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Ata número oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e dois 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 propondo a inclusão na ordem de 
trabalhos da transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo 
Alentejo, no âmbito da aquisição de máscaras cirúrgicas, que mereceu o acordo de todos os 
vereadores:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1.  – Proposta de aprovação da ata no 7/2020;--------------------------------------------- 
 
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 7/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia oito de abril de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 205)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sobre a situação da COVID-19 no Concelho de 
Beja informou que na área da ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, estão 
confirmados 80 casos positivos (11 na área de Beja), 10 casos recuperados (3 a 5 pessoas de Beja) 
e, infelizmente, registou-se o primeiro óbito por COVID-19 no concelho, nomeadamente um 
utente da Fundação Nobre Freire. Neste momento não há nenhum trabalhador da Câmara 
Municipal de Beja em quarentena, nem com sintomas, suspeito ou doente.--------------------------
Irá iniciar-se uma ação, entre dia 26 de abril até 16 de maio, coordenada pela ULSBA – Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo e encomendada pelo Ministério do Trabalho e Segurança 
Social para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nomeadamente através 
do Algarve Biomedical Center – Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 
Algarve, que fará exames a todos os lares de 3ª idade (funcionários e utentes) da Comunidade 
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Intermunicipal, que não comportam quaisquer custos para os Municípios por serem 
inteiramente financiados pelo Ministério referido. Entidades como a Cercibeja e o Centro de 
Paralisia Cerebral de Beja, pelo menos nesta primeira fase, não estão incluídas. A expetativa 
deste Centro é testar cerca de 300 pessoas por dia entre utentes e funcionários e nunca 
haverá mais de uma entidade no mesmo concelho a ser testada no mesmo dia. Depois deste 
despiste inicial a estas 4.705 pessoas o objetivo é que quinzenalmente os funcionários sejam 
monitorizados durante um ano a um ano e meio.-------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal, dentro das suas possibilidades, está sempre com muita atenção à sua 
população, com particular incidência nos lares e na comunidade do Bairro das Pedreiras que é 
de grande risco, as ações de desinfeções em espaços públicos continuam normalmente com 
uma periodicidade quinzenal pelos mesmos espaços e com o apoio das juntas de freguesia e 
não sendo a situação do nosso concelho alarmante também não se pode estar descansado 
porque a mesma pode inverter-se de um momento para o outro, mas no entanto espera que o 
Distrito de Beja e o país de uma forma geral não sejam tão fustigados como foram outros 
porque o vírus vai andar por aí durante algum tempo e a missão da autarquia é fazer todos os 
possíveis para mitigar os seus efeitos na população e nos trabalhadores da autarquia para os 
quais tem naturalmente um dever e atenção especial de proteção, disse.----------------------------- 
 
O vereador João Rocha perguntou se é a Direção Geral da Saúde que vai coordenar esta ação 
que será levada a cabo pelo Algarve Biomedical Center – Centro Académico de Investigação e 
Formação Biomédica do Algarve e qual é o papel da ULSBA – Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo na mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a ULSBA – Unidade Local de Saúde 
do Baixo Alentejo foi muito eficaz a despistar os três lares do distrito que já foram atingidos, 
Vila Verde de Ficalho, Mértola, e aqui no concelho de Beja foi uma participação 
particularmente complexa porque o primeiro diagnóstico positivo que desencadeou todo o 
processo chegou às 13:00 horas do sábado de páscoa, no domingo estavam a ser testadas 77 
pessoas (54 utentes e 23 funcionários) e na terça-feira os resultados foram conhecidos com mais 
dois casos positivos. Vão ser testadas 75 unidades do Distrito de Beja, excluindo Odemira, a 
ULSBA certamente estará ao corrente da situação, as câmaras municipais serão também 
informadas na véspera da despistagem dos lares no respetivos concelhos mas os testes vão ser 
mesmo feitos no laboratório Biomedical Center.-------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a solicitar o fornecimento da listagem dos ajustes diretos 
simplificados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à última intervenção que foi levada a cabo no Bairro Social em que foram 
verificadas algumas deficiências e que depois foram informados em reunião de câmara que a 
empresa entretanto tinha abandonado a obra, perguntou se já foram agilizados os 
mecanismos legais para fazer face às mesmas e aos trabalhos que não foram realizados e que 
estavam inscritos no caderno de encargos.---------------------------------------------------------------------
Relativamente à cobertura da Escola da Salvada e às deficiências que a mesma apresenta, 
colocou a questão no mesmo âmbito da anterior.------------------------------------------------------------
Relativamente a este novo modelo de escola que agora se encontra em funcionamento e 
principalmente nas juntas de freguesia rurais, perguntou como é que a Câmara Municipal está 
a articular no sentido de agilizar um conjunto de procedimentos para auxiliar os pais e 
encarregados de educação no sentido das coisas decorrerem com a maior normalidade 
possível, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção no Bairro Social, 
informou que a empresa entrou em insolvência e crê que ficaram duas casas inacabadas e 
várias caixilharias novas por montar. Terá que verificar com o Engº Nuno Araújo qual o ponto 
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da situação mas julga que o responsável da entidade insolvente foi convocado para vir a Beja 
no sentido de se encontrar uma solução para ultrapassar a situação. De qualquer forma e 
quase de certeza pensa também que a Câmara Municipal de Beja não pagou a totalidade da 
obra, isto é, que os trabalhos não executados não foram pagos, ou seja, só foi pago o trabalho 
executado e não o que estava contratado inicialmente deixando de foram aquilo que não foi 
cumprido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente a esta informação o vereador Vítor Picado solicitou, se possível, uma breve 
descrição daquilo que foi feito e do que ficou por fazer, o que é que a Câmara Municipal pagou 
e também o que não pagou porque não foram executadas as obras.------------------------------------
Preocupa-o também a informação que lhe chegou por parte de alguns moradores, que os 
materiais aplicados, nomeadamente ao nível das caixilharias, possam não corresponder áquilo 
que estava inicialmente previsto e que algumas estavam deficientemente colocadas não 
servindo o propósito de isolamento térmico e acústico. Contudo e de acordo com a resposta 
do senhor Presidente irá aguardar essa conversa com o Engº Nuno Araújo para depois receber 
este conjunto e informações.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu estranhar esta questão que o vereador Vítor Picado colocou 
relativamente às caixilharias porque elas foram colocadas dentro daquilo que estava previsto e 
aprovadas pela fiscalização. Relativamente às que não foram colocadas julga que foi daquelas 
situações em que as pessoas no início disseram que não, depois disseram que sim, entretanto 
a empresa faliu e não foi possível concretizar a instalação das mesmas. No outro caso pode ser 
uma questão de má execução e haver alguma patologia nas caixilharias, admite que isso possa 
acontecer, mas não havendo o tradicional prazo de garantia em que o empreiteiro poderia 
retificar esse tipo de situações o prejuízo é inevitável o que não quer dizer que não se tente 
através das garantias bancárias corrigir aquilo que deve ser corrigido, garantias bancárias essas 
que podem ser acionadas nesta matéria e que deverão sê-lo, disse.------------------------------------- 
 
Relativamente à Escola da Salvada o vereador Arlindo Morais, informou que a Câmara 
Municipal entrou em contato com a empresa que fez a requalificação da cobertura, que 
enviou um email dia 17 de abril dando conhecimento que uma das suas equipas se deslocará 
ao local para reparar aquilo que for reparável.-----------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda questão colocada pelo vereador, informou que os serviços estão em 
contato diário com os coordenadores e diretores das escolas para se ir acompanhando as 
situações. A Câmara Municipal disponibilizou 30 tablets para alunos em final de curso ou de 
ciclo para que possam efetivamente no 10º, 11º ou 12º ano ter outro tipo de apoio e também 
se está a substituir às Juntas e Uniões de Freguesia que não tenham condições de 
fotocopiadoras ou que não tenham pessoal no sentido de se fazer chegar alguns materiais e, 
se for caso disso, ir entregá-los na casa dos alunos assim os pais o desejem e queiram, disse.---- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI e AMR);---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI e 

AMR), que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata, o 
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senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a mesma consiste na atualização 
das verbas do Orçamento Geral do Estado e incluir no orçamento municipal a receita de 
1.123.000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 206)------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – 2ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções 
do Plano (PPI);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 2ª Revisão ao Orçamento da Receita/Despesa e às Grandes Opções do Plano (PPI), 
que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, o senhor 
Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a mesma consiste na transição do saldo de 
gerência do ano passado, nomeadamente 91.023,91 €.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 207)------------------------------------------------- 

 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2019;------- 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M. relativo ao ano 2019, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante 
da presente ata, o vereador Luís Miranda, muito sinteticamente deu conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ano de 2019 foi um ano de consolidação nas componentes, operacional e financeira;-----------
Entrou em funcionamento a nova Estação de Tratamento de Águas Residuais;-----------------------
Houve uma clara diminuição do número de ocorrências relacionadas com as obstruções na 
rede de saneamento;-------------------------------------------------------------------------------------------------
A empresa teve uma percentagem de água não faturada de 22,3%, número bastante abaixo 
daquilo que era normal;----------------------------------------------------------------------------------------------
Houve uma diminuição em mais de 50%, relativamente ao ano anterior, do numero de ruturas 
na rede;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nível financeiro foi possível traçar uma rota de recuperação não existindo no final de 2019 
quaisquer dívidas vencidas na contabilidade da EMAS;------------------------------------------------------
Como é sabido, devido à interrupção do processo de agregação, a empresa fica impossibilitada 
de poder beneficiar das candidaturas comunitárias e também poder diminuir, ainda que fosse 
pouco, o preço da água conforme estava previsto;-----------------------------------------------------------
O volume de água vendido ronda os 2.000.000 de m3 a cerca de 20.000 clientes, 13.500 destes 
em Beja e 6.500 nas aldeias o que dá sensivelmente 2/3 na cidade e 1/3 nas aldeias.----------------
O fornecimento de água em média por consumidor é de 100 m3

/ano o que dá uma média de 
8,3 m3

/mês, sendo que o preço médio da água vendida foi de 1,80 €/m3;------------------------------
O volume de negócios foi de 6.650.000,00 €, sendo que de venda de água foram 2.850.000,00 
€ e de prestação de serviços 3.800.000,00 €;-------------------------------------------------------------------
Em termos de gastos, reduções, depreciações e amortizações, 790.000,00 €, gastos totais da 
exploração 6.900.000,00 € e no fim de 2019 havia um endividamento bancário de médio e 
longo prazo de 3.080.000,00 € e um investimento de 450.000,00 € que é de facto o ponto 
fraco da atividade da EMAS;-----------------------------------------------------------------------------------------
O resultado operacional foi de 466.000,00 €, um resultado antes de impostos de 365.000,00 € 
e um resultado líquido do período de 213.121,00 €;----------------------------------------------------------
Estes são os traços gerais do Relatório e Contas da EMAS de 2019 caraterizado por uma certa 
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continuidade com o ponto fraco relativamente ao investimento e marcado pela interrupção do 
processo de agregação o que poderia elevar a empresa para outro patamar, disse.-----------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

208)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2019;------------------------------------------- 

 
Presente o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2019, que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 209)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de discussão pública do Plano de 
Intervenção em Espaço Rural da Fonte dos Frades;--------------------------------------- 

