
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 

Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 

7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número dez, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a vinte 

de maio 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 informando que, amanhã, Dia da 
Cidade, onde tradicionalmente se homenageiam personalidades ou entidades através da 
atribuição de medalhas de mérito bem como se atribuem as medalhas de bons serviços 
municipais, foi decidido, em março, não fazer estas cerimónias devido à situação que se vive 
atualmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, relativamente às medalhas de bons serviços municipais, as mesmas serão entregues 
ainda este ano, talvez no início de outubro, cerimónia para a qual todos os vereadores estão 
desde já convidados.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às medalhas de mérito, considerou-se não fazer sentido que não sejam 
entregues no Dia da Cidade porque perdem o simbolismo e o valor afetivo, pelo que, no 
próximo ano, poder-se-á medalhar as pessoas ou entidades que seriam propostas este ano 
mas que pelas circunstâncias que vivemos não o puderam fazer, disse.--------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1.  – Proposta de aprovação da ata n
o
 9/2020;--------------------------------------------- 

 
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 9/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia seis de maio de dois mil e vinte, que foi previamente distribuída por todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 233)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Tendo os vereadores da CDU tomado conhecimento que houve supressão de algumas carreiras 
que faziam as ligações das freguesias rurais para Beja e vice-versa, perguntou o que é que a 
Câmara Municipal de Beja sabe sobre esta matéria e o que é que está a fazer para que a 
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situação não se torne definitiva causando grandes constrangimentos à mobilidade e 
contribuindo ainda mais para o isolamento de pessoas que utilizam os transportes públicos.----
Considerando que passou sensivelmente um mês sobre as medidas que os vereadores da CDU 

apresentaram e não havendo feedback sobre se são aceites ou não ou se voltarão a ser 
discutidas, continuam a aguardar resposta às mesmas, mas irão remeter outras 
independentemente de algumas estarem já em marcha ou não e que desde logo passou a citar 
para que constem em ata: isenção das taxas de ocupação de espaço público e publicidade para 
fins comerciais de estabelecimentos locais até ao final do ano 2020; isenção de rendas aos 
concessionários de quiosques, bancas e outros até ao final do ano 2020; plano de incentivo ao 
consumo no comércio local; apoio às associações de âmbito profissional nas áreas da 
agricultura, comércio e turismo; campanha de dinamização turística no concelho; criação de 
uma plataforma para divulgação das medidas de apoio; criação de uma rede digital de 
comércio e serviços públicos; pagamento imediato aos fornecedores; adiamento dos prazos de 
pagamento de rendas; não cobrança de taxas aos vendedores do mercado; isenção de taxas de 
esplanadas com fomentação das mesmas para maior ocupação; isenção do imposto municipal 
da Derrama; adiamento e faseamento do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis; 
baixa do preço do consumo de água ou isenção em 50% em abril, maio e junho de 2020 a 
quem demostre quebra na faturação relativamente a 2019 (questão da água já colocada de várias 

formas sem nunca receberem qualquer feedback); isenção das taxas fixas a empresas que 
suspenderam a atividade e a suspensão do pagamento de estacionamento.--------------------------
Relativamente à empreitada de percursos acessíveis que está a decorrer junto ao Castelo de 
Beja e às queixas que os proprietários de alguns estabelecimentos da zona apresentaram na 
última reunião de câmara onde esteve público presente, referiu que tiveram conhecimento 
que os mesmos têm tido alguma dificuldade em chegar à conversa com o executivo no sentido 
de saberem que tipo de apoio poderão obter ou que medidas estão a ser tomadas para 
minimizar o impacto negativo que as obras estão a ter.-----------------------------------------------------
Relativamente a uma notícia que saiu na comunicação social que dizia respeito ao 
encerramento de um caminho municipal na freguesia de Trindade e, sabendo que a Câmara 
Municipal tomou medidas, dando prazos nos termos da Lei, no sentido do mesmo ser reposto, 
perguntou qual o ponto da situação relativamente a esta matéria e que esforços estão a ser 
desenvolvidos relativamente a todas as outras que têm conhecimento, nomeadamente em 
termos de violações do PDM, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão informou 
que a Rodoviária do Alentejo está em lay-off, tem neste momento um serviço de transportes 
em funcionamento muito reduzido e uma nova tabela de horários que entrou em vigor dia 18 
de maio e que dificulta muito a vida às pessoas. A título de exemplo disse que existiam cinco 
carreiras em cada sentido Beja-Castro Verde e que passou a uma, cinco/seis carreias para a 
Salvada, passou a uma e algumas freguesias ficaram mesmo sem qualquer transporte como 
Trigaches, Mombeja e Quintos.------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento a Câmara Municipal está a fazer uma avaliação em função do critério escolar, 
dos 51 alunos das freguesias que se deslocam a Beja para frequentar as aulas de 11º e 12º 
anos dos Agrupamentos nº 1 e 2, número que vai aumentar para cerca de 70 pessoas para 
semana com os alunos do 3º ano do ensino profissional e está a ser feito um levantamento dos 
alunos que precisam e não precisam de transporte público para otimizar as soluções possíveis. 
Depois, a Câmara Municipal de Beja pode acrescentar carreiras ao serviço público que foram 
retirados nesta fase, com o pagamento de 1,69 €/km por cada carreira que queira 
reimplementar multiplicado pelos dias da semana em que o serviço é prestado, o que, em 
princípio, irá fazer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi também solicitada informação à CIMBAL e à própria Rodoviária se a Câmara Municipal pode 
fazer carreiras com os seus próprios minibuses, os de 19 e 23 lugares, para suprir algum tipo 
de serviço e, eventualmente, nas localidades onde poucas pessoas necessitem de transporte 
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público poder recorrer-se ao serviço de táxis coletivos, cujo preço é 0,57 €/km, que 
normalmente fazem os fins-de-semana por não haver carreiras.-----------------------------------------
Esta é a avaliação que se está a fazer até ao final desta semana e a expetativa é que, com os 
próprios transportes da Câmara Municipal, se for autorizada a fazê-lo, com os táxis coletivos, 
com reajustamento de horários nos locais que tenham poucas carreiras para que a última 
nunca seja antes das 17:30 horas e com a reposição de duas/três carreiras, porque 
financeiramente não é exequível pagar todas as que existiam, se consiga suprir algumas 
carências que vão existir, que não se esperavam e que estão a causar um forte impacto no 
acesso a Beja, esperando-se que em setembro a Rodoviária ultrapasse esta situação e reponha 
os horários que tinha em vigor até antes da pandemia, porque se não temos aqui um grande 
problema de transportes públicos.--------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às medidas apresentadas pela CDU no âmbito da pandemia, tomou boa nota de 
várias delas, muitas estavam em fase de implementação, outras estão agora, por exemplo vai 
ser lançada uma grande ação de dinamização de compra no comércio local dia 01 de junho 
com vales de compra e que se prolongará até dia 30 de setembro, tem havido uma série de 
isenções que dependem da autarquia, as que não dependem não podem ser satisfeitas 
naturalmente, mas as medidas apontadas estão em concretização ou a decorrer com exceção 
de duas ou três, por exemplo os arrendatários estão isentos até ao final de setembro e a 
proposta da CDU vai até ao final do ano, o que poderá ser avaliado. Em termos de fiscalidade 
0,01% de Derrama é um valor que não dará mais de 10,00 € a ninguém e a questão da água 
não há uma forma concreta de avaliar como é que a Câmara Municipal pode cobrir um custo 
que é da EMAS, de qualquer maneira irão responder às questões colocadas.--------------------------
Relativamente à obra dos percursos acessíveis junto ao Castelo de Beja a mesma esteve 
parada por imputação à empresa durante 15 dias logo a seguir à Páscoa devido à pandemia e 
houve também um atraso na entrega de um material, nomeadamente um geotêxtil devido à 
mesma situação. A obra esteve um mês sujeita a regras arqueológicas determinadas pela 
Direção Regional de Cultura e neste momento está a decorrer a um bom ritmo embora no 
Largo Dr. Lima Faleiro possa demorar mais um pouco devido à instalação de um coletor de 
água, no entanto a expetativa é que os trabalhos acelerem substancialmente.-----------------------
Relativamente a compensações, disse que não está prevista qualquer compensação para os 
comerciantes daquela zona, como não houve para os comerciantes da Rua Capitão João 
Francisco de Sousa quando as obras demoraram vários anos e como não houve para os 
comerciantes da Rua 5 de Outubro, disse.----------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão do caminho municipal, o vereador Luís Miranda informou que não há 
ainda nenhum desenvolvimento significativo mas também não têm meios para intervir, 
contudo a intenção é evidentemente não deixar que a situação se consolide.------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de prorrogação da aceitação de competências no âmbito 

da descentralização de competências no domínio da educação;------------------ 

 
Registo nº 2849 de 08 de maio de 2020, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, informando que na 
sequência da publicação da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, a Câmara 
Municipal de Beja aceitou, nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 4º para o ano 2020 as 
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competências no domínio da Educação, como definidas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de 
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da COVID-19 e que, em 11 de março de 
2020, considerou a COVID-19 como uma pandemia;----------------------------------------------------------
2. O Presidente da República declarou o estado de emergência no passado dia 18 de março, 
tendo esta declaração sido renovada nos dias 2 e 17 de abril;---------------------------------------------
3. A Câmara Municipal de Beja se encontra com enormes constrangimentos a nível de recursos 
humanos, em virtude da dispensa da apresentação ao serviço dos funcionários inseridos em 
grupos de risco, da promoção do trabalho à distância, bem como com a implementação de 
rotatividade em alguns setores, que tem limitado a atividade municipal, nomeadamente na 
contratação pública;---------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Foram impostas, no setor da Educação, várias restrições para reduzir o risco de contágio e 
implementadas medidas de prevenção e combate à epidemia, que irão ter um impacto 
significativo no encerramento do ano letivo 2019/2020 e, em consequência, na abertura do 
ano letivo de 2020/2021;---------------------------------------------------------------------------------------------
5. A descentralização de competências na Educação é um processo complexo, que exigirá por 
parte de todos os intervenientes total disponibilidade para que a mesma aconteça com toda 
tranquilidade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. A Câmara Municipal de Beja enviou, em 27 de abril de 2020, um ofício à Direção-Geral das 
Autarquias Locais solicitando a prorrogação da aceitação das competências no âmbito da 
descentralização de competências no domínio da Educação;----------------------------------------------
7. A DGAL, em 05 de maio de 2020, enviou email em resposta ao ofício nº 2207, de 27 de abril, 
cujo conteúdo se transcreve: “Não se conhecendo, até ao momento, normativo legal que 
altere o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 
conjugado com o artigo 92º da Lei nº 84/2019, de 28 de junho, mediante deliberação do 

órgão competente, pode ser revogada/alterada posição anterior, encontrando-se todos os 
formulários reabertos até 31 de julho para carregamento de novas deliberações 
(designadamente deliberações de não aceitação das competências para o ano de 2020). Tal 
deliberação relevará para efeitos de atualização da lista dos municípios que exercem no ano de 
2020 e bem assim de não processamento de verbas no ano de 2020/2021.”--------------------------
Face ao exposto, para que a transferência de competências ocorra da forma desejada para a 
Comunidade Escolar, Município e Ministério da Educação, propõe-se a rejeição da aceitação 

das competências no domínio da Educação para o ano 2020, e, por consequência, o 

adiamento da aceitação de competências para 01 de setembro de 2021.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

234)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de ratificação do acordo de colaboração;----------------------------- 

 
Presente o acordo de colaboração celebrado entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo 

e o Município de Beja, que estabelece a forma de colaboração entre as duas entidades 
relativamente à gestão dos espaços museológicos que integram o Museu Regional Rainha 
Dona Leonor e que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente 
ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------
Relativamente ao ponto 4 que diz “As instalações do Museu na Rua dos Infantes, são 
propriedade da CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo…”, perguntou quando 
é que isso se vai concretizar e que espaços do Museu irão acolher as funções que até essa 
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altura eram asseguradas por esse espaço, nomeadamente a galeria de exposições e sobretudo 
gabinetes de trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------
No ponto 6, dá-lhe a sensação que se pretende fazer tábua rasa de tudo aquilo que foi feito 
para trás uma vez que o mesmo refere que só nos últimos anos é que houve alguma 
colaboração mais próxima e diversificada o que na opinião dos vereadores da CDU é ignorar 
toda a história do Museu e as múltiplas responsabilidades na sua gestão.-----------------------------
No ponto 3 da cláusula 3ª ao ceder espaços do Município, nomeadamente a Igreja de São 
Sebastião e o laboratório na Casa da Cultura, perguntou se existem algumas contrapartidas 
que possam assegurar a recuperação destes espaços. Será uma Casa da Cultura o local mais 
indicado para um laboratório desta natureza? O que pretende a Direção Regional de Cultura 
fazer em concreto?----------------------------------------------------------------------------------------------------
Parece-lhes um protocolo muito vago e dá a sensação que a Câmara Municipal se livra de 
alguns espaços passando este ónus para a Direção Regional de Cultura sem serem 
salvaguardadas todas estas questões, aliás até pode estar prevista a reabilitação dos 
equipamentos, mas nada está refletido no documento a não ser a própria obra do Museu.------
Disse ainda que este acordo deveria refletir e estar interligado com o protocolo assinado em 
2016 entre a CIMBAL, Direção Regional da Cultura, Universidade de Coimbra, Universidade de 
Évora e com o acordo de colaboração mecenática para a valorização do Museu assinado entre 
a CIMBAL e a Fundação Millenium BCP, pelo que perguntou se este acordo poderia ser revisto 
no sentido de acautelar estas questões, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que a Câmara Municipal de Beja não 
pretende em circunstância nenhuma fazer tábua rasa do que foram os benefícios do passado 
no Museu, tanto pela anterior direção da CIMBAL como pela Assembleia Distrital, aliás na 
própria assinatura e intervenções que antecederam este acordo foi ressalvado a importância 
do protocolo com a Fundação Millenium para o restauro de um conjunto significativo de peças 
e os esforços muito significativos feitos no mandato anterior para que ao Museu fosse bem 
tratado e se resolvessem problemas que existiam com salários entre outros dos 
trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este acordo só vincula duas entidades, a Direção Regional de Cultura e a Câmara de Beja, com 
obrigações de aconselhamento, de ajuda, de intervenção em determinados espaços e desse 
ponto de vista é claro.------------------------------------------------------------------------------------------------
Inicialmente estava previsto para ser um protocolo para a gestão partilhada do Museu mas vai 
mais longe, ou seja, por exemplo, aquilo que possa vir ser o acervo de exposições itinerantes 
que possam passar no Centro de Artes e Arqueologia é importante que a Direção Regional de 
Cultura por vezes possa ajudar a Câmara Municipal de Beja que esteja em funções ou com 
determinados contatos para abrir algumas portas ou para estabelecer início de 
relacionamentos com entidades que tragam ser mais-valias para a cidade.----------------------------
Na Rua dos Infantes o espaço museológico é da CIMBAL, foi a CIMBAL que o restaurou e não há 
até agora acordo de pagamento de rendas entre a Direção Regional de Cultura e a CIMBAL que 
não está disponível para abdicar do mesmo que teve um valor significativo em termos de custo 
de recuperação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Igreja de São Sebastião, esta já contém uma parte significativa de espólio e 
acervo do Museu e portanto se fosse retirada do acordo a Direção Regional da Cultura na 
prática tinha de retirar todo esse espólio e acervo o que seria uma situação difícil de resolver, 
portanto, e tendo em conta que a Câmara Municipal anteriormente não cobrava renda à 
CIMBAL nem à Assembleia Distrital pela cedência deste espaço, entendeu-se não cobrar à 
Direção Regional de Cultura. Independentemente disto não consegue garantir que até outubro 
de 2021 olhe para aquela Igreja mas, no próximo mandato, esteja quem tiver, vai ter de ser 
olhada e aí poderá recorrer-se à Direção Regional de Cultura.---------------------------------------------
Acrescentou ainda que a Direção Regional de Cultura está a fazer esforços para que a 
Secretaria de Estado da Cultura se substitua à Câmara Municipal de Beja na colocação dos 
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300.000,00 € não financiados da obra do Museu que cabem ao Município de Beja.-----------------
Uma nota final, o acordo foi todo sugerido pela Direção Regional de Cultura e a Câmara 
Municipal de Beja apenas introduziu o ponto 4 na cláusula 2ª, disse.------------------------------------ 
 
Foi deliberado ratificar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

235)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de trabalhos a mais e de trabalhos de 

suprimento de erros e omissões;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2956 de 15 de maio de 2020 do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que estando a decorrer a empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial 

Norte, adjudicada às Construções J.J.R. & Filhos, S.A., torna-se necessário proceder à 
aprovação de alguns dos agora chamados trabalhos complementares mas que, tratando-se de 
um procedimento aberto em 2017, os mesmos terão de ser enquadrados naquilo que o Código 
dos Contratos Públicos (CCP) estabelecia nesse momento, como previsto no nº 1 do artigo 12º 
do Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, que aprovou a atual versão do CCP.----------------
Deste modo, estamos perante a necessidade de aprovação de trabalhos a mais e de trabalhos 
de suprimento de erros e omissões, como estabelecido nos artigos 370º e 376º e seguintes do 
CCP, respetivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Os trabalhos a mais que se propõe serem aprovados, no valor de 140.614,91 € (IVA não 

incluído), resultam essencialmente de situações imprevistas e são estritamente necessários à 
conclusão da obra, sendo igualmente trabalhos de todo conveniente não serem separáveis do 
objeto do contrato, tanto por razões técnicas e económicas como até para salvaguarda das 
garantias da obra.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estes trabalhos a mais referem-se a três situações concretas:---------------------------------------------
1. Existência de várias zonas ao longo dos eixos 5b, 6 e 7 em que se torna necessário efetuar 
uma escavação muito superior ao estimado em projeto, uma vez que os solos existentes e que 
foram analisados laboratorialmente não reúnem condições para receber os aterros e as 
camadas de pavimento previstas. Resultante desta sobre escavação, será ainda necessário 
efetuar o correspondente aterro recorrendo a terras de empréstimo, com carga, transporte, 
espalhamento e compactação;-------------------------------------------------------------------------------------
2. Necessidade de rejeição dos solos provenientes da abertura de caixa da zona consolidada 
por má qualidade dos mesmos devidamente comprovada pela fiscalização por ensaios e 
sondagens efetuadas, os quais seriam de reaproveitar nas bases dos aterros da zona nova do 
loteamento. Para além disso e embora seja uma circunstância que poderia ter sido prevista, a 
necessidade de execução das infraestruturas enterradas de saneamento e drenagem, de 
jusante para montante, tornaria muito difícil este aproveitamento, o qual, a ser feito, 
implicaria grande parte do período da obra com impossibilidade de circulação e acessos 
cortados aos estabelecimentos comerciais e industriais existentes;--------------------------------------
3. Aparecimento de afloramentos rochosos em alguns locais que necessitam do recurso a 
explosivos para a sua desmontagem e consequente abertura de vala para a instalação de 
infraestruturas enterradas, cuja estimativa de quantidades consta do mapa de trabalhos a 
mais e para a qual se torna necessário o respetivo licenciamento junto das entidades 
competentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além destes trabalhos a mais, propõe-se igualmente a aprovação dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões, os quais se referem exclusivamente às infraestruturas 
elétricas, no valor de 44.090,60 € (IVA não incluído).----------------------------------------------------------
A necessidade de ajustar o projeto de infraestruturas elétricas ao exigido pelo concessionário 
público de energia, a EDP, tem sido uma das principais condicionantes que esta obra tem tido 
desde o início, tendo essas alterações implicado uma significativa dilação do prazo da 
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empreitada. Essas alterações ao projeto têm sido bastante complicadas de acordar e 
formalizar, situação que só recentemente foi ultrapassada entre os projetistas e a EDP, 
permitindo agora o retomar dos trabalhos desta especialidade e que tem condicionado 
também a execução de todas as outras. O projeto tinha efetivamente algumas soluções 
técnicas que a EDP não aceitou executar como previsto, principalmente ao nível da média 
tensão e da interligação desta obra com aquilo que poderão vir a ser outras fases 
subsequentes desta zona industrial, mas também na baixa tensão e na iluminação pública, das 
quais o empreiteiro não terá qualquer responsabilidade nem poderia objetivamente ter 
conhecimento, mas que se tornam fundamentais corrigir.-------------------------------------------------
Em termos dos limites previstos no CCP para estes trabalhos adicionais agora a aprovar e como 
consta dos respetivos mapas, temos uma percentagem adicional de 8,59% para os trabalhos a 
mais (inferior aos 40% previstos na alínea c) do nº 2 do artigo 370º) e de 2,69% para os suprimentos 
de erros e omissões (inferior aos 5% previstos no nº 3 do artigo 376º).---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 236)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------- 

 
Registo nº 2967 de 15 de maio de 2020 do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que em face de novo pedido (3º) de prorrogação do prazo de execução relativo à 

empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, apresentado pelo empreiteiro e os 
argumentos invocados que se consideram justificáveis, será de conceder esta nova 
prorrogação solicitada de 216 dias, devendo a obra ficar concluída até ao próximo dia 31 de 
dezembro de 2020. Propõe-se igualmente a aprovação do correspondente plano de trabalhos 
corrigido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À semelhança dos anteriores pedidos e por acordo entre as partes, desta prorrogação não 
resultarão quaisquer encargos adicionais para o dono de obra, podendo a mesma ser 
concedida a Construções J.J.R. & Filhos, S.A., ao abrigo do artigo 310º do Código dos Contratos 
Públicos e do nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de janeiro.---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 237)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Venda dos lotes n
os

112, 113 e 115 do Parque Industrial de Beja;------- 

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que o parque industrial de Beja, tem 
um conjunto de terrenos confinantes com lotes que por motivos regulamentares, que se 
prendem com a proximidade à variante de Beja, não tem capacidade construtiva.------------------
O Município tem vindo a ser contatado por diversos proprietários de lotes confinantes com 
esses terrenos que manifestam interesse na sua aquisição, para utilização dos mesmos como 
logradouro das suas unidades.--------------------------------------------------------------------------------------
Assim, irá proceder-se à regularização com a venda dos 3 lotes confinantes aos respetivos 
proprietários, pelo valor de 2,50 €/m2 que são os seguintes:-----------------------------------------------
Lote 112, com o art.º 3496, de 800m2, confinante com o lote 36 (proprietário o Sr. Leonel 

Cameirinha), no valor de 2.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------
Lote 113, com o art.º 3682, de 800m2, confinante com o lote 37 (proprietário o Sr. José 

Lampreia), no valor de 2.000,00 €;----------------------------------------------------------------------------------
Lote 115, com o art.º 3496, de 800m2, confinante com o lote 39 (proprietário o Sr. Varela Crujo), 
no valor de 2.000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 238)---------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
No âmbito da construção e desenvolvimento e valorização Turística da Albufeira de Cinco Reis, 
pretende-se criar uma janela de oferta complementar ao património arqueológico e 
arquitetónico, garantindo uma maior atração e usufruto do espaço quer para os habitantes 
quer para os turistas que circulam no nosso território.------------------------------------------------------
Pretende-se assim criar um espaço de apoio aos visitantes do parque, de carater inovador, 
sustentável e com destaque na valorização dos produtos da região.-------------------------------------
Neste sentido, propõe-se que o Município possa proceder à abertura de concurso público para 

concessão do Bar da Praia Fluvial de Cinco Reis, por forma a garantir a transparência da 
concessão agora proposta e abertura à concorrência e que aprove as peças do procedimento, 
nomeadamente, Programa de Concurso; Caderno de Encargos; Planta; Planta do apoio de 
praia e Equipamentos, que constituem documento anexo número dois que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ainda a nomeação dos seguintes técnicos para membros do júri do procedimento:---
Presidente: Maria João Macedo;-----------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Teresa Costa e António Guerreiro;-----------------------------------------------------------
Vogais suplente: João Machado e Álvaro Barriga.-------------------------------------------------------------
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa com 
base nos critérios definidos no programa de concurso e caderno de encargos.-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 239)---------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo vereador Vítor Picado sobre quem vai ter a 
responsabilidade do serviço de nadador salvador o senhor Presidente da Câmara, Paulo 
Arsénio, informou que segundo a APA cabe à Câmara Municipal de Beja essa responsabilidade 
pelo que já assinou ou irá assinar um contrato com a Coral – Associação de Nadadores 
Salvadores que já fornece esse serviço nas piscinas municipais.------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação das Normas de funcionamento do serviço 

“CO(M)SIGO NO SEU DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas 

Reparações e Adaptações Habitacionais;-------------------------------------------------------- 

 
Presente o documento que contém as Normas de funcionamento do serviço “CO(M)SIGO NO SEU 

DOMICILIO” – Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações Habitacionais, que 
constitui anexo número três que faz parte integrante da presente ata, a vereadora Marisa 
Saturnino informou que esta proposta surge, enquanto medida de apoio social, tendo em 
considerarão as necessidades socioeconómicas da população idosa, pessoas com deficiência, 
mobilidade reduzida,  doença crónica, residentes no concelho de Beja.--------------------------------
Finalidade: A presente medida tem como finalidade disponibilizar um serviço móvel de 
pequenas reparações e adaptações habitacionais, no domicílio de munícipes, residentes no 
concelho de Beja, com objeto e conteúdo constantes nos artigos seguintes, que permita 
resolver necessidades que os/as mesmos/as não têm forma de assegurar, contribuindo para o 
seu bem-estar e qualidade de vida.-------------------------------------------------------------------------------
Necessidade: A necessidade de criação desta resposta social é justificada pelas prioridades de 
intervenção identificadas no Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social do 
Concelho de Beja, enquadrando-se no trabalho desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento 
e Inovação Social (DDIS), no âmbito da ação social, regendo-se o seu funcionamento pelas 
normas definidas, no documento.---------------------------------------------------------------------------------
Objetivo: O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” destina-se a apoiar munícipes, residentes 
no concelho de Beja, em situação de fragilidade económica ou social que  obedeçam aos 
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critérios definidos no artigo 6º, aos quais serão prestados serviços de pequenas reparações e 
adaptações habitacionais, que serão executadas no domicilio dos/as mesmos/as.-------------------
Beneficiários: Podem beneficiar do serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO”, os/as munícipes 
residentes em permanência no concelho de Beja, que obedeçam aos seguintes critérios:---------
a. Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;------------------------------------------------------------
b. Pessoas com deficiência;------------------------------------------------------------------------------------------
c. Pessoas com doença crónica;------------------------------------------------------------------------------------
d. Pessoas com rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do IAS;----
e. Pessoas com encargos regulares com a saúde que reduzam os rendimentos disponíveis 
abaixo daquele valor, mediante apresentação do documento comprovativo;-------------------------
Organização e Funcionamento: O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” está organizado da 
seguinte forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A Unidade Móvel de Pequenas Reparações e Adaptações Habitacionais “CO(M)SIGO – NO SEU 

DOMICÍLIO”, pertence à Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social (DDIS), que define as 
regras de funcionamento e acesso a este serviço municipal e garante a sua gestão;-----------------
b) O serviço operacionalizar-se-á através de uma viatura devidamente equipada com os 
recursos materiais necessários e pessoal técnico qualificado, para a prossecução das 
intervenções a efetuar no domicílio dos beneficiários, que deverão adquirir os materiais 
necessários à intervenção (salvo situações sujeitas a análise técnica).----------------------------------------
O serviço “CO(M)SIGO – NO SEU DOMICÍLIO” deverá ser requerido na Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social, da Câmara Municipal de Beja, pela pessoa interessada ou 
por terceiros/as, devidamente identificados/as, através do preenchimento do formulário de 
requerimento, fornecido para o efeito.--------------------------------------------------------------------------
Existirá um espaço físico na DDIS, com um/a técnico/a afeto/a à receção das candidaturas, 
apreciação dos processos, encaminhamento dos mesmos, acompanhamento e avaliação do 
serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os serviços podem ainda ser solicitados por entidades e instituições parceiras da Rede Social, 
do concelho de Beja, entre as quais Uniões e Juntas de Freguesias.--------------------------------------
Houve o cuidado de rever todo o documento depois do mesmo ter sido retirado da última 
reunião de câmara, e mais uma vez a vereadora Sónia Calvário deu um contributo importante 
porque tinha chamado a atenção que a designação de normas talvez não fosse a mais correta 
o que se veio a verificar alterando-se a mesma para artigos. Juntam-se ainda dois documentos 
complementares, nomeadamente o formulário de requerimento e uma checklist de critérios 
que foram enviados a todos os vereadores, que servem única e exclusivamente para os 
serviços se regularem como é que as intervenções serão priorizadas em função da carência, 
número de entrada e emergência de cada uma delas, disse.----------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por referir que os vereadores da CDU irão votar 
favoravelmente esta proposta, no entanto, parece-lhes haver alguma confusão no artigo 6º 
(Beneficiários) e passou a explicar: na sua interpretação os critérios apontados abrangem 
praticamente 80% da população do concelho de Beja, porque por exemplo, quem tiver uma 
doença crónica já é beneficiário mesmo não tendo fragilidades económicas que será o cerne 
de um protocolo desta natureza, é isto, perguntou?---------------------------------------------------------  
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que explicou inicialmente que esta proposta é dirigida a 
pessoas com vulnerabilidade económica, portanto, podem ser pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos, com deficiência ou com doença crónica desde que tenham rendimento per 

capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do IAS ou encargos regulares com a saúde 
que reduzam os rendimentos disponíveis.----------------------------------------------------------------------
De qualquer das formas com certeza que o documento pode ser melhorado e a abertura é 
total para escutar o que os senhores vereadores têm para dizer e eventualmente integrar 
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alguns pontos, tal como aconteceu com a sugestão da vereadora Sónia Calvário sobre este 
mesmo documento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, em complemento à ideia que o vereador Vítor Picado deu, referiu 
que de facto, e deixou a sugestão, bastava acrescentar um número no artigo 6º que 
descrevesse aquilo que a vereadora Marisa Saturnino explicou na anterior intervenção, isto é, 
a necessidade de ter essa vulnerabilidade económica, nomeadamente as alíneas d. “que 
tenham rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior ao valor do IAS” e e. 
“encargos regulares com a saúde que reduzam os rendimentos disponíveis”, aliás, discutiram 
entre eles esta situação e chegaram à conclusão que seria assim, mas o problema é que não 
está escrito e portanto pode induzir o erro que 80% da população do concelho está abrangida 
por este serviço o que implica também que os profissionais destas áreas ficavam sem público 
alvo para poderem exercer a sua atividade, disse.------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu concordar com esta proposta e o documento será 
alterado de acordo com a sugestão dos vereadores para não haver erros de interpretação, 
sendo depois dado conhecimento do mesmo na próxima reunião de câmara.------------------------  
 
O vereador Vítor Picado deixou ainda as seguintes observações para reflexão sobre a 
operacionalização destas Normas, desde logo, tendo a Câmara Municipal em seu poder um 
conjunto de habitação social com algumas dificuldades e, não obstante o executivo ter vindo a 
fazer intervenções nalgumas casas municipais cujas vulnerabilidades económicas dos 
agregados familiares são uma constante, denota-se ainda assim grande dificuldade em dar 
uma resposta célere às necessidades que algumas famílias têm, às vezes até de pequenas 
reparações, propondo-se agora fazer um serviço desta natureza com os mesmos meios 
(recursos humanos) que tem. Por outro lado, consideram que esta proposta é de alguma forma 
a Câmara Municipal substituir-se aos pequenos empresários que fazem estas reparações, 
retirando-lhes esse campo de intervenção, porque pretende com os seus trabalhadores 
retirar-lhe essa fonte de rendimento, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 240)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de adenda ao protocolo de parceria 

celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e a Associação ESTAR e de 

adenda ao Regulamento Interno da Loja Social;--------------------------------------------- 
 
Presente a adenda ao protocolo de parceria celebrado entre a Câmara Municipal de Beja e a 
Associação ESTAR e a adenda ao Regulamento Interno da Loja Social, que constituem 
documento anexo número quatro que fazem parte integrante da presente ata, a vereadora 
Marisa Saturnino explicou que estas surgem na sequência de contato efetuado pela 
Associação ESTAR no sentido de clarificar alguns pontos, nomeadamente a intervenção da 
funcionária da Câmara Municipal de Beja que é uma técnica superior uma vez que a Loja Social 
tem uma intervenção importante com a população mais vulnerável e é necessário haver um 
cuidado e sensibilidade na abordagem a determinadas situações e portanto realizou-se uma 
reunião com a Chefe de Divisão, a Associação ESTAR, a própria técnica e foi delineado como é 
que iria ser feito todo o trabalho, tanto da associação como da técnica superior e foi neste 
sentido que foram efetuados alguns ajustamentos em ambos os documentos, disse.--------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 241)---------------------------------------------- 
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2.9. – Proposta de anulação de rendas de concessões municipais;-------------- 

 
Registo nº 2823, de 07 de maio de 2020, do Serviço de Contabilidade, Plano e Orçamento, 
solicitando de acordo com o despacho do senhor Presidente Paulo Arsénio, de 18 de março de 
2020, no âmbito do combate ao novo Coronavírus (COVID-19) em que determina a isenção 
temporária do pagamento das rendas de concessões municipais, a partir de abri até setembro 
inclusive, a anulação das rendas emitidas referentes ao mês de abril, dos seguintes 
concessionários:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
António Francisco Dionísio Conceição Silva, no valor de 216,42 €; Zoocarnes, Ldª, no valor de 
191,95 €; Zoocarnes, Ldª, no valor de 191,95 € e Zoocarnes, Ldª, no valor de 59,06 €.-------------- 
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 242)------------------------------------------------ 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação da lista provisória à atribuição de bolsas 

de estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja;---------------------- 

 
O vereador Arlindo Morais deu conhecimento que foram rececionadas 24 candidaturas, tendo 
sido ordenada, a lista por número de inscrição, de todas as candidaturas, para efeitos de 
atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior do Município, no ano letivo 
2019/2020, conforme quadro abaixo:---------------------------------------------------------------------------- 
 

Nº Inscrição Candidato 

1 Mariana Brinca Guerreiro 

2 João Pedro Palma Carvalho 

3 Max Nobre Supelnic 

4 Marta Sofia de Oliveira Cruz Canena 

5 Magda Filipa Mendonça Pimentinha 

6 Beatriz Balcinha Charrua 

7 Daniela Filipa da Silva Varela 

8 Vasco Brazil das Mercês 

9 Raquel Filipa Gonçalves Rosa 

10 Leonardo Miguel Candeias Bexiga 

11 Daniel Alexandre Sobral Eloio 

12 Patrícia Isabel Freitas Alves de Sousa Lagoas 

13 Igor Alexandre Coelho dos Santos 

14 Ana Rita Pereira Costa 

15 Luís Filipe Casaca Cruz 

16 Mariana Santos Martins Barão 

17 Joana Isabel Correia Martins 

18 Cinthia Candeias Di Nunzio 

19 Rute Marlene Lacão 

20 Pedro Filipe Chinita Pereira 

21 Rodrigo Miguel Chinita Pereira 

22 Natacha Isabel Lourenço Damião 

23 Ana Sofia Rosa Ramos 

24 Mariana Luísa Fernandes Neves 
 

Após a análise das candidaturas e, em fase de apreciação liminar, conforme disposto no artigo 
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9º, entendeu o júri notificar os candidatos para entrega de informação adicional, tendo para o 
efeito estipulado o prazo de cinco dias uteis.-------------------------------------------------------------------
Decorrido o prazo estabelecido na fase de apreciação liminar, para entrega de informação 
adicional, analisados todos os documentos apresentados, obteve-se a lista provisoria de 
candidatos/as aptos/as a atribuição da bolsa de estudo, tendo em conta os rendimentos 
mensais per capita do agregado familiar.------------------------------------------------------------------------ 
 

Ordenação Candidato/a 
Nº 

Inscrição 
RMPC 

Família 

Numerosa 
Valor da Bolsa 

1 Max Nobre Supelnic 3 28,07 € Não 900,00 € 

2 Daniel Alexandre Sobral Eloio 11 67,06 € Não 900,00 € 

3 Beatriz Balcinha Charrua 6 182,07 € Não 900,00 € 

4 Cinthia Candeias Di Nunzio 18 217,18 € Não 900,00 € 

5 Mariana Santos Martins Barão 16 227,74 € Sim 900,00 € g) 

6 Vasco Brazil das Mercês 8 236,32 € Não 900,00 € 

7 Ana Rita Pereira Costa 14 288,48 € Não 900,00 € 

8 João Pedro Palma Carvalho 2 315,96 € Não 810,00 € 

9 Luís Filipe Casaca Cruz 15 331,76 € Não 810,00 € 

10 Ana Sofia Rosa Ramos 23 335,45 € Sim 810,00 € 

11 Igor Alexandre Coelho dos Santos 13 368,21 € Não 810,00 € 

12 Raquel Filipa Gonçalves Rosa 9 382,62 € Não 810,00 € 

13 Rodrigo Miguel Chinita Pereira 21 583,10 € Sim 344,97 € 

Daniela Filipa da Silva Varela 7 ---- Não a) 

Joana Isabel Correia Martins 17 ---- Não b) 

Leonardo Miguel Candeias Bexiga 10 ---- Não b) 

Magda Filipa Mendonça Pimentinha 5 ---- Não b) 

Mariana Brinca Guerreiro 1 ---- Não a) 

Mariana Luísa Fernandes Neves 24 ---- Não d) 

Marta Sofia de Oliveira Cruz Canena 4 ---- Não a) 

Natacha Isabel Lourenço Damião 22 ---- Sim f) 

Patrícia Isabel Freitas Alves de Sousa 
Lagoas 12 ---- Não a) 

Pedro Filipe Chinita Pereira 20 ---- Sim e) 

Rute Marlene Lacão 19 ---- Não c) 
 

a) Excluída, de acordo com o artigo 13º, alínea a), do Regulamento, RMPC superior ao valor do IAS;--------
b) Excluído, de acordo com o artigo 1º, do Regulamento, não é considerada a candidatura, atendendo a 
que o curso frequentado, não confere grau de licenciado, conforme Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de 

março;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Excluída, de acordo com o artigo 1º, do Regulamento, uma vez que a candidata não reside no 

concelho de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Excluída, de acordo com o artigo 23º, alínea b), do Regulamento, candidatura fora do prazo;------------
e) Excluído de acordo com o artigo 6º, nº 1, alínea c), conjugado com o nº 3, alínea c), do artigo 7º, do 
Regulamento, atendendo a que o documento apresentado não reflete o aproveitamento escolar no ano 

letivo anterior;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Excluída, de acordo com o artigo 7, n

os
 2 e 3;----------------------------------------------------------------g) 

Atribuição condicionada à apresentação de declaração da Segurança Social comprovativa da realização 

dos respetivos descontos/remunerações, relativa ao ano de 2018, de acordo com o artigo 7º, nº 2.-------
Verificou-se que o montante global das bolsas de estudo a atribuir e de 10.694,97 €, 
correspondendo a 13 bolsas de estudo a alunos do ensino superior do Município de Beja de 
famílias carenciadas ou numerosas.-------------------------------------------------------------------------------



 

Página 13 de 14 
 

Assim, submete-se a aprovação a lista provisória, de acordo com as Atas 1 e 2 que se juntam e 
que constituem documento anexo número cinco que fazem parte integrante da presente ata, 
que será afixada por Edital, no Edifício Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja 
e divulgada no boletim eletrónico do Município e disponibilizada para consulta no Serviço 
Municipal de Educação, tendo os/as candidatos/as o prazo de 10 dias uteis para, querendo, se 
pronunciar por escrito sobre eventuais reclamações.--------------------------------------------------------
Findo este prazo, não existindo reclamações, será a presente lista convertida em definitiva e 
publicada nos termos da Lei.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário fez a seguinte intervenção:------------------------------------------------------
Na última discussão sobre esta matéria em que o vereador Arlindo Morais disse que a 
interpretação dos vereadores da CDU sobre o que está escrito no Regulamento não seria a 
mais correta e onde se recorda perfeitamente das palavras do vereador Luís Miranda que disse 
“se um aluno que tenha um rendimento per capita superior mas que seja de uma família 
numerosa tenha direito a bolsa em detrimento de outro que tenha um rendimento per capita 
inferior mas que não seja de uma família numerosa, até eu sou contra”, pois de facto, parece 
que afinal a interpretação dos vereadores até estava correta porque sabiam que isto poderia 
vir a acontecer de haver um beneficiário que tem um rendimento superior ao IAS, embora não 
saibam qual é esse valor uma vez que o documento enviado não reflete o valor dos candidatos 
recusados mas, sem dúvida, de acordo com o Regulamento, não é de família numerosa e o 
rendimento per capita é superior ao IAS não tem direito a bolsa.-----------------------------------------
Assim, recomendou que uma vez que são três alunos excluídos porque o valor per capita é 
superior ao IAS, valor que não sabem qual é, colocou à consideração que se analisasse a 
hipótese destes alunos poderem eventualmente receber bolsas porque poderão ter um valor 
per capita até inferior ao beneficiário que vai ter bolsa simplesmente pelo facto de ser de uma 
família numerosa e naturalmente tendo em conta que não se atingiu o valor máximo anual 
nem o número de bolsas a atribuir.-------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda que se irão abster para não obstaculizar a atribuição de bolsas mas não podem 
concordar com esta injustiça até porque o próprio documento, salvo melhor entendimento, 
deveria vir completo, porque pode haver um erro e porque seria importante conhecer estes 
valores de rendimento per capita que podem ter diferenças de cêntimos em relação ao IAS o 
que configuraria ainda numa situação mais gritante, disse.------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão das bolsas serem 
completadas ou não ou o dinheiro ir para outro efeito, referiu que esta é a lista provisória que 
emana de facto do cálculo da fórmula que existe e que foi muito debatida na última 
Assembleia Municipal tendo até sido acordado que no próximo ano será diferente.---------------- 
 
O vereado Arlindo Morais referiu que não esteve presente nessa Assembleia Municipal, 
contudo não foi isso que foi acordado na reunião da Comissão de Regulamentos, aquilo que foi 
dito foi que não havia problema com esta fórmula e que não iria haver qualquer tipo de 
discussão na Assembleia mas o que sabe foi que aconteceu precisamente o contrário, houve 
uma ampla discussão que contrariou o que se passou na Comissão de Regulamentos, portanto, 
da sua parte, não está disponível neste momento para fazer qualquer reparo a esta fórmula 
que se encontra em vigor como o Regulamento e que vão continuar assim nos próximos anos. 
Relativamente à recomendação feita a mesma será avaliada e depois da audiência dos 
interessados será submetido a lista provisória a reunião de câmara que poderá contemplar 
essa proposta ou não, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

243)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.11. – Proposta de aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios de Beja 2020;------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Beja 2020, que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

244)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 93, relativo ao dia dezanove de 

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

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

e setenta mil, oitocentos e dezassete euros e cinquenta e nove cêntimos, sendo um milhão, 

duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e um euros e cinquenta e três cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e seis euros 

e seis 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 03 de junho de 

2020 
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