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Ata número vinte e dois, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a quatro de novembro 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 das atas nos 20/2020 e 21/2020;-------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação as seguintes atas que foram previamente 
enviadas a todos os eleitos:-----------------------------------------------------------------------------------------
nº 20/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia sete de outubro de dois mil e vinte, 
aprovada por maioria com as abstenções dos vereadores Arlindo José Clemente Morais e João 
Manuel Rocha da Silva, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 399)-------------------
nº 21/2020, relativa à reunião de câmara realizada no dia vinte e um de outubro de dois mil e 
vinte, aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 400)------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou o envio do projeto de execução referente à empreitada de 
reabilitação e refuncionalização do edifício da piscina descoberta e que o senhor Presidente 
facultasse os últimos dados relativamente à COVID-19 no concelho de Beja.--------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao projeto da piscina descoberta 
tomou nota e irá pedir à DAU para fazer chegar o mesmo assim que possa. ---------------------------
Relativamente à COVID-19 deu conhecimento que os dados mais atualizados respeitam às 
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00:00 horas de ontem e são os seguintes: 132 casos ativos, 242 casos recuperados e 14 óbitos. 
Contudo, no Lar do Salvador, Hospital de Beja e na residência masculina do Instituto 
Politécnico de Beja existem ainda alguns focos significativos. Na Mansão de São José e de 
acordo com o Protocolo da Saúde todos os utentes estão recuperados. Sublinhou que devido a 
estes focos o Concelho de Beja caiu na lista dos concelhos de risco e não será fácil sair da 
mesma porque por cada 14 dias não pode haver mais que 81 casos novos e portanto basta 
haver 6 por dia e esta barreira é logo ultrapassada, para além que os casos recuperados não 
contam para esta estatística.----------------------------------------------------------------------------------------
Informou também que a Câmara Municipal de Beja contou com os seus dois primeiros casos, 
um no Serviço Municipal de Proteção Civil e outro no Gabinete de Recursos Humanos, a Saúde 
Pública tomou imediatamente conta das ocorrências e determinou, em função do inquérito 
epidemiológico efetuado, as medidas de vigilância ativa e passiva que entendeu tomar. Os 
funcionários, quer dos recursos humanos quer da proteção civil, foram testados e felizmente 
deram todos negativos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Este é o ponto da situação, o surto não está genericamente espalhado pela comunidade e se 
estes focos forem devidamente controlados os números serão com certeza inferiores aos 81 
por cada 14 dias, caso contrário será muito difícil sair desta lista dos concelhos de alto risco. 
Prevendo-se também que a partir de segunda-feira comece a vigorar o Estado de Emergência 
nestes 121 concelho, aguardam-se que medidas serão tomadas.-----------------------------------------
Acrescentou ainda que houve uma mudança de opinião do governo relativamente aos 
mercados de levante porque no comunicado inicial do Conselho de Ministros do dia 31 de 
outubro às 19:48 estavam proibidas as feiras e os mercados de levante e depois na Resolução 
do Conselho de Ministros do dia 02 de novembro os mercado de levante foram permitidos se 
forem cumpridas as regras da DGS e se as autarquias os autorizarem. Beja tem planos de 
contingência para estes mercados e a decisão da Câmara Municipal é autorizá-los, estando 
para esse efeito já a preparar um Edital para ser afixado e enviado às autoridades, disse.--------- 
 
O vereador Vítor Picado, voltou a solicitar um conjunto de informação sobre a transferência de 
competências da Educação que levaram o executivo municipal a aceitar estas medidas, depois 
de se ter votado uma coisa diferente em reunião de câmara e assembleia municipal, no 
sentido de perceberem quais as respostas que estão a ser dadas e as dificuldades que estão a 
ser sentidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos novos horários que estão a ser praticados pelos trabalhadores da autarquia 
com o objetivo de minimizar os contatos entre os mesmos, pelo que percebeu há um turno 
que termina às 14:00 horas mas há outro que inicia às 13:00 horas, ou seja, sendo o objetivo 
inicial minimizar os contatos parece-lhe que o mesmo não está a ser acautelado, pelo que 
pediu ao senhor Presidente que lhe explicasse como é que se estão a processar os turnos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à Educação, informou que, 
depois do compromisso de aceitar as competências em setembro na íntegra como era a 
expetativa, estão agora a recuperar o tempo perdido através da realização de reuniões com os 
Agrupamentos de Escolas, e por isso surge na ordem de trabalhos a proposta de abertura de 
concurso para auxiliares de ação educativa no sentido de colmatar algumas deficiências 
numéricas que existem para cumprir os rácios uma vez que a lista existente esgotou e também 
para possibilitar substituições sempre que haja baixas com um mês ou superiores que é 
sempre um dos grandes problemas dos agrupamentos.-----------------------------------------------------
Referiu que irá ver que informação acrescida tem sobre esta matéria e que remeteu para a 
solução de compromisso de meio tempo entre as duas partes para que, em janeiro, as 
transferências se procedam também em termos de pessoal que é parte mais complicada 
porque implica uma transferência de 2.500.000,00 € dos 3.500.000,00 € e um acrescento de 
cerca 25% ao número de trabalhadores que a Câmara Municipal de Beja tem atualmente.-------
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Relativamente aos horários, tendo em conta que os trabalhadores estavam juntos no mesmo 
espaço entre 6 e 7 horas por dia, aquilo que se fez foi o seguinte: nos sítios onde o 
espaçamento é suficiente entre funcionários e que os serviços estiveram de acordo em manter 
o horário normal esse horário foi mantido; nos serviços onde existe possibilidade de haver 
teletrabalho essa possibilidade está era executada; onde essa possibilidade não existe e onde 
o espaçamento é mais exíguo, não permitindo a Lei turnos inferiores a seis horas, existem de 
facto uma maioria de turnos entre as 08:00h e as 14:00 e as 14:00h e as 20:00h e 
pontualmente, nalguns turnos ou locais, em que os trabalhadores têm transportes públicos 
para regressar às suas freguesias, por exemplo às 19:00h, existe a possibilidade efetiva de 
haver esse contato durante uma hora, ou seja, há uma sobreposição entre as 13:00h e as 
14:00h, portanto, nestes casos não se consegue o objetivo pleno, mas consegue-se que todos 
tenham um horário relativamente adequado e que não estejam juntos sete horas no mesmo 
espaço. Não é uma tarefa fácil, foi a solução encontrada para ir de encontro à Resolução do 
Conselho de Ministros e para que os trabalhadores cumpram as seis horas obrigatória de 
trabalho, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 
2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., para o ano 2021, que constituem documento anexo número um e fazem parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Começou por referir que continuam à espera de um conjunto de dados que solicitaram já há 
alguns meses e que os mesmos seriam importantes para a discussão desde ponto, 
nomeadamente os fluxos de caixa com as dívidas a fornecedores a 30, 60 e a 90 dias e reiterou 
novamente esse pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------
Consideram que seria importante perceber a estrutura de dívida a fornecedores, pelo que 
deixou as seguintes questões: Há aumento de dívida? 807.000,00 € de dívida a fornecedores 
no final de 2021 significa um aumento, qual a razão? Da dívida apresentada qual tem uma 
maturidade superior a 6 meses? E a dívida a fornecedores atual qual é o valor?---------------------
Relativamente aos financiamentos obtidos, seria também importante ter conhecimento da 
estrutura.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seria importante perceber se a dívida de curto prazo com a AgdA tem aumentado, e qual o 
valor total em dívida, dívida a pagamento dentro do prazo (não vencida), dívida vencida e 
empréstimos bancários no sentido de os comparar com períodos anteriores.------------------------
Relativamente à Demonstração de Resultados verifica-se um aumento significativo de trabalho 
para a própria entidade, o que contribuí para o aumento de rendimentos, mas que poderá ser 
uma forma de incrementar rendimentos para justificar aumentos de EBITDA (resultados 

operacionais da empresa antes das amortizações e dos pagamentos de impostos) e consecutivamente 
de resultados líquidos do exercício. Seria importante questionar de que tipo de trabalho 
estamos a falar e comparativamente com 2020 qual o aumento esperado.----------------------------
Um esclarecimento que é bastante importante é se está ou não neste momento a ser faturado 
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à EMAS por parte da AgdA a totalidade da água residual que é entregue nas ETAR? Se não está 
qual ou quais as ETAR’s em que ainda não está a ser aplicada a tarifa? Se está, qual o peso da 
ETAR de Beja e qual o aumento de gastos por conta da entrada em funcionamento desta 
ETAR?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Plano Plurianual de investimentos, que não passa de uma mera intenção de 
investimentos, se compararmos com o ano de 2019 verifica-se que estavam definidos 
1.454.500,00 € e apenas foram realizados 31,2%, ou seja, cerca de 450.000,00 €, ora se em 
2021 a taxa de execução for a mesma, temos que o investimento será de cerca de 518.000,00 
€, e não de 1.660.000,00 € como se pode levar a pensar pelo facto de se apresentar este 
último valor como financiamento definido, retirando-se daqui que definido é muito diferente 
de garantido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Plano não trás nada de novo, sendo claro o desinvestimento na renovação e reabilitação das 
redes de água, água residual e pluvial do concelho nos últimos anos.-----------------------------------
Será importante também ter em conta que é apresentado um valor de 2.439.000,00 € de 
financiamento não assegurado, pelo que seria importante saber qual a origem, POSEUR, BEI ou 
Entidades de Crédito Nacionais?-----------------------------------------------------------------------------------
Face ao atrás descrito a posição dos vereadores da CDU relativamente aos documentos 
previsionais é a abstenção.”. Acrescentou que estas questões serão enviadas ao executivo uma 
vez que naturalmente não terão resposta imediata para lhes dar na reunião, disse.---------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

401)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de tarifário da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2021;-------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Por deliberação da Câmara Municipal de Beja de 19 de dezembro de 2018, foi aprovado um 
novo tarifário para os serviços de águas prestados pela EMAS de Beja, o qual entrou em 
aplicação desde 1 de janeiro de 2019;----------------------------------------------------------------------------
Este novo tarifário representou um necessário incremento na tarifa média na vertente de 
abastecimento (sem qualquer encargo adicional para os consumidores domésticos) mas sobretudo 
na vertente do saneamento;----------------------------------------------------------------------------------------
Este novo tarifário permitiu à empresa recuperar uma posição financeira equilibrada e mais 
sustentável face ao significativo ao aumento de custos, que, entretanto, se verificou, com os 
serviços de saneamento em alta faturados pela Águas Públicas do Alentejo;--------------------------
Apesar de as inesperadas circunstâncias vividas ao longo de 2020, em virtude da Pandemia 
COVID-19, com efeitos adversos no tecido social e económico do Concelho de Beja, terem 
igualmente condicionado a atividade da EMAS;----------------------------------------------------------------
Neste sentido, as perspetivas de evolução da situação económica e financeira da empresa, 
quer para o ano em curso, quer para o exercício de 2021, permitem que a EMAS de Beja 
mantenha o tarifário em vigor pelo que se propõe a sua manutenção conforme documento 
que se junta e que constitui anexo número dois que faz parte integrante da presente ata.------ 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
“Não há atualização do tarifário para o ano de 2021, contudo consideram fundamental 
questionar se a Águas Públicas do Alentejo (AgdA) já estão a cobrar tarifa de saneamento da 
ETAR de Beja, uma vez que foi este o motivo que levou ao aumento de tarifas de saneamento 
em 2020. Julgam que ainda não está, porque daquilo que verificam os gastos com este tipo de 
serviço mantém-se estáveis desde 2019, o que confirma aquilo que disseram em 2019, 
nomeadamente que o aumento não servia para cobrar eventuais aumento de gastos com o 
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serviço de saneamento prestado pela AgdA, mas sim para fazer face ao aumento de gastos de 
outra natureza (pessoal, investimento, etc...) o que até é legítimo. No entanto, assim sendo, 
faltou-se à verdade com o intuito de justificar a incapacidade de encontrar soluções 
alternativas de aumento de rendimentos ou de redução de gastos, por forma a garantir-se os 
recursos financeiros necessários para cumprir com as obrigações da EMAS para com os seus 
trabalhadores, fornecedores, banca e estado.------------------------------------------------------------------
Por este facto os vereadores da CDU mantém a sua posição (votam contra) relativamente aos 
dois últimos anos pois há espaço para a redução da fatura da água ao consumidor, dado que 
os aumentos verificados desde há dois anos foram feitos com base numa previsão.----------------
Outros dos assuntos que seria importante questionar é qual o aumento de receitas 
provenientes aos consumos das Autarquias. Recordam que o aumento tarifário em 2020 foi 
significativo, o que na sua opinião revela uma forma encapotada da Câmara Municipal 
financiar a EMAS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou o que diz o último parecer da ERSAR relativamente ao tarifário da EMAS e qual o 
ponto da situação relativamente à entrada em vigor da Tarifa Social Automática.-------------------
À semelhança daquilo que referiu sobre o ponto anterior, todas estas questões serão também 
enviadas ao executivo.”, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda, referiu que fará chegar as respostas as estas e às questões colocadas 
no ponto anterior ao vereadores da CDU, no entanto quis dar os seguintes esclarecimentos.-----
A EMAS está ainda à espera do parecer da ERSAR tanto relativamente ao tarifário como ao 
Contrato de Gestão Delegada aqui aprovado há umas reuniões atrás.----------------------------------
Relativamente à Tarifa Social Automática é uma matéria que continua a ser estudada e 
portanto não tem resposta para lhe dar.------------------------------------------------------------------------
No que respeita ao aumento de tarifas de saneamento, lembrou que foi este que permitiu 
manter as contas da empresa equilibradas e, embora grande parte das observações que o 
vereador Vítor Picado fez tenham sentido, porque não foi destinado àquilo que no fundo 
justificou a sua introdução, o certo é que permitiu que a Câmara Municipal não tivesse que 
subsidiar a EMAS, como é feito pela maior parte das autarquias aos seus serviços de água, 
saneamento e recolha de resíduos, e portanto, manter a empresa como referência ao nível do 
sector e ao nível da qualidade de prestação de serviços é um exercício difícil. Continua a não se 
pretender recorrer a financiamentos que não sejam suportáveis mas tentando investir na 
recuperação das redes que se mostrarem mais afetadas e onde a redução das perdas possa ser 
melhorada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda uma nota, nomeadamente a verificação de um maior incumprimento nos 
pagamentos embora se continue a não fazer cortes por se considerar que esta é uma medida 
que pode atenuar e dar alguma tranquilidade às pessoas neste período difícil que se atravessa, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

402)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Nova atualização de repartições de encargos;-------------------------------------- 

 
Registo nº 7049, de 29 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que, na passada sessão da Assembleia Municipal de 22 de junho de 2020, 
foi aprovada uma atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de 
reabilitação do Mercado Municipal, adjudicada à Lena Engenharia e Construções, S.A., pelo 
valor de 1.980.000,00 € (s/IVA incluído), presumindo a possibilidade de executar durante 2020 
cerca de seis meses de obra, situação que se veio posteriormente a considerar não ser 
possível, por razões que tiveram essencialmente a ver com a necessidade de remoção dos 
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ramais e contadores de energia de muitos lojistas que continuavam ativos dentro do edifício. 
Esta situação só foi desbloqueada durante o corrente mês de Outubro, pelo que só agora há 
condições para o arranque efetivo dos trabalhos para além da montagem do estaleiro que 
entretanto se conseguiu iniciar.------------------------------------------------------------------------------------
Nestas condições, será apenas possível realizar este ano cerca de dois meses de obra, pelo que 
se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta empreitada, cujos valores 
foram determinados com base no cronograma financeiro da proposta adjudicada.-----------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):----------------------------------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 121.931,50 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.496.362,03 €  
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 361.706,47 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

403)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7082, de 30 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que, na passada sessão da Assembleia Municipal de 22 de junho de 2020, 
foi aprovada uma atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de 
reabilitação e refuncionalização do edifício da Piscina Descoberta, adjudicada ao consórcio 
Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª/Pentatipo, Ldª, pelo valor de 1.793.105,20 € 
(s/IVA incluído), presumindo a possibilidade de executar durante 2020 cerca de seis meses de 
obra, situação que não foi efetivamente possível por atrasos na celebração do contrato 
externo para a fiscalização e coordenação de segurança da obra. A empreitada só teve início 
concreto a partir de meados de Agosto, com a comunicação da aprovação do PSS ao 
adjudicatário.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestas condições, será apenas possível realizar este ano cerca de quatro meses e meio de 
obra, pelo que se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta 
empreitada, cujos valores foram determinados com base no cronograma financeiro da 
proposta adjudicada.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Deste modo teremos (valores sem IVA incluído):----------------------------------------------------------------- 
2020 ……………………………………………………………………………………………………………………. 274.165,79 €  
2021 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.518.939,41 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

404)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Pedidos de prorrogação de prazos de execução;---------------------------------- 

 
Registo nº 6759, de 22 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que em face do pedido de prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, em Beja, apresentado pelo 
empreiteiro e os argumentos invocados e que se consideram de aceitar, o qual mereceu 
igualmente parecer favorável da Afaplan, empresa de fiscalização que se encontra a 
acompanhar a empreitada, será de conceder a prorrogação solicitada de 98 dias, devendo a 
obra ficar concluída até ao próximo dia 28 de fevereiro de 2021. Como referido no 
requerimento apresentado, será ainda necessário garantir a aprovação de alguns trabalhos 
complementares para esta empreitada, cujo procedimento se encontra ainda em avaliação e 
preparação. Como solicitado, deverá esta prorrogação ser considerada como graciosa e poderá 
ser concedida à Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª, ao abrigo do artigo 310º do 
Código dos Contratos Públicos e do nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 06 de 
janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente a aprovação do correspondente plano de trabalhos ajustado, plano de 
mão-de-obra, plano de equipamentos e plano de pagamentos apresentados pelo empreiteiro, 
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embora, tratando-se de uma prorrogação graciosa e ao abrigo do nº 2 do artigo 13º do já 
referido Decreto-Lei nº 6/2004, a revisão de preços será feita pelo plano de pagamentos em 
vigor até esta data.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 405)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 6806, de 22 de outubro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que, em face do pedido de prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de instalação de abrigos de passageiros e melhoramento de acessibilidades, pelo 
período de 60 dias, de forma graciosa apresentado pelo empreiteiro Vibeiras – Sociedade 
Comercial de Plantas, S.A., por falta de mão-de-obra qualificada para execução da empreitada, 
na especialidade de pavimentos, levando a que o prazo contratual para términus da obra fique 
comprometido, a obra que deveria terminar a 21 de outubro de 2020, terminará a 20 de 
dezembro de 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 406)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Propostas de ratificação;------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria celebrado entre a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e o Município de Beja, que constitui documento 
anexo número três e faz parte integrante da presente ata, para garantir a limpeza das 
instalações do Lidador.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 407)---------------------------------------------- 
 
Presente o protocolo de colaboração técnica e financeira, celebrado entre a APA – Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de Beja, que constitui documento anexo número 
quatro e faz parte integrante da presente ata, com vista à aquisição de uma unidade móvel 
multifuncional para a deteção de fugas de água que simultaneamente permitirá dinamizar 
uma importante componente de educação e sensibilização ambiental, permitindo realizar 
ações de demonstração perfeitamente inseridas no novo paradigma de gestão em contexto de 
pandemia COVID-19.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 408)---------------------------------------------- 
 
Presente o acordo de colaboração celebrado entre o Ministério da Educação e o Município 
de Beja, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, 
para remoção de materiais de construção com amianto na sua composição das Escolas Básicas 
de Santiago Maior e Mário Beirão.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 409)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de atualização do protocolo de transportes escolares;------- 

 
Registo nº 6325 de 08 de outubro de 2020 do Serviço de Educação – Gestão Escolar, 
informando que em virtude do paralelismo pedagógico do Externato António Sérgio, muitos 
dos alunos de 2º e 3º Ciclos frequentam esta instituição pela proximidade da residência em 
detrimento das escolas da cidade. Nesse sentido, o transporte dos alunos é assegurado pelo 
Externato, havendo da parte do Município a comparticipação da despesa.----------------------------
Aproveitando o acordo existente entre o Município e o Externato António Sérgio sugere-se a 
atualização do protocolo, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante 
da presente ata, com os valores específicos ao ano letivo 2020/2021, nomeadamente 
24.103,00 € (vinte e quatro mil, cento e três euros), valor que inclui o transporte, no presente ano 
letivo, dos alunos residentes em Mombeja e que frequentam a Escola Básica de Santa Vitória, 
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conforme proposta da instituição.---------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 410)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de alteração aos protocolos de refeições escolares;----------- 

 
Registo nº 5998 de 28 de setembro de 2020 do Serviço de Educação – Gestão Escolar, 
informando que face à alteração do fornecimento de refeições por parte do Centro de Apoio 
Social do Concelho de Beja, surge a necessidade de adequar o Protocolo existente com esta 
entidade, bem como com as que assumiram o fornecimento às escolas antes exercido pela 
primeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, submete-se proposta de Protocolos a celebrar com o Centro de Apoio Social do 
Concelho de Beja a Casa do Povo de Penedo Gordo e o Centro Social, Cultural e Recreativo do 
Bairro da Esperança, que constitui documento anexo número sete e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 411)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de alteração ao contrato celebrado entre a Câmara 
Municipal de Beja e o Dia Portugal Supermercados, S.A.;----------------------------- 
 
Registo nº 6706, de 21 de outubro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que no âmbito das negociações tidas com os diversos concessionários de espaços 
no Mercado Municipal por força das obras de reabilitação deste equipamento que 
necessariamente provocam prejuízos à atividade comercial foi possível chegar a uma base de 
entendimento com o Dia Portugal Supermercados, S.A., para uma redução de verba, durante 
o período de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2023.---------------------------------------------
Assim as alterações que agora se apresentam para decisão são as seguintes:-------------------------
Valor atual da renda – 4.634,95 € ---------------------------------------------------------------------------------
Valor da renda proposto – 3.707,96 € ----------------------------------------------------------------------------
Taxa de redução – 20% ----------------------------------------------------------------------------------------------
Início da redução – 1 de setembro de 2020 – Renda liquidada em outubro de 2020 ----------------
Fim da redução – 31 de agosto de 2023 – Renda liquidada em setembro de 2023 -------------------
Em toda a parte restante do contrato não existem alterações, entendendo-se que com a 
alteração do contrato a Dia Portugal Supermercados, S.A. renuncia a quaisquer indemnizações 
que pudessem advir da realização pelo Município da obra de reabilitação do Mercado 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração que o Município procedeu em relação a outros concessionários de 
equipamentos municipais a uma redução dos valores pagos em 100% e recentemente 
estendeu essa redução passando-a para 50% até ao final do ano é meu parecer que a presente 
proposta é equilibrada, cautelando os interesses de ambas as partes.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 412)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de alteração do Plano de Pormenor do Parque Ambiental 
do Montinho;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 6686, de 20 de outubro de 2020, do Serviço Planeamento e Elaboração Projetos, 
informando que o Plano de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho aprovado pela 
Assembleia Municipal de Beja, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2017, entrou em 
vigor por efeito da publicação do Aviso nº 1947/2018 na 2ª série do Diário da República nº 30 
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de 12 de fevereiro de 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------
Este plano foi promovido pela AMALGA, na altura legitima proprietária dos prédios incluídos na 
área de intervenção do plano, tendo para o efeito sido celebrado um contrato para 
planeamento entre aquela Associação e o município de Beja estabelecendo as obrigações de 
ambas as partes e os termos de referência a respeitar na sua elaboração.-----------------------------
A área afeta a este PP está identificada no PDM de Beja como uma Unidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (UOPG 9) que abrange os terrenos afetos ao Parque Ambiental do 
Montinho que deveria ser desenvolvido através de plano de pormenor que definisse uma 
estrutura urbana que permitisse a fixação de novas atividades industriais inseridas na fileira do 
ambiente, bem como a expansão das áreas dos aterros sanitários, a dotação de atividades de 
apoio às unidades industriais e de infraestruturas e a articulação destas com a paisagem 
envolvente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que se refere a condicionantes o terreno em causa estava abrangido pelas seguintes 
restrições/servidões de utilidade pública;-----------------------------------------------------------------------
Recursos hídricos: domínio hídrico (leitos dos cursos de água e faixa de proteção de 10m);-------------
Recursos Agrícolas e Florestais: Povoamento misto de sobreiros e azinheiras, exemplares 
isolados de sobro e azinho e faixas de gestão de combustível-proteção ao risco de incêndio;----
Zona e servidão non aedificandi ao IP2;--------------------------------------------------------------------------
Zona de servidão non aedificandi da EN 122 (estrada desclassificada sob jurisdição da IP).-------------
Trata-se de um Plano de Pormenor com efeitos registrais que resultou na criação de 61 lotes 
que se organizaram em três tipos: lotes pequenos (com áreas até 7.000m

2); lotes médios (com 

área entre 7.000m
2 e 30.0000m

2) e lotes grandes (com área de 30.000m
2 e 55.000m

2) que 
corresponde ao Espaço de atividades económicas.-----------------------------------------------------------
Neste espaço identificam-se três áreas distintas; áreas de atividades económicas que 
correspondem aos lotes e parcelas destinadas a industrias do ambiente, que se distribuem por 
8 setores e tendo como critério de agrupamento a localização, dimensão dos lotes e funções 
específicas, áreas de equipamentos e serviços comuns correspondentes a áreas d logística e de 
serviços de apoio ao parque e as áreas de infraestruturas comuns.--------------------------------------
A restante área de intervenção foi qualificada como espaços verdes, inseridos na estrutura 
ecológica local e divididos, de acordo com a sua função em EEL primária: Espaços verdes de 
proteção; EEL secundária: Espaços verdes de recreio e de lazer e EEL terciária: Espaços verdes 
de enquadramento.---------------------------------------------------------------------------------------------------
O Plano foi acompanhado pelas seguintes entidades: CCDRA, ANPC, APA-ARH, ICNF, DRCALEN, 
EDP, ANACOM, ARS, EMAS, IP e IAPMEI. O Plano foi sujeito a um processo de AAE.---------------------
Alterações propostas:------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretende agora a entidade gestora dar início a um processo de alteração do PP que segundo 
referem “…consistem essencialmente em acertos na implantação de parte das infraestruturas 
e algumas alterações ao uso de alguns lotes…”----------------------------------------------------------------
Analisado o documento apresentado, identificaram-se a principais alterações propostas:---------
1. Modificação de parte do traçado do canal de drenagem de águas superficiais propondo a 
solução de implantação de um coletor seguindo o traçado atual da linha de água – justificado 
pela complexidade da intervenção inicialmente proposta.--------------------------------------------------
2. Reafectação de parte dos lotes destinados à instalação de novas indústrias do ambiente 
para a instalação de aterros sanitários (não sendo especificada a origem) e infraestruturas 
associadas face ao aumento da procura atual e previsível na área da deposição de resíduos em 
aterro. Também se pretende destinar a este fim um lote proposto para serviços e 
equipamentos de apoio ao parque (fase I) e um lote destinado a espaços verdes associados a 
montado de azinho e/ou sobro.------------------------------------------------------------------------------------
3. A afetação de três lotes destinados a Industrias do ambiente à Estrutura Ecológica.-------------
As alterações pretendidas vão, na generalidade, ao encontro dos conteúdos programáticos 
previstos no PDM de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------
Resta agora que a CM decida no sentido de considerar oportunas e convenientes as alterações 
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concretas subjacentes a este processo, no que se refere à estratégia que pretende ver 
implementada para este parque ambiental.--------------------------------------------------------------------
Chama-se à atenção para a necessidade de resolver também, no âmbito deste processo as 
questões relacionadas com discrepâncias nas áreas de lotes que impossibilitou a registo dos 
mesmos na conservatória do registo predial.-------------------------------------------------------------------
Procedimentos processuais:----------------------------------------------------------------------------------------
Analisado o documento apresentado considera-se que, caso a CM entenda aceitar o princípio 
subjacente às alterações propostas e face às características das mesmas e ao seu 
enquadramento no PDM, o processo poderá prosseguir como um processo de alteração ao PP. 
Este procedimento terá que seguir os seguintes trâmites processuais;----------------------------------
1. Em primeiro lugar deverá ser efetuado um novo contrato para planeamento para o que o 
promotor deverá proceder de acordo com o previsto no artigo 81º do RGIT, propondo à CM a 
alteração do PP e a celebração de um novo contrato para o efeito, justificando-a e propondo, 
se assim o entender, os termos de referência para essa alteração.---------------------------------------
A CM decidirá sobre esse processo fundamentando do ponto de vista do interesse local, a sua 
celebração e aprovando os termos de referência a ter em atenção na alteração.--------------------
A proposta de contrato e os termos de referência terão que ser objeto de discussão pública 
por período de 10 dias.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Por outro lado a CM deverá decidir pela oportunidade de alteração do PP, que deverá ser 
também colocada em processo de participação pública pelo período de 15 dias de acordo com 
o previsto nos artigos 76º, 88º, 119º do RGIT, de modo a recolher sugestões e informações 
sobre questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo processo de alteração.---
3. O procedimento de publicação no Diário da República da participação pública referida em 2 
é a única maneira de abrir automaticamente o processo na PCGT, plataforma de utilização 
obrigatória para tramitação destes processos.-----------------------------------------------------------------
4. O processo de alteração só será objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que 
são suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente. A qualificação destas alterações, para 
efeitos desta decisão cabe à CM que poderá consultar as entidades às quais, em virtude das 
suas responsabilidades ambientais especificas, possam interessar os efeitos ambientais 
resultantes da aplicação do Plano, que no meu entender, neste caso serão; a CCDRA, a APA-ARH 

e o ICNF, ANPC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Na conclusão do documento apresentado, a equipa autora sugere que o documento seja 
enviado para a CCDRA para que esta entidade consulte as entidades com responsabilidades 
específicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para que a CCDRA coordene este processo seria necessário que o processo estivesse na PCGT e 
para tal teriam que ter sido cumpridos os procedimentos referidos em 1 e 2. No entanto, para 
agilizar o processo, sugiro que a CM solicite parecer sobre o documento às entidades 
identificadas em 4, o que possibilitará também definir depois com mais rigor os termos de 
referência que terão que ser definidos.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 413)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;--------------------------------- 
 
Requerido por Ricardina Rosa Nobre Faleiro Simões, que pretendendo vender a fração A do 
prédio sito na Rua da Infantaria 17, nº 3 r/c, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 414)-------- 
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Requerido por Cláudia Silva – Remax Ideal IV, que pretendendo vender a fração A do prédio 
sito na Rua Dr. Afonso Costa, nº 15, em Beja, pelo valor de 20.500,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em 
termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.-----------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 415)-------- 
 
Requerido por Maria do Rosário Valente Rebelo Pinto Palma Ramalho, que pretendendo 
vender a fração A do prédio sito na Praça da República, nos 23, 24 e 25 e Rua dos Infantes, nos 2, 
4, 6 e 8, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta 
pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 416)-------- 
 
Requerido por Atlantitradition, Ldª, que pretendendo vender as frações LAC, EAJ e ARA do 
prédio sito na Rua Ilha da Madeira, nº 2, em Beja, pelos valores de 139.500,00 €, 4.000,00 € e 
1.500,00 €, respetivamente, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão 
não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no 
exercício do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 417)-------- 
 
Requerido por António Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca, que pretendendo vender a 
fração M do prédio sito na Rua António Sérgio, nº 11, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 50.000,00 
€, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de 
vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 418)-------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão de destaque de parcela de terreno;-------------------- 
 
Requerido por Jose António Rodrigues Brissos Ramos, residente em Vale de Rocins – Salvada, 
na qualidade de proprietário de parcela com 3428,736m2 a destacar do prédio com 13,462ha, 
denominado por “Vale de Rocins”, descrita na conservatória do registo predial como misto nº 
798/20031218 e registado na matriz sob o artigo 17º-D da parte rustica e artigo 897º e 898º da 
parte urbana, da união de freguesias de Salvada e Quintos:------------------------------------------------
Destaque de parcelas fora do perímetro urbano:------------------------------------------------------------
1 – O prédio denominado por “Vale de Rocins”, da união de freguesias de Salvada e Quintos, 
concelho de Beja, inscrito na matriz pelo artigo 17º-D (Rústica), descrito na Conservatória do 
registo predial deste Concelho, pela ficha nº 798/20031218, com a área total de 13,462ha, 
confrontando a Norte com Maria Patrocínia e Outros, a Sul com Herdeiