 e 38 e neste caso 
justificar-se-ia o exercício do direito de preferência, embora depois se tivesse de desenvolver 
um processo de aquisição do nº 36 e 38, contudo e tendo sido uma transmissão de pais para 
filho talvez não se justificasse mas fica aqui a nota e a solicitação aos senhores vereadores e 
senhor Presidente para, nestes casos, ter a faculdade de despachar estes processos sendo 
depois ratificados em reunião de câmara, e não se correr o risco de perder alguma 
oportunidade que possa ser valiosa em termos de património, uma vez que o serviço Casa 
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Pronta considera que a Câmara Municipal não quer exercer o direito de preferência se ao fim 
de quinze dias não houver uma resposta.----------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente a esta questão e à explicação do vereador Luís 
Miranda, sente-se mais confortável em não se exercer o direito de preferência. No que se 
refere ao vereador fazer uso da sua competência delegada há aqui um problema concreto que 
se prende com o entendimento diferente que têm na utilização ou uso de alguns espaços, 
nomeadamente do centro histórico, ou seja, ainda que perceba que o vereador pode tornar a 
coisa mais célere, podem posteriormente estar em desacordo com o entendimento que o 
executivo tem relativamente a determinado espaço que pode ser naturalmente diferente do 
deles, como já aconteceu noutras situações, disse.----------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o compromisso pode ser a Câmara 
Municipal autorizar o senhor vereador Luís Miranda a exercer essa preferência sempre que se 
tratem de imóveis fora do centro histórico e continuar a trazer não para ratificação mas para 
votação os que se encontram dentro do centro histórico.-------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu que quando chegam os pedidos do serviço Casa Pronta e ao 
verificar-se que não há nenhuma reunião de câmara durante esse período de quinze dias que 
seja enviado um ofício a transmitir esse facto e que esta decisão carece de deliberação pelo 
que terão de aguardar essa mesma decisão.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda disse ainda que o facto de se proceder à ratificação em reunião de 
câmara não invalida que essas démarches relativamente ao serviço Casa Pronta não sejam 
feitas, não sabe é se serão atendidas mas, evidentemente, que envidarão esforços para que 
essa posição se altere, aliás este sistema é utilizado para todas as câmaras do país onde até já 
podem ter tido alguns dissabores e nesse caso irão ter com a de Beja também, disse.-------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação ESTAR, a atribuição de um subsídio, no âmbito do Programa A/Apoio 
ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 190)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela AMEC – Associação dos Mediadores Ciganos de Portugal, a atribuição de um 
subsídio, no âmbito do Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 191)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ADASD – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro 

da Base Aérea 11 – O Avião, a atribuição de um subsídio, no âmbito do Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 192)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Fundação Nobre Freire, a atribuição de um subsídio, no âmbito do Programa 
A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
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Concelho de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 193)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Banco Alimentar Contra a Fome, a atribuição de um subsídio, no âmbito do 
Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do Concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 194)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, a atribuição de 
um subsídio, para aquisição de EPI, e para fazer face à quebra de receitas a nível do transporte 
de doentes, no âmbito da pandemia COVID-19.----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quarenta mil 
euros.(Deliberação nº 195)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Sociedade Filarmónica Capricho Bejense, a atribuição de um subsídio, para 
aquisição de instrumentos musicais.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de vinte e cinco mil 
euros.(Deliberação nº 196)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de atribuição de subsídios no âmbito do desfile de 

carnaval das escolas 2020;--------------------------------------------------------------------------------- 
 
No âmbito do Desfile de Carnaval das Escolas e/ou animação nas freguesias rurais, propõe-se a 
atribuição dos seguintes subsídios (montante calculado com base no valor de 2,0 €/aluno):------------ 
 

Escola/Instituição Valor (€) 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 1.794,00 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 444,00 

Associação Para o Ensino – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 120,00 

Centro Infantil da Santa Casa da Misericórdia 118,00 

Centro Paroquial e Social do Salvador  268,00 

Associação Escola Aberta  150,00 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja 100,00 

Felisbela Tavares Santos Parrinha, Ldª – Colégio Jardim infantil Nossa Senhora da 
Conceição 

206,00 

Casa do Povo de Penedo Gordo 52,00 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares  300,00 

Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança  36,00 

O Avião – Associação de Desenvolvimento Sociocultural e Desportivo do Bairro da Base 
Aérea 11 

34,00 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 197)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior referente ao 1º 

trimestre de 2020;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número um 
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que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 732,45 €.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade aprovar a comparticipação do Município de Beja, no valor de 
setecentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos.(Deliberação nº 198)-------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de atribuição de subsídios para fazer face ao pagamento 

de tarifas de água, taxas de saneamento e resíduos sólidos urbanos para 

as IPSS’s e Misericórdias do Concelho de Beja;----------------------------------------------- 

 
Registo nº 2382, de 02 de abril de 2020, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que no âmbito da situação epidemiológica do novo Coronavírus COVID-19, a 
Câmara Municipal de Beja tem vindo a acionar um conjunto de medidas de carácter excecional 
e temporário, no sentido de fazer face a esta situação. No atual cenário de crise 
epidemiológica, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Misericórdias, 
independentemente das respostas sociais que prestam em situações normais, de forma a 
garantir a proteção social aos grupos mais desfavorecidos, têm agora uma maior 
responsabilidade e esforço financeiro acrescido. Atendendo a que, no desenvolvimento das 
suas atividades, estas instituições se deparam diariamente com dificuldades ao nível da gestão 
financeira, a Câmara  Municipal de Beja propõe criar uma medida de apoio ao reforço de 
emergência de equipamentos sociais, também de natureza temporária e excecional, para 
assegurar a capacidade de resposta destas instituições, durante este período de pandemia da 
doença COVID-19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a atribuição de um subsídio às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) e Misericórdias do concelho Beja, para fazer face ao pagamento de 
tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, no período compreendido entre 1 de 
abril e 30 de junho de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, a instituição deverá apresentar as respetivas faturas, na Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social, para que se proceda ao reembolso do referido valor.--------
Trata-se de um esforço financeiro para a Autarquia, mas que, perante a situação extrema que 
estamos a viver, se  torna imprescindível no apoio às necessidades destas instituições, para 
que as mesmas se foquem   no que realmente importa, as pessoas, através da prestação de um 
serviço de qualidade, minimizando os constrangimentos de ordem financeira decorrentes da 
situação atual. Para tal, após cálculo da soma de todos os consumos médios multiplicada por 
três, equaciona-se a possibilidade deste valor poder ser duplicado em 50%, pelo que se 
propõe-se cabimentação no valor de noventa mil, cento e três euros e noventa e três cêntimos 
(90.103,93 €) para fazer face a esta despesa.-------------------------------------------------------------------- 
 

Entidade Apoio a receber em € 

Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja 59,40 

Caritas Diocesana de Beja 5.460,75 

Centro de Apoio Social do Concelho de Beja 421,61 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 7.035,62 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja 3.470,85 

Centro Paroquial Salvador – Pólo II 7.141,55 

Centro Social da Imaculada Conceição – Salvada 311,40 

Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança 1.054,17 

Centro Social Nossa Senhora da Graça – Baleizão 1.254,38 

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Luz 7.789,01 

Cercibeja 2.395,04 

Fábrica da Igreja Paroquial de Salvador 8.913,83 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Albernoa 4.737,92 

Fundação Joaquim Honório Raposo – Salvada 2.745,50 

Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro – Beja 1.674,23 



 

Página 9 de 11 
 

Lar Nobre Freire 4.150,62 

Mansão de São José 5.066,24 

Patronato de Santo António 8.321,09 

Santa Casa da Misericórdia de Beja 1.923,93 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja 3.902,45 

Fundação de São Barnabé 12.274,34 

Valor total do apoio 90.103,93 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 199)---------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, referiu que os vereadores da CDU congratulam-se que parte da 
proposta que apresentaram na última reunião, nomeadamente em relação às IPSS’s, tenha 
sido considerada e em seguida apresentou o seguinte para avaliação:----------------------------------
“Alargamento da Tarifa Social a todos os Consumidores Domésticos: que se encontrem em 
situação de carência económica, como os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos, 
Rendimento Social de Inserção, Subsídio Social de Desemprego; Abono de Família; Pensão 
Social de Invalidez e de Velhice; que tenham um rendimento anual igual ou inferior a 5.808 €, 
acrescido de 50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer 
rendimento, até ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer prestação social; 
que, durante o ano de 2020 comprovem que tiveram redução de rendimentos em 
consequência dos efeitos provocados pelo surto epidémico;----------------------------------------------
Estabelecer que: durante o ano de 2020, a tarifa social se concretiza através da isenção da 
tarifa fixa, da criação de uma tarifa variável com valor 0 para o 1º escalão; e um desconto de 
50% para o 2º escalão; para o ano de 2020, um desconto de 50% no tarifário social não-
doméstico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estabelecer que para os Consumidores Não-domésticos, que comprovem uma redução de 
rendimentos a partir de março de 2020, o prazo de pagamento das faturas é de 90 dias, a 
partir da data da emissão da fatura, com exceção das faturas já vencidas cujo pagamento será 
até 90 dias após a retoma da atividade no caso de suspensão por força das medidas 
decretadas no âmbito do combate à epidemia.”, disse.----------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sobre a questão do pagamento da água a 
noventa dias, prática que muitos municípios estão a seguir, informou que no caso de Beja 
todos os agregados ou consumidores com contrato que não façam o pagamento por 
transferência bancária têm esses noventa dias até porque a tesouraria da EMAS está fechada. 
Quem faz por transferência bancária, continuará a fazê-lo, até porque há uma parte dos 
trabalhadores portugueses abrangidos por lay-off com uma redução de 1/3 do vencimento, 
mas os pensionistas e funcionários públicos continuam a receber o mesmo e estar a empurrar 
para a frente só iria causar mais dificuldades ao pagar tudo junto daqui a três meses.-------------
Relativamente ao Cartão Municipal Sénior existem 541 contratos no concelho de Beja e são 
541 pessoas que também só pagam 50% da água.------------------------------------------------------------
As outras propostas terão de ser analisadas e quantificadas, disse.-------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que embora não esteja divulgado a EMAS não está e não 
irá proceder a qualquer corte de água por falta de pagamento durante este período, disse.------ 
 
 

2.9. – Proposta de isenção temporária do pagamento de assinatura de 

comerciante;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2439, de 07 de abril, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, no qual apresenta as 
seguintes propostas para isenção de avenças mensais do parque de estacionamento 
subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes:---------------------------------------------------------------------
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1. que a medida se estenda ao mês de setembro, ou seja, a isenção temporária seja válida de 1 
de abril a 30 de setembro de 2020 (6 meses);-------------------------------------------------------------------
2. que a medida se aplique apenas a uma das assinaturas contratada pelo comerciante;----------
3. que a medida seja válida apenas para os comerciantes que à data de apresentação das 
medidas em reunião de câmara tenham contratado assinatura no parque subterrâneo da 
Avenida Miguel Fernandes.------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que o processamento do mês de abril já foi realizado em março há assinaturas de 
comerciante que já foram pagas, pelo que, para estes comerciantes, deverá ser realizada a 
devida devolução da quantia paga. Esta medida teria o seguinte impacto financeiro: 15 
comerciantes/un. turísticas x 31,15 € x 6 meses = 2.803, 50 €.---------------------------------------------
Apresenta-se a lista dos comerciantes que poderão vir a ser abrangidos por esta medida e a 
situação em que se encontram:------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Comerciantes Mês de abril Tipo de comércio /serviço Meses anteriores 

António Joaquim Reis Silva Isento Café Pagos 

Ana Isabel Horta Lopes Devolver Mercearia Pagos 

Agencia Funerária Pax-Júlia 1 Devolver Funerária Pagos 

Agencia Funerária Pax-Júlia 2 Pago Funerária Pagos 

Arnal 1 Isento Ramo imobiliário Pagos 

Arnal 1 Em divida Ramo imobiliário Pagos 

Aurélio Costa Fernandes Isento Ourivesaria Pagos 

Helena Maria Couraça Isento Perfumaria Pagos 

Centro Óptico de Beja Isento Ótica Pagos 

Hugo Valverde Devolver Imobiliária Pagos 

Clinica Mauro Vale Devolver Dentista Pagos 

JCC Seguros Devolver Seguros Pagos 

Maria Helena Ciríaco Palma Devolver Mercearia Pagos 

Luís Manuel Santos Galrito Devolver Jurista Pagos 

Manuel Domingos Francês Rosa Devolver Ramo imobiliário Pagos 

Maximiano José L. Ferreira Isento Florista Pagos 

Paulo Alves Isento Tuk Tuk Recente 
 

Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 200)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedido de isenção das taxas devidas por transladação de coval 

para um ossário;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Esmeralda de Jesus Lança Silva Troles, a isenção das taxas devidas por 
transladação de coval para um ossário, propondo-se entregar o coval perpétuo nº 2665 C.B. 
talhão nº 4 do Cemitério Municipal.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 201)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – 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 Secundária Diogo de Gouveia, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto 
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improvisado para a realização do baile de finalistas da Escola Secundária Diogo de Gouveia, no 
Pavilhão Institucional de Beja, no dia 07 de março de 2020.------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 202)----------------------------------------------- 
 
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 pavilhão sito na Rua da Liberdade, em Porto Peles, no dia 14 de março de 2020.---
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 203)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído e da licença de recinto improvisado para a 
realização da VII Edição do Silarca Festival do Cogumelo, na Praça Magalhães Lima, em Cabeça 
Gorda, de 06 a 08 de março de 2020.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 204)----------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 67, relativo ao dia sete de abril 

de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 

e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos, sendo um 

milhão, duzentos e vinte mil, cento e setenta euros e setenta e um cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e nove mil, setecentos e um euros e noventa e quatro cêntimos 
de operações não orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. – 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.------------------ 
 
 

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezasseis horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 22 de abril de 

2020 


		2020-04-24T09:47:41+0100
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2020-04-24T11:49:44+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