 
Registo nº 2570, de 17 de abril de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que está o PIER da Fonte dos Frades em condições de ser submetido ao período de discussão 
pública nos termos definidos na lei, caso a Câmara Municipal entenda oportuno efetuá-lo, tal 
como referido no final da ata da conferencia procedimental.----------------------------------------------
De acordo com o parecer emitido pelo gabinete jurídico da Câmara Municipal, esta decisão 
pode ser tomada por despacho do senhor Presidente ou pelo senhor vereador do pelouro, 
desde que depois seja levado a ratificação na primeira reunião de Câmara que se realizar após 
a data do referido despacho.----------------------------------------------------------------------------------------
Também nessa informação é referido que poderá a Câmara Municipal determinar um período 
de discussão pública superior aos 20 dias mínimos previsto na lei respondendo assim de certo 
modo às dúvidas colocadas no parecer do gabinete jurídico da CCDRA sobre este assunto.--------
O processo estará disponível para consulta de forma digital no site da Câmara Municipal e 
também nos serviços entre as 09:00h e às 12:00h com marcação prévia.------------------------------
Propõe-se também que seja enviado nesta fase o processo para o Grupo de Trabalho da 
Assembleia Municipal constituído para a problemática dos olivais intensivos e 
superintensivos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à abertura de discussão pública pelo 
período de trinta dias.(Deliberação nº 210)----------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de protocolo;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Beja e a Diocese de Beja:-----
O segundo outorgante é dono e legítimo proprietário do prédio inscrito na matriz rústica da 
União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria, sob os artigos 9A e 39A, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 2321/20130211, a confrontar a Norte com 
Lourenço José de Goes, Sul Caminho do Rebelo, Nascente Caminho que vai da Estrada de 
Baleizão para a Horta da Borja e Poente Barranco e Caminho do Rebelo.------------------------------
Na qualidade de proprietário e pelo presente Protocolo, o segundo outorgante cede 
gratuitamente ao Município de Beja, livre de quaisquer ónus ou encargos, para integração 
no domínio público, uma parcela de terreno com a área de 1.733,34 m2. A área cedida visa a 
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prossecução do interesse público, permitindo a execução das obras necessárias para a 
pavimentação dos arruamentos designados de Rua Deolinda Quartim e Rua J6.------------------- 
Como contrapartida pela cedência da parcela de terreno com a área de 1.733,34 m2, o 
primeiro outorgante obriga-se a executar, durante o ano de 2020, a pintura interior e exterior 
da Ermida de São Pedro, localizada na União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria, 
em Beja, cujo proprietário é a Diocese de Beja e a reconstruir o Cruzeiro de São Pedro em 
cantaria, formado por cruz latina de secção retangular, assente em base escalonada de planta 
retangular. A base encontra-se em depósito nos Estaleiros da Câmara Municipal de Beja e as 
pedras da cruz serão objeto de aquisição a empresa local, a contratar para o efeito. A 
montagem do Cruzeiro, em local a designar pela Diocese de Beja, nas proximidades da Ermida 
de São Pedro, será efetuada pelos Serviços da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 211)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Propostas para submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal;-------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2566, de 16 de abril de 2020, do Gabinete Jurídico, informando que foi sujeito a 
discussão pública, através de edital, por um período de 30 dias, o Projeto de Regulamento de 
Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja, nos termos do artigo 101º do Código 
do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------
Assim, findo esse prazo de discussão pública do projeto de regulamento, que terminou em 09 
de abril de 2020, sem que tenha havido quaisquer sugestões ou reclamações, é necessário a 
submissão do mesmo à Câmara e Assembleia Municipal.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 212)---------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo vereador Vítor Picado, na qual reiterou o que os 
vereadores disseram na altura do início deste processo, nomeadamente que estejam a ser 
desenvolvidos os procedimentos necessários para que as empresas que deixaram de estar 
isentas, devido à inexistência deste regulamento, possam ser ressarcidas das verbas que 
entretanto pagaram, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Município 
de Beja aplicou a taxa que muitos municípios na mesma situação aplicaram, 0,01% e só poderá 
eventualmente dar um benefício correspondente se a Autoridade Tributária discriminar quais 
as empresas que pagaram, o valor que cada uma pagou e qual o valor global.------------------------ 
 
Registo nº 2567, de 16 de abril de 2020, do Gabinete Jurídico, informando que foi sujeito a 
discussão pública, através de edital, por um período de 30 dias, o Aditamento sobre a criação 
de taxa no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna 
ou azar e outras formas de jogo que integrará a tabela de taxas existente no Município de 
Beja, nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------
Assim, findo esse prazo de discussão pública, que terminou em 27 de março de 2020, sem que 
tenha havido quaisquer sugestões ou reclamações, é necessário a submissão do mesmo à 
Câmara e Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Comissão de Regulamentos da 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 213)---------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à criação desta taxa e na sequência da questão colocada pelo vereador Vítor 
Picado, nomeadamente se a taxa de 500,00 € é por jogo ou por estabelecimento, o senhor 
Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu não ter resposta para essa pergunta mas a Drª 
Fátima Cortes dará essa informação quando a Comissão de Regulamentos reunir.------------------ 
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2.8. – Proposta de aprovação de minuta de acordo no âmbito das obras 
de requalificação do Mercado Municipal;------------------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de acordo no âmbito das obras de requalificação do Mercado Municipal a 
celebrar entre o Município de Beja e Edmundo Manuel Trindade Marino Cova, que constitui 
documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 214)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de aprovação de apoio financeiro extraordinário às 
freguesias do concelho de Beja para combate à COVID-19;-------------------------- 

 
Registo nº 2502, de 14 de abril de 2020, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, que considerando 
que a Câmara Municipal de Beja tem vindo a adotar, no âmbito do combate à COVID-19, várias 
medidas de apoio, quer financeiro, quer logístico a várias instituições do concelho, 
nomeadamente IPSS’s e Associações Culturais e Desportivas.----------------------------------------------
Considerando que as Freguesias pelo seu carácter de grande proximidade, são um parceiro 
determinante, quer na divulgação de informação junto das populações, quer na 
operacionalização de ações de limpeza e desinfeção dos espaços públicos.---------------------------
Considerando que essas ações acarretam despesas imprevistas para as freguesias do concelho, 
propõe-se a atribuição de um apoio financeiro extraordinário para ações locais específicas ou 
aquisição de equipamentos no âmbito da pandemia COVID-19 no valor de 36.000,00 € (trinta e 

seis mil euros) a dividir equitativamente por todas as freguesias.------------------------------------------
Caso mereça a concordância do senhor Presidente, a presente proposto de deverá ser enviada 
para aprovação na próxima reunião de Câmara, e, considerando a urgência, enviada para 
ratificação na próxima reunião da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade um apoio financeiro extraordinário no valor de trinta 
e seis mil euros e submeter à Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 215)---------- 
 
 

2.10. – Pavilhão Desportivo da Escola Mário Beirão – Despesas de 
Manutenção;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dando cumprimento ao protocolo celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas nº 
2 de Beja, deverá ser transferido para esta entidade o valor de 1.700,00 €, respeitante à 
utilização, por parte da comunidade não escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola Mário 
Beirão, no corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a transferência de mil e setecentos euros para o 
Agrupamento de Escolas nº 2.(Deliberação nº 216)------------------------------------------------------------ 
 
 

2.11. – Pavilhão Desportivo da Escola Santiago Maior – Despesas de 
Manutenção;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dando cumprimento ao protocolo celebrado entre o Município e o Agrupamento de Escolas nº 
1 de Beja, deverá ser transferido para esta entidade o valor de 1.300,00 €, respeitante à 
utilização, por parte da comunidade não escolar, do Pavilhão Desportivo da Escola de Santiago 
Maior, no corrente ano.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a transferência de mil e trezentos euros para o 
Agrupamento de Escolas nº 1.(Deliberação nº 217)------------------------------------------------------------ 



 

Página 8 de 10 
 

 

2.12. – Propostas de atribuição de subsídios;------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2552, de 16 de abril de 2019, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição dos subsídios à atividade regular das associações culturais do concelho, 
identificadas no mapa que se junta e que constitui documento anexo número seis que faz 
parte integrante da presente ata, no valor total de 41.350,00 €, no âmbito do PAMA – 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2020 e que enviaram os documentos 
necessários no prazo estipulado para a 1ª fase (31 de março).----------------------------------------------
Perante a atual conjuntura, propõe-se, que o subsídio de apoio à atividade regular, seja pago 
numa só tranche (entre 27 e 30 de abril).-------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor total quarenta e um 
mil e trezentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 218)------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu ainda duas notas:---------------------------------
Primeira nota, a Câmara Municipal não diminui valores a nenhuma entidade mas também não 
irá atribuir subsídios a quem não apresentou o relatório de atividades do ano passado e o 
orçamento para este ano, portanto e muito claramente disse que provavelmente nos próximos 
dias irão ter a Associação Lendias d’Encantar a criticar a Câmara Municipal de Beja e lembrou 
que esta associação, que recebe 20.000,00 € por ano, não está contemplada nesta tranche 
porque não apresentou os documentos. Contudo, foi decidido notificar as associações que não 
o fizeram entre 01 e 31 de março para que o possam fazer entre 01 e 31 de maio.------------------
Segunda nota, pela primeira vez, desde que tomaram posse, fizeram uma pequena alteração 
de valores ao PAMA, nomeadamente aos subsídios a atribuir aos grupos corais ou equivalentes 
aumentando-os de 700,00 € para 1.000,00 €, disse.---------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2593, de 17 de abril de 2019, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, 
propondo, na sequência da informação aprovada por deliberação a 04 de março de 2020 e 
atendendo ao contexto excecional de pandemia do qual resultaram inúmeras consequências 
negativas, não só em termos sociais e económicos, como também em termos desportivos, a 
aprovação imediata dos valores da segunda (e última) tranche, 72.810,00 €, a atribuir à 
atividade regular das associações desportivas do concelho de Beja, identificadas no mapa que 
se junta e que constitui documento anexo número sete que faz parte integrante da presente 
ata, no âmbito do PAMA – Programa de Apoio ao Movimento Associativo 2020. Os valores 
totais considerados são os equivalentes aos apurados na época desportiva anterior 
(2018/2019).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor total de setenta e dois 
mil e oitocentos e dez euros.(Deliberação nº 219)------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 2596, de 17 de abril de 2019, da Divisão de Educação, Desporto e Juventude, que 
atendendo ao valor social e cultural da atividade columbófila, e reconhecendo a dinâmica do 
associativismo no desenvolvimento da mesma, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios, 
correspondentes às entidades que desenvolvem a prática no âmbito da Associação 
Columbófila do Distrito de Beja, de acordo com a sua dimensão:-----------------------------------------
Associação Cultural e Recreativa Zona Azul – 100,00 €;----------------------------------------------------
Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda – 250,00 €;----------------------------------------------
Sociedade Columbófila Asas Alentejanas – 250,00 €;-------------------------------------------------------
Sociedade Columbófila Asas de Beja – 900,00 €;-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir os subsídios no valor total de mil e 
quinhentos euros.(Deliberação nº 220)---------------------------------------------------------------------------- 
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2.13. – Proposta de isenção do pagamento de taxas de ocupação de 
espaço público com esplanadas e de taxas de publicidade no ano de 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Luís Miranda, propôs a isenção do pagamento de taxas de ocupação de espaço 
público com esplanadas e de taxas de publicidade no ano de 2020 em todo o concelho, devido 
ao período que se atravessa em que muitos destes estabelecimentos se encontram encerrados 
e que de certa forma se traduz num apoio da Câmara Municipal a estes operadores.--------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 221)----------------------------------------------- 

 
 

2.14. – Pedido de pagamento em prestações de coval;--------------------------------- 
 
Solicitado por Maria Augusta Mestre Engrossa Rosa, o pagamento em 20 prestações mensais 
do coval nº 9545, no valor de 1.157,79 €.------------------------------------------------------------------------
Após análise da documentação entregue pela requerente no sentido de se apurar a situação 
socioeconómica, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de pagamento faseado em 20 
prestações mensais (19 prestações de 58,00 € + 1 prestação no valor de 55,79 €) perfazendo o total 
de 1157,79 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 222)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Transferência de verba para a CIMBAL – Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo;-------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a deliberação de 06 de abril de 2020, do Conselho Intermunicipal da CIMBAL – 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, onde foi aprovada a aquisição de máscaras 
cirúrgicas, propõe-se a transferência do montante para aquela entidade correspondente ao 
Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara 
autorizando a transferência de onze mil e setenta euros para a CIMBAL no âmbito da aquisição 
de máscaras cirúrgicas.(Deliberação nº 223)---------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 74, relativo ao dia vinte e um de 
abril de dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 
e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e sete euros e noventa e cinco cêntimos, sendo um 
milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e seis 
cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e seis mil, setenta euros e sessenta e 
nove 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.------------------ 
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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 06 de maio de 

2020 
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