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Ata número vinte e um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a vinte e um de outubro do ano dois mil e vinte;------------------------------------------- 
  
Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 
Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 
Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Arlindo José Clemente Morais, João 
Manuel Rocha da Silva, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do 
Calvário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Drª Paula Cristina 
Madeira Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------
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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 20/2020;------------------------------------------- 

 
A votação da presente ata ficou adiada para a próxima reunião de câmara uma vez que, por 
lapso, os serviços não procederam ao seu envio atempado para que os intervenientes tivessem 
a oportunidade de se pronunciar sobre a mesma.------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara deu a seguinte informação relativa ao COVID-19:--------------------
Como é público, desde quarta-feira que a situação se tem agravado substancialmente no 
concelho de Beja. À data de hoje existem 206 casos ativos, 102 recuperados e 4 óbitos. Dos 
206 casos ativos, 106 são da Mansão de São José, 31 do Centro Paroquial e Social do Salvador, 
13/14 do surto que surgiu no Hospital de Beja e os restantes são na comunidade em geral.------
A situação da Mansão de São José é particularmente delicada e já faleceu uma senhora de 91 
anos. Quando as autoridades, inclusive a Câmara Municipal de Beja, tomaram conhecimento 
deste caso já havia 87 infetados entre 89 utentes, sendo o estado de saúde de algumas 
pessoas deveras complexo.------------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento, a situação está solucionada com a divisão entre os dois locais, com equipas a 
tratar das pessoas convenientemente e só quando estiverem todos recuperados se poderá 
fazer um balanço de tudo o que aconteceu uma vez que nesta altura o que interessa é agir e 
evitar consequência de maior.--------------------------------------------------------------------------------------
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Pela primeira vez em Beja a situação da pandemia é mais complexa. Recordou que antes do 
surto do Hospital existiam apenas 22 casos ativos no Concelho, atualmente são 206, existe 
também 1 caso entre elementos da comunidade migrante africana sendo que estão ainda 19 
pessoas para serem testadas o que constitui outro foco de preocupação mas felizmente o 
número de recuperados sobe praticamente todos os dias em 4 ou 5 pessoas.------------------------
As respostas do Municipio em termos de retaguarda são menores e substancialmente mais 
difíceis do que há uns meses atrás porque os pavilhões das escolas já não serão utilizados 
devido ao início do ano letivo, o pavilhão gimnodesportivo só será solução em último recurso 
devido às atividades que nele se praticam e os hotéis, neste momento, já estão em 
funcionamento. Contudo, estão a ser instaladas tendas da Cruz Vermelha e do Exército nos 
próprios pavilhões (institucional e dos sabores) da Câmara Municipal, caso seja necessário, para 
dar uma resposta em função daquilo que a Autoridade de Saúde Pública determinar e para 
casos que envolvam preferencialmente pessoas que não provenham de lares da 3ª idade.-------
Espera que não haja dois surtos da magnitude do que ocorreu na Mansão de São José em 
simultâneo no Concelho porque ai a capacidade de resposta do Município fica claramente 
condicionada e terá de se pedir ajuda ao CDOS ou até mesmo a outras autarquias, disse.--------- 
 
Antes de entregar ao vereador Vítor Picado a documentação relacionada com a recuperação 
dos valores em dívida da habitação social, a vereadora Marisa Saturnino, referiu que gostaria 
de destacar algumas informações importantes para posteriormente serem vertidas em ata. ---- 
Neste sentido, começou por informar que, no dia treze de julho, realizou-se uma reunião com 
a advogada que prestou o serviço, o gabinete jurídico da câmara, a técnica responsável pela 
área habitação que tem acompanhado todo este processo, a Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social e ela própria, onde foi analisado individualmente, cada 
processo, em concreto. Dessa análise, resultou que, entre outubro de 2019 e fevereiro de 
2020, foram efetuadas trinta e cinco notificações por carta registada, realizadas trinta e cinco 
reuniões presenciais, feitas mais de trinta e cinco visitas domiciliárias (existindo locais onde a 

advogada se deslocou várias vezes e não conseguiu apanhar as pessoas em casa), assinadas trinta e 
cinco confissões de dívida e celebrados trinta e cinco acordos de recuperação de dívidas. 
Informou também que até essa data, estavam a cumprir os acordos vinte e dois arrendatários. 
Até ao momento, foram liquidados na totalidade 10.064,33 € (dez mil e sessenta e quatro euros e 

trinta e três cêntimos), concluindo-se portanto, que de uma forma geral, não só, se recuperou 
algum do valor em dívida, como se retomaram os pagamentos, sobretudo se se considerar o 
despacho do senhor Presidente que suspendeu os pagamentos de rendas de março, abril e 
maio, (podendo estas ser liquidadas até trinta e um de dezembro, do corrente ano, devido à 

pandemia), o que abrangeu também estes acordos, bem como o facto de alguns dos valores 
destas rendas serem muito baixos.--------------------------------------------------------------------------------
Informou ainda que, dos trinta e cinco acordos uma dívida foi liquidada na totalidade e que se 
recuperaram três habitações sociais (nos bairros da Canifa, REFER e Beja I) em que os 
arrendatários não só entregaram as respetivas chaves voluntariamente, como dois deles 
continuam a pagar a dívida. Relativamente ao terceiro, que residia no estrangeiro, não seria 
possível fazer essa cobrança, através de penhora o que, posteriormente, teria que ser 
analisado e deliberado pelo órgão executivo.------------------------------------------------------------------
Por outro lado, relatou que após ter sido analisado o mapa de arrendatários que haviam 
assinado as confissões de dívida e os respetivos acordos mas continuavam a protelar os 
incumprimentos, ficou decidido que iria o Gabinete Jurídico da autarquia acompanhar essas 
situações em articulação com a DDIS. Nesse sentido, informou que foram enviados vários 
ofícios e solicitada colaboração à PSP para notificar essas pessoas (tal como era possível verificar 

através das fotocópias das notificações que entregou ao vereador Vítor Picado) sendo que não se 
conseguiram contactar duas delas. Deste modo, foi elaborado parecer do gabinete jurídico da 
Câmara, a informar quais os meios legais que poderiam ser ativados para recuperação destas 
dívidas, situação sobre a qual emitiu o seguinte despacho: “Visto que no momento as ações de 
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despejo estão suspensas e não se pode avançar com as mesmas, solicito que seja feito um 
levantamento urgente para avaliação de cada situação, em concreto e com base em cada uma 
delas, se avance para a possibilidade da cobrança coerciva da dívida ao abrigo do protocolo 
que o Município tem com a Autoridade Tributária, ou então, se verifique se é possível fazê-lo, 
através de processo de execução judicial, com base nas confissões de dívida que foram 
assinadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou também que, nos acordos de recuperação de dívidas existiam duas situações de 
pessoas que residiam nas habitações e não eram titulares do contrato de arrendamento. A 
primeira, referente ao filho de uma arrendatária que se encontra institucionalizada numa ERPI 

e que continuava a residir na habitação, por fazer parte do agregado e a segunda relativa a 
uma senhora que o ex-marido é o titular do contrato de arrendamento e está incontactável 
porque emigrou para o estrangeiro (onde reside há 11 anos), permitindo que a ex-mulher lá 
continuasse sem solicitar junto dos serviços a transferência de titularidade do contrato.----------
Relatou ainda que há algum tempo, que os serviços têm feito inúmeras tentativas no sentido 
de contactar uma arrendatária que se suspeita ter uma segunda habitação, num concelho 
limítrofe. Neste sentido, já foi solicitada informação ao serviço local de finanças, para apurar 
esta situação, sendo que se tal se confirmar a autarquia atuará, sendo que assim que a lei o 
permita, serão ativados os meios legais para se efetuar o despejo.--------------------------------------
A vereadora transmitiu ainda que existiam dois casos sociais. Um deles, referente a uma 
arrendatária idosa que vivia com um filho com problemas de álcool que lhe ficava com a 
pensão de reforma, inviabilizando que a mesma cumprisse o seu dever mensal de pagamento 
da renda, sendo esta uma situação que já estava a ser articulada com outras entidades 
parceiras da Rede Social, que acompanhavam a família e outra de uma arrendatária que há 
muitos anos consecutivos, tinha uma dívida enorme, e uma filha deficiente a cargo, carecendo 
ambas as situações, de análise e deliberação da câmara.---------------------------------------------------
No fim da sua intervenção a vereadora Marisa relembrou que toda a informação, que acabava 
de fornecer ao senhor vereador Vítor Picado, estava sujeita à Lei da Proteção de Dados e que 
apesar dos vereadores em não permanência, terem direito de acesso à informação, devem ter 
a noção que a partir do momento em são detentores da mesma, caso esta seja divulgada, 
nomeadamente em redes sociais, a responsabilidade é exclusivamente sua.--------------------------
Sublinhou ainda que o executivo em permanência não tinha nada a esconder e era constituído 
por pessoas honestas que até à data tinham agido sempre dentro da legalidade e como tal, 
não gostaria de deixar de manifestar a sua indignação relativamente a uma situação que a 
desagradou particularmente. Neste sentido, a vereadora referiu que antes desta informação 
ter sido solicitada pelo vereador Vítor Picado, numa reunião de câmara, durante o seu período 
de férias, solicitou diretamente aos serviços para que a facultassem. Os funcionários 
questionaram-na sobre a situação e ela deu indicações inequívocas que não havia problema do 
vereador consultar aquilo que precisasse, mas que se devia dirigir à Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social para consultar os documentos na presença da Chefe de 
Divisão, uma vez que esta seria a pessoa indicada para esclarecê-lo de qualquer dúvida que 
surgisse. Não obstante, o vereador voltou a contatar diretamente os serviços, colocando 
inclusivamente, os funcionários da câmara em causa, e de uma forma desleal, desrespeitou o 
que estava combinado, consultando os processos à sua revelia, num local que não havia sido o 
indicado inicialmente. Prosseguiu referindo que nenhum elemento do executivo em 
permanência é intransigente, ao ponto de exigir que os outros vereadores façam um 
requerimento a solicitar a consulta de documentação, dirigido ao senhor Presidente da 
Câmara, por escrito, e que este tenha um prazo de dez dias para responder também por 
escrito, podendo descartar-se todos esses formalismos e fazê-lo diretamente por e-mail, 
telefone ou pessoalmente, para facilitar qualquer processo. No entanto, relembrou que 
existem regras que devem ser respeitadas, dirigindo-se diretamente ao vereador Vítor Picado 
e referindo que não gostou da sua atitude porque tal nunca havia acontecido antes com 
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nenhum dos seus colegas, nem com os vereadores do Partido Socialista em mandato algum, 
pelo que gostaria que não voltasse a acontecer mais nenhuma situação idêntica a esta, disse.-- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu à vereadora Marisa Saturnino a cedência desta informação 
tomando como boas as notas avançadas.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à segunda parte da intervenção da senhora vereadora considerou-a toda de 
lamentar, desde logo quando alertou para o facto da informação ser publicada nas redes 
sociais, coisa que nunca em tempo algum aconteceu, muito menos contendo nomes de 
pessoas, portanto, não seria agora que ia acontecer, não são crianças estão aqui todos de boa-
fé, pelo que essa chamada de atenção não tem qualquer razão de ser.---------------------------------
Relativamente à observação feita à sua postura perante os serviços, referiu que houve uma 
altura que solicitou esta informação à câmara, nomeadamente os acordos efetuados etc., e foi 
acordado em sede de reunião de câmara que poderia consultar os processos nos serviços 
quando entendesse, portanto não fez mais que controlar o seus timings para o fazer, mas 
nunca teve uma postura de “caça às bruxas” no sentido de andar à procura de quem é quem e 
não corresponde de todo à verdade que tenha solicitado informação diretamente aos serviços, 
não é a sua forma de estar na vida nem na política. Obviamente sabe que existem regras que 
têm de ser cumpridas e ainda bem que finalmente se chegou à conclusão que os vereadores 
em regime de não permanência têm direito à informação, daí ter que repudiar esta última 
parte da intervenção da senhora vereadora.-------------------------------------------------------------------
Voltou a dizer que não é postura dos vereadores da CDU divulgar coisas nas redes sociais 
porque já se viu que às vezes isso dá mau resultado e leva a outro tipo de interpretações. Por 
outro lado e porque se pode colocar em causa a postura dos funcionários, nunca faria essa 
diligência de questionar diretamente os serviços, fê-lo porque tinha havido entendimento para 
isso pelo que se dirigiu ao Gabinete da Assembleia Municipal onde teve a consultar alguns 
documentos que em bom rigor deviam ter sido enviados aos vereadores uma vez que foram 
aprovados em reunião de câmara, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino, referiu que não era mentirosa tendo até muita dificuldade em 
lidar com a hipocrisia, pelo que com a frontalidade que lhe era característica e todos 
conheciam, gostava de falar diretamente com as pessoas, no sítio certo, na hora exato e em 
local próprio. Por isso, relembrou o vereador Vítor Picado que se bem se recordava, já tinha 
acontecido publicar na sua página pessoal de Facebook, matérias da câmara, como contratos 
que embora fossem públicos, continham dados pessoais dos intervenientes, como o nome 
completo e a morada, tal como tinha acontecido, com a advogada que foi contratada para esta 
prestação de serviços. Contudo, esse era um assunto que a transcendia visto não lhe dizer 
respeito, porque os dados não eram seus mas que naturalmente, o vereador teria a noção que 
se a pessoa em questão o entendesse, poderia ter agido judicialmente contra ele.------------------
Referiu ser verdade que ficou acordado que o vereador poderia consultar os processos nos 
serviços mas na Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social com a Chefe de Divisão, até 
porque eventualmente existiriam situações que lhe poderiam ser melhor explicadas caso 
existissem dúvidas, mas lamentavelmente isso não aconteceu, tendo o vereador voltado a 
telefonar a outra funcionária do secretariado de apoio às reuniões de câmara, depois de ter 
sido dada esta orientação inicialmente e consultado os processos, o que ninguém lhe contou 
porque se o vereador bem se recordava, ela estava sentada a assinar requisições à entrada do 
gabinete, quando ele de lá saiu. A vereadora Marisa rematou referindo que já havia dito o que 
queria, pelo que já não iria pronunciar-se mais relativamente a este assunto.------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, voltou a frisar que o que solicitou aos serviços e que articulou com o 
secretariado das reuniões de câmara foram documentos votados em reunião do órgão 
executivo que não lhes foram enviados com a ordem de trabalhos, aliás, como já aconteceu 
noutros caos, de votarem no escuro matérias por uma questão de boa-fé, foi isto que 
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aconteceu em relação a este processo e por isso está de consciência absolutamente tranquila. 
Relativamente à sua página pessoal do facebook, de facto na altura publicou o contrato citado 
que era público, sublinhou, e como tal se alguém se sentiu lesado deveria ter-se dirigido à sua 
pessoa ou às instâncias próprias para se queixar.-------------------------------------------------------------
Fechado este assunto e com a expetativa de que esta conversa tenha servido para se trilhar 
aqui um outro caminho de entendimento em termos de solicitação de documentos aproveitou 
para solicitar a adenda ao protocolo celebrado com a Associação ESTAR e ao regulamento da 
Loja Social, que na altura da sua aprovação, também não lhes foi enviado embora tivessem 
votado favoravelmente.----------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se já se iniciou ou está para iniciar o processo relativo ao Cante Alentejano nas 
escolas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à problemática da colocação de auxiliares, questão que colocou na última 
reunião com o exemplo da escola de Nossa Senhora das Neves, perguntou se houve alguma 
evolução e se é verdade ou não que uma das salas de multideficiência da escola de Santiago 
Maior não está a funcionar por falta de pessoal.--------------------------------------------------------------
Finalmente e relativamente à cobertura da escola da Salvada perguntou se houve alguma 
evolução uma vez que os problemas prevalecem mesmo depois da empresa ter estado cá a 
avaliar a situação, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à adenda do Protocolo com a Associação Estar, a vereadora Marisa informou 
que a documentação veio toda correta à reunião de câmara mas que o mesmo se encontrava 
disponível para consulta, na página da autarquia ou em alternativa, lhe podia ser enviado pelo 
secretariado de apoio às reuniões de câmara.------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais informou que o Cante Alentejano irá iniciar em novembro como 
tem sido hábito e apanágio desde 2017.-------------------------------------------------------------------------
Relativamente à escola de Nossa Senhora das Neves informou que efetivamente existe uma 
auxiliar de atestado situação que está a ser tratada.---------------------------------------------------------
Relativamente à sala de multideficiência a sua coordenação é do diretor executivo do 
Agrupamento nº 1 e ao município não chegou nenhum pedido de reforço ou apoio, contudo se 
chegar, garantidamente se fará tudo para resolver essa questão.----------------------------------------
Relativamente à cobertura da escola da Salvada a situação está a ser tratada.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, questionado pela vereadora Sónia Calvário 
acerca da realização da reunião com a DGEstE, informou que a mesma, onde estiveram 
presentes para além dele próprio e do vereador da educação, os diretores dos agrupamentos, 
a Drª Maria João Charrua, a coordenadora e uma assistente do Gabinete de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Beja, teve a ver sobretudo com a transição de recursos humanos e 
com o suprimento da falta de auxiliares de ação educativa nos agrupamentos. Aquilo que os 
serviços apreenderam da transmissão que a DGEstE fez foi a forma de efetuar concursos 
através de bolsas do ministério ou concursos que a própria câmara terá de efetuar para, no 
futuro, evitar a falta de auxiliares de ação educativa nos termos dos rácios das escolas. Neste 
momento existem algumas insuficiências que estão a ser supridas através de contratos de 
serviço temporário, situação que a Câmara Municipal de Beja naturalmente não quer manter.--
Foram também trocadas opiniões relativamente aos refeitórios escolares que é uma questão 
complexa, não pela dificuldade do processo em si, mas pela particularidade de não se saber o 
preço das refeições porque ao que parece as entidades fornecedoras estão a subir e muito os 
preços face a anos letivos anteriores o que já causou constrangimentos graves por exemplo no 
Instituto Politécnico de Beja que conseguiu uma resposta através da retaguarda dos bares das 
três escolas que tem porque o refeitório principal neste momento está fechado por ausência 
de propostas. Aqueles municípios que ainda mantém a estrutura de aquisição direta sem 
contratação de empresas estão numa situação um pouco mais fácil, para Beja e não afastando 
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essa hipótese, será sempre muito complexo adotá-la por demorar tempo a por em prática, 
desde logo pela contratação das 20 pessoas, e por não ter o retorno orçamental, disse.----------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Revogação da decisão de contratar;------------------------------------------------------ 

 
Informação de 23 de setembro de 2020, do júri do procedimento de recurso ao crédito de 
longo prazo destinado ao financiamento da obra de reabilitação do edifício das “Modas 
Felício” sito na Praça da República, nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 
12, em Beja, aprovado em reunião de câmara realizada em 19 de agosto de 2020, com convite 
a seis entidades: Montepio, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Caixa Geral de Depósitos, 
Millennium BCP, BPI e Santander Totta.--------------------------------------------------------------------------
Apresentaram propostas as entidades BPI e CGD. Analisadas as propostas verifica-se que 
nenhuma das propostas responde ao solicitado, pelo que se propõe a sua exclusão, uma vez 
que não eram admitidas propostas variantes. Assim, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 
79º do CCP não há lugar a adjudicação, extinguindo-se o procedimento.-------------------------------
Ao abrigo do artigo 80º do CCP, solicita-se, ao órgão competente para a decisão de contratar, 
neste caso a câmara municipal, a revogação da decisão de contratar.-----------------------------------
Foi deliberado revogar por unanimidade a decisão de contratar.(Deliberação nº 378)---------------- 
 
 

2.2. – Propostas de recurso ao crédito de longo prazo;--------------------------------- 

 
1 – O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos artigos 
49º e 52º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Verifica-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento da 
obra de reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da República, nos 25, 27 e 
28 e Rua Dr. Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja.-------------------------------------------------
3 – O prazo do empréstimo é de 15 anos e período de carência de 2 anos.----------------------------
O valor do empréstimo é de 700.000,00 €.----------------------------------------------------------------------
Prestações constantes semestrais.--------------------------------------------------------------------------------
4 – O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta a, 
pelo menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta às seguintes entidades: 
Montepio; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM); CGD; Millennium BCP; BPI e Santander 
Totta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Logo que exista relatório de análise de propostas deverá este ser aprovado pela Câmara e, 
posteriormente, presente à Assembleia Municipal, acompanhado do mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo confere autorização à 
Câmara para a contratação do empréstimo;--------------------------------------------------------------------
6 – Critérios de adjudicação:----------------------------------------------------------------------------------------
6.1. – Spread ……………….……………………………………..……………………………………………………………… 80% 
6.2. – Outros encargos ………………………………………..….………………………………………………………… 20 % 
A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 
parcelares de 0 a 100, afetada da percentagem de ponderação do critério.---------------------------
Os critérios serão calculados de acordo com a seguinte ponderação:------------------------------------
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6.1. – Spread:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta com o valor de spread mais baixo – 100 valores;------------------------------------------------
Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o spread proposto:-
V = Valor do spread mais baixo proposto/valor do spread da proposta analisada.----------------
6.2. – Outros Encargos:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta com o valor anual dos encargos mais baixo – 100 valores;-------------------------------------
Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o valor dos 
encargos anuais, doze meses, indicados na proposta;--------------------------------------------------------
V = Valor dos Encargos anuais mais baixos/valor dos encargos anuais da proposta analisada.----
Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “spread” mais baixo e se o 
empate subsistir será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31 de 
dezembro de 2019 de empréstimos contratados.-------------------------------------------------------------
7 – Taxa base de referência – Euribor a 6 meses, sendo excluídas todas as propostas que não 
forem apresentadas dessa forma.---------------------------------------------------------------------------------
Procedimentos a tomar pelos consulentes:---------------------------------------------------------------------
8 – As propostas deverão ser entregues no Município de Beja, Edifício Administrativo do 
Parque de Feiras e Exposições de Beja, até às 16:00h do 10º dia (dias seguidos) contados após a 
data de envio do convite, sendo obrigatório que as mesmas contenham informação que 
permita aferir da totalidade dos encargos que o Município suportará com a contração do 
empréstimo, nomeadamente para o cálculo do critério de adjudicação 6.2., outros encargos 
numa base anual, doze meses.-------------------------------------------------------------------------------------
9 – O ato público de abertura de propostas terá lugar no Auditório do Edifício Administrativo 
do Parque de Feiras e Exposições de Beja, pelas 11:00h do dia útil seguinte ao final do prazo 
para apresentação das propostas.---------------------------------------------------------------------------------
10 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir 
do dia seguinte ao do ato público de abertura das propostas.---------------------------------------------
11 – A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 
Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tornará eficaz com a observância 
desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 
funcionários municipais: O Coordenador do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Dr. João 
Machado e o Chefe do SCPO, Dr. António Guerreiro. Membros Suplentes: Técnicas Superiores, 
Sílvia Valadas e Vanda Batista.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 379)---------------------------------------------- 
 
1 – O regime de crédito dos municípios encontra-se disciplinado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, nos artigos 
49º e 52º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Verifica-se que há necessidade de recurso ao crédito para fazer face ao financiamento da 
obra de recuperação da Estrada Municipal 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana.-----------
3 – O prazo do empréstimo é de 15 anos e período de carência de 2 anos.----------------------------
O valor do empréstimo é de 700.000,00 €.---------------------------------------------------------------------
Prestações constantes semestrais.--------------------------------------------------------------------------------
4 – O procedimento prévio para escolha da instituição de crédito terá de ser o da consulta a, 
pelo menos, três instituições de crédito, propondo-se a consulta às seguintes entidades: 
Montepio; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM); CGD; Millennium BCP; BPI e Santander 
Totta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Logo que exista relatório de análise de propostas deverá este ser aprovado pela Câmara e, 
posteriormente, presente à Assembleia Municipal, acompanhado do mapa demonstrativo da 
capacidade de endividamento do Município, onde o órgão deliberativo confere autorização à 
Câmara para a contratação do empréstimo;--------------------------------------------------------------------
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6 – Critérios de adjudicação:----------------------------------------------------------------------------------------
6.1. – Spread ……………….……………………………………..……………………………………………………………… 80% 
6.2. – Outros encargos ………………………………………..….………………………………………………………… 20 % 
A classificação final de cada proposta será o somatório de cada uma das classificações 
parcelares de 0 a 100, afetada da percentagem de ponderação do critério.---------------------------
Os critérios serão calculados de acordo com a seguinte ponderação:------------------------------------
6.1. – Spread:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta com o valor de spread mais baixo – 100 valores;------------------------------------------------
Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o spread proposto:-
V = Valor do spread mais baixo proposto/valor do spread da proposta analisada.----------------
6.2. – Outros Encargos:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Proposta com o valor anual dos encargos mais baixo – 100 valores;-------------------------------------
Restantes valores – Calculados de uma forma proporcional de acordo com o valor dos 
encargos anuais, doze meses, indicados na proposta;--------------------------------------------------------
V = Valor dos Encargos anuais mais baixos/valor dos encargos anuais da proposta analisada.----
Em caso de empate será adjudicada a proposta com o valor de “spread” mais baixo e se o 
empate subsistir será considerada a instituição que tiver o maior saldo em dívida a 31 de 
dezembro de 2019 de empréstimos contratados.-------------------------------------------------------------
7 – Taxa base de referência – Euribor a 6 meses, sendo excluídas todas as propostas que não 
forem apresentadas dessa forma.---------------------------------------------------------------------------------
Procedimentos a tomar pelos consulentes:---------------------------------------------------------------------
8 – As propostas deverão ser entregues no Município de Beja, Edifício Administrativo do 
Parque de Feiras e Exposições de Beja, até às 16:00h do 10º dia (dias seguidos) contados após a 
data de envio do convite, sendo obrigatório que as mesmas contenham informação que 
permita aferir da totalidade dos encargos que o Município suportará com a contração do 
empréstimo, nomeadamente para o cálculo do critério de adjudicação 6.2., outros encargos 
numa base anual, doze meses.-------------------------------------------------------------------------------------
9 – O ato público de abertura de propostas terá lugar no Auditório do Edifício Administrativo 
do Parque de Feiras e Exposições de Beja, pelas 11:00h do dia útil seguinte ao final do prazo 
para apresentação das propostas.---------------------------------------------------------------------------------
10 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, pelo menos, 90 dias, contados a partir 
do dia seguinte ao do ato público de abertura das propostas.---------------------------------------------
11 – A utilização do empréstimo só poderá ocorrer após o visto prévio favorável do Tribunal de 
Contas sobre as cláusulas do respetivo contrato, o qual só se tornará eficaz com a observância 
desta formalidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 – O presente processo de consulta será conduzido por um júri, constituído pelos seguintes 
funcionários municipais: O Coordenador do GAI, Engº João Margalha, o Chefe da DAF, Dr. João 
Machado e o Chefe do SCPO, Dr. António Guerreiro. Membros Suplentes: Técnicas Superiores, 
Sílvia Valadas e Vanda Batista.--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 380)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Propostas de aprovação de repartições de encargos;-------------------------- 

 
Registo nº 6622, de 16 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere 
a empreitada de reabilitação do edifício sito na Praça da República, nos 25, 27 e 28 e Rua Dr. 
Afonso Costa, nos 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja e cuja decisão de contratar foi aprovada em 
reunião de Câmara de 05 de agosto de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte 
repartição de encargos (valores s/IVA incluído):------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 500.000,00 €  
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2022 …………………………………………………………………………………………………………………….. 250.000,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

381)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6621, de 16 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere 
a empreitada de reabilitação da Estrada Municipal 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana 
e cuja decisão de contratar foi aprovada em reunião de Câmara de 16 de setembro de 2020, 
deverá ser considerada para esta obra a seguinte repartição de encargos (valores s/IVA 

incluído):------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 765.000,00 €  
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

382)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6626, de 16 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere 
a empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de Mário Beirão, em 
Beja e cuja decisão de contratar foi aprovada por despacho do senhor Presidente da Câmara 
de 21 de setembro de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte repartição de 
encargos (valores s/IVA incluído):------------------------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 232.000,00 €  
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

383)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6624, de 16 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que para possibilitar dar seguimento ao concurso público a que se refere 
a empreitada de substituição da cobertura em amianto na Escola Básica de Santiago Maior, 
em Beja e cuja decisão de contratar foi aprovada por despacho do senhor Presidente da 
Câmara de 21 de setembro de 2020, deverá ser considerada para esta obra a seguinte 
repartição de encargos (valores s/IVA incluído):------------------------------------------------------------------
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………….. 230.000,00 €  
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

384)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Propostas de aprovação de revisões de preços;----------------------------------- 

 
Registo nº 5374, de 01 de setembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da empreitada 
de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, em Beja, cujo valor é 63.284,61 €.---------------------
Como anteriormente foi calculado o valor de 41.729,91 €, teremos em termos de pagamento o 
valor de 21.554,70 €.A revisão é definitiva para os meses de janeiro a dezembro de 2019 e 
provisória para os restantes.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 385)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 5354, de 31 de agosto de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da revisão de preços 03 e definitiva da empreitada de 
requalificação do Jardim do Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira (Beringel), cujo valor é 2.885,88 
€, correspondente a 2.875,53 € dos trabalhos contratuais e 10,35 € dos trabalhos 
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complementares a preços contratuais. Como na revisão de preços 01 foi calculado o valor de 
2.789,60 € e como na revisão 02 foi calculado um pagamento de 7,93 €, mas que não foi 
considerado para pagamento por se tratar de um valor reduzido, teremos em termos de 
pagamento o valor de 96,28 €.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 386)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria;------------------------------- 

 
Informação da Divisão de Turismo e Património dando conhecimento que a Universidade de 
Évora e o Campo Arqueológico de Mértola sã promotores de um projeto de valorização do 
património arqueológico do Alentejo com base em tecnologias digitais que visam a 
interpretação e divulgação deste património, onde se inclui a Villa Romana se Pisões.-------------
Este projeto foi candidatado à Linha de Valorização Turística do Interior, tendo o Turismo de 
Portugal aprovado para financiamento com a condição de celebração de um protocolo de 
parceria com as câmaras municipais dos sítios abrangidos pelo projeto, com a ARTA e com o 
Turismo do Alentejo, ERT.--------------------------------------------------------------------------------------------
Pelas razões expostas as entidades colocaram, à consideração do Município de Beja o 
estabelecimento do protocolo de parceria a celebrar entre a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, os municípios de Beja, Campo Maior, Mértola, Monforte, Montemor-o-Novo, 
Ourique, Santiago do Cacém, Vidigueira, Évora, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo 
e o Campo Arqueológico de Mértola, relativo ao projeto “Turismo Arqueológico no Alentejo: 
Presente ao Passado”, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não decorre diretamente do protocolo a obrigação de uma contrapartida financeira por parte 
do Município de Beja. Durante o prazo de vigência do protocolo os desenvolvimentos do 
projeto serão analisados individualmente e de acordo entre as partes, a cada momento.---------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 387)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de cessão de 
posição contratual;--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente a minuta do contrato de cessão de posição contratual da concessão para instalação 
e exploração de quiosque amovível, a título precário, na Rua Florbela Espanca, Bairro Nossa 
Senhora da Conceição, a celebrar entre o Município de Beja (primeiro outorgante), Lourenço 
Fernandes Madeira (segundo outorgante) e Sandra Isabel Baião Calceteiro Gomes (terceiro 

outorgante):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Por motivo de doença, o concessionário, Lourenço Fernandes Madeira, não pode continuar 
a exercer a sua atividade;--------------------------------------------------------------------------------------------
b) A D. Sandra Isabel Baião Calceteiro Gomes, apresentou uma proposta a manifestar o 
interesse na exploração do quiosque, nas mesmas condições, acrescentando apenas a venda 
de mais alguns produtos alimentares, tais como: sandes, tostas, bifanas e saladas frias;-----------
c) O Município de Beja continua a considerar justificado o interesse na existência do quiosque 
no mesmo local, prestando os mesmos serviços à população, incluindo os produtos 
alimentares constantes da proposta apresentada;------------------------------------------------------------
d) O terceiro outorgante aceita a posição no contrato nas condições que constam do presente 
contrato;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Por deliberação da Câmara Municipal de 07 de outubro de 2020, foi autorizada a cessão da 
posição contratual.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os outorgantes acordam reciprocamente o seguinte:--------------------------------------------------------
PRIMEIRA: Pelo presente contrato de cessão, o segundo outorgante cede ao terceiro 
outorgante e este aceita, a posição contratual que o segundo detém no contrato de concessão, 
decorrendo daí a completa, total e incondicional assunção por parte do terceiro outorgante, 
de todos os direitos e obrigações que estavam afetos ao segundo outorgante.-----------------------
SEGUNDA: A atividade a exercer pelo terceiro outorgante refere-se à prestação de serviços de 
cafetaria e similares, incluindo, designadamente, a venda de sandes, tostas, bifanas e saladas 
frias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCEIRA: O terceiro outorgante, previamente à abertura do quiosque, está obrigado à 
apresentação da mera comunicação prévia no Balcão do Empreendedor, com vista à instalação 
do estabelecimento de cafetaria e similares, nos termos dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 
1010/2015, de 16 de janeiro, que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de 
atividades de comércio, serviços e restauração (RJACSR).----------------------------------------------------
QUARTA: A concessão é válida por um ano, a contar da data da assinatura do presente 
contrato, renovável por períodos sucessivos de um ano, podendo a Câmara Municipal exercer 
o resgate sem ficar obrigada a indemnizar o concessionário.----------------------------------------------
QUINTA: O terceiro outorgante pagará ao Município de Beja uma prestação pecuniária mensal 
de ..., C/S IVA..., até ao dia oito do mês seguinte ao que disser respeito e sujeita a atualização 
anual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: Em tudo o que se encontrar omisso neste contrato e nos documentos anexos, fica o 
mesmo sujeito às condições estipuladas no contrato datado de 25 de maio de 1998, que faz 
parte integrante deste contrato.-----------------------------------------------------------------------------------
E pelos outorgantes foi dito: Que aceitam este contrato, nos termos exarados.----------------------
O terceiro outorgante apresentou os seguintes documentos:---------------------------------------------
a) Proposta de 08 de setembro de 2020;------------------------------------------------------------------------
b) Declaração da Segurança Social, comprovativa da situação contributiva regularizada perante 
esta entidade, emitida em 04 de setembro de 2020;---------------------------------------------------------
c) Certidão do Serviço de Finanças de Beja, comprovativa da situação tributária regularizada, 
emitida em 04 de setembro de 2020.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 388)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de minuta de acordo;-------------------------------------- 

 
Presente a minuta de acordo no âmbito das obras de requalificação do mercado municipal a 
celebrar entre o Município de Beja e José Guerreiro Mestre, o que fazem nos termos e com 
os fundamentos seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que se encontram em curso as obras de remodelação e requalificação do 
Mercado Municipal de Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que, por força das referidas obras, o Mercado Municipal teve que ser 
desocupado pelos concessionários e demais operadores;---------------------------------------------------
Considerando que os operadores do setor do pescado, com bancas mensais, já se encontram 
reinstalados;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o Segundo Contraente detinha, no Mercado Municipal, uma banca diária 
inicialmente à sexta-feira e ao sábado, e depois apenas ao sábado, há cerca de 37 anos, com os 
pagamentos regularizados;------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o Segundo Contraente demonstrou interesse em ocupar o módulo 
adquirido para o setor do pescado, instalado no Mercado de Santo Amaro, até ao final das 
obras do Mercado Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------
1ª Cláusula: Acordam as partes que, durante o período que perdurarem as obras, o Primeiro 
Contraente disponibilizará um espaço junto ao Mercado de Santo Amaro (módulo adquirido para 

o setor do pescado), em Beja, para onde o Segundo se poderá mudar, mantendo a sua atividade 
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através da banca diária que detinha no Mercado Municipal de Beja.------------------------------------
2ª Cláusula: O Segundo Contraente ficará no espaço acima mencionado com efeitos a partir do 
dia __ / __ / 2020 e até que as obras do Mercado Municipal de Beja estejam concluídas.---------
3ª Cláusula: Pela disponibilização do espaço referido na cláusula 1ª, pagará o Segundo 
Contraente o valor mensal de 50,00 € (cinquenta euros) + IVA.----------------------------------------------
4ª Cláusula: Acordam as partes em fixar como competente para dirimir qualquer litígio que 
surja do presente acordo, o tribunal administrativo e fiscal de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 389)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Pedido de alienação de prédio urbano, destinado a lote de terreno 
para construção urbana, denominado por lote 14, sito no “Loteamento 
Municipal de Atividades Económicas da Horta de S. Miguel”, em Beja, 
solicitado por Veicularte, Ldª;--------------------------------------------------------------------------- 

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

2.9. – Proposta de aprovação do Plano Municipal para a Igualdade, 
Cidadania e Não Discriminação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 5134, de 21 de agosto de 2020, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que a realização de uma igualdade efetiva entre mulheres e homens é uma 
dimensão fundamental da proteção e promoção dos direitos do ser humano e constitui um 
forte indicador da qualidade da democracia. Daqui decorre a necessidade de trabalhar ao nível 
das oportunidades, assegurando que homens e mulheres tenham igualdade de acesso nas 
várias esferas da sua vida.-------------------------------------------------------------------------------------------
Neste âmbito e constituindo-se como prioridade para a Câmara Municipal de Beja a promoção 
de politicas publicas municipais de justiça social que visem o combate à discriminação e a 
promoção da solidariedade, no sentido de potenciar uma efetiva igualdade de oportunidades, 
urge dar resposta a este desafio criando uma estratégia que permita a criação de abordagens 
integradas e coerentes da igualdade e não discriminação.-------------------------------------------------
Com base nestes pressupostos, o Município de Beja, pretende implementar uma estratégia 
para a integração da perspetiva da igualdade de género e cidadania como princípio 
fundamental da boa governação, através da elaboração e implementação de um Plano 
Municipal para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação (PMICND).----------------------------------
Durante o ano de 2019 foi elaborada a atualização dos instrumentos de planeamento de 
desenvolvimento social, nomeadamente o Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento 
Social e foi definido como uma das Prioridades Estratégicas de Intervenção – Igualdade e 
Cidadania e medida a concretizar, a construção do PMICND. Foi igualmente definido um GIIT 

(Grupo Integrado de Intervenção Técnica) na área da violência doméstica e de género para 
trabalhar estas questões numa perspetiva de articulação e congregação de entidades que 
numa lógica de parceria possam desenvolver projetos conjuntos e construir intervenções em 
prol do desenvolvimento social do concelho nestas áreas.-------------------------------------------------
Paralelamente e a par desta dimensão mais externa é definida também uma dimensão interna, 
de diagnóstico e intervenção junto dos/as trabalhadores da autarquia, uma vez que enquanto 
organização empregadora tem igualmente responsabilidades ao nível da igualdade de género 
e conciliação entre a vida familiar, profissional e pessoal.---------------------------------------------------
Neste sentido e na sequência da informação 328, datada de 13 de janeiro de 2020 com 
proposta de metodologia a adotar para a construção do PMICND, elaborou-se o documento 
que se junta e que constitui documento anexo número dois que faz parte integrante da 
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presente ata, com contributos solicitados às entidades parceiras que constituem o GIIT da 
violência doméstica e de género. Os mesmos referiram-se, sobretudo ao nível de uma breve 
descrição das funções de cada entidade em matéria de violência doméstica e de 
género/igualdade, incluindo ações de prevenção de eliminação de estereótipos para incluir no 
item de recursos existentes na comunidade e ações para integrar o “Plano de Ação para a 
igualdade entre homens e mulheres 2020/2022” e os “Planos de Ação para a Prevenção e o 
Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica e o Combate à Discriminação 
em razão da orientação sexual, identidade de género e características sexuais.”---------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 390)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – 
Comparticipação de 25% nos medicamentos referente ao 3º trimestre de 
2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número três 
que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 3.156,14 €.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 391)---------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Registo de bem móvel de acordo a alínea j), nº1 do artigo 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;----------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6139, de 02 de outubro de 2020, do Serviço de Património Municipal, dando 
conhecimento que no âmbito da crise pandémica que estamos a atravessar, foi oferecido ao 
Município de Beja, pela firma A. MatosCar, S.A., um Gerador de Ozono para desinfeção dos 
veículos municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a alínea j), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à 
Câmara Municipal “aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário”.----------------
Através de declaração emitida pela firma, o equipamento está avaliado em 175,00 €.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 392)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a possibilidade de disponibilizar transporte à 
equipa/comitiva que participa no Campeonato Distrital da 1ª Divisão Seniores, nas seguintes 
datas e deslocações e isenção das respetivas taxas: 25 de outubro de 2020 a Almodôvar, 08 e 
29 de novembro de 2020 a Mértola e a Aldeia Nova de São Bento, 20 de dezembro de 2020 à 
Cuba, 24 de janeiro de 2021 ao Penedo Gordo, 07 e 21 de fevereiro de 2021 a Pias e à 
Vidigueira, 07 de março a Castro Verde, 11 e 25 de abril a Serpa e a Odemira, 09 e 23 de maio 
de 2021 a Vila Nova de Milfontes e a Serpa.--------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços, existe disponibilidade para efetuar o transporte, 
dias 08 e 29 de novembro de 2020 a Mértola e a Aldeia Nova de São Bento, 25 de abril a 
Odemira e 09 de maio de 2021 a Vila Nova de Milfontes.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 393)----------------------------------------------- 
 



 

Página 14 de 16 
 

Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para deslocação ao Redondo, no dia 14 de novembro de 
2020, à Torre da Marinha, dia 05 de dezembro de 2020 e a Lagos dia 23 de janeiro de 2021, no 
âmbito da participação no campeonato nacional da 3ª divisão de andebol, escalão de 
séniores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 394)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação a Barrancos, dia 31 de outubro de 2020.-------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 395)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para uma deslocação a Pereiras-Gare (Odemira), dia 13 de 
dezembro de 2020, no âmbito da disputa do jogo da 1ª eliminatória da Taça do Distrito de Beja 
e a Barrancos, dia 19 de dezembro de 2020, no âmbito da disputa do jogo da 9ª jornada do 
campeonato distrital da 2ª Divisão.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 396)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Sines, dia 18 de outubro de 2020, para disputar 
o jogo inaugural do Campeonato Nacional III Zona Sul.------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 397)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Organização das 48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte, nos dias 16 e 17 de outubro de 2020, 
para efetuar as deslocações em Beja dos participantes da prova.-----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 398)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Resumo Diário de Tesouraria nº 199, relativo ao dia vinte de 
outubro de dois mil e vinte;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
quinhentos e dezanove mil e quatrocentos e vinte e oito euros, sendo três milhões, cento e 
quatro mil, três euros e treze cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e quinze 
mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta e sete cêntimos de operações não 
orçamentais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Já houve algum desenvolvimento relativamente à situação das caves que foram abertas 
ilegalmente para servirem de arrecadações nos prédios do Bairro Beja II, nomeadamente nas 
Ruas Marques da Costa e Pablo Neruda.-------------------------------------------------------------------------
O que é que o senhor Presidente lhe pode dizer acerca da instalação de uma fábrica de aviões 
em Évora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual o procedimento a adotar para um trabalhador que está de baixa médica mas que está a 
trabalhar por conta própria.-----------------------------------------------------------------------------------------
Por último, porque é um individuo persistente e enquanto não lhe derem uma resposta não 
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desarma, fez mais uma vez referência ao lugar de cargas e descargas que tem vindo a falar em 
reuniões anteriores, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente às arrecadações informou que 
ainda não teve oportunidade de se debruçar sobre o assunto e provavelmente nos tempos 
mais próximos não terá essa oportunidade mas como o senhor Hélder disse no fim da sua 
intervenção, é uma pessoa persistente, portanto continue a persistir que um dia lá se chegará. 
Relativamente à empresa de aviação, designadamente o CEiiA – Centro de Engenharia e 
Desenvolvimento de Produto, deu conhecimento que já houve contatos com o promotor do 
projeto Engº Miguel Braga, e serão mantidas conversações e reuniões com o mesmo e existe 
de facto a possibilidade objetiva de uma parte importante da montagem do avião ser feita em 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inicialmente a previsão era que a parte da engenharia, com cerca de 70 engenheiros, pudesse 
vir para Beja e que o avião fosse montado em Évora, atualmente já depois da notícia sair no 
Diário do Alentejo as coisas até se inverteram, isto é, a parte da engenharia já está 
estabelecida em Évora e a montagem do avião poderá vir para Beja, contudo, disse ter sempre 
muito receio em falar destas matérias, não para esconder alguma coisa, mas devido às 
experiências negativas que se têm nesta e noutras áreas.--------------------------------------------------
Resumindo, a possibilidade existe, por aquilo que o Engº Miguel Braga lhe transmitiu em 
conversa telefónica a montagem do avião, que entrará depois em produção a partir de 2022, 
não ocorrerá certamente em Évora e a possibilidade preferida dos investidores é que possa ser 
em Beja com limite de criação de postos de trabalho expetável a médio prazo em Beja, entre 
2022 e 2027, de eventualmente 1.000 mas as coisas são o que são e às vezes grandes 
promessas dão grandes bluffs.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à situação do trabalhador terá de se apurar internamente a situação mas são 
questões que não devem ser tratadas em público.------------------------------------------------------------
Relativamente ao lugar de cargas e descargas o que lhe foi sempre dito é que nunca houve 
problemas de maior naquela zona e que as viaturas que fazem cargas e descargas, seja para a 
papelaria seja para os cafés, com mais ou menos sinalética, têm encontrado soluções que não 
comprometem o trânsito, e portanto, é da opinião que onde as coisas funcionam de uma 
forma prática sem prejudicar ninguém não se deve intervir porque poderá criar-se um 
problema onde ele não existe, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
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.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 04 de novembro 

de 2020 
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O Presidente da Câmara 
 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício
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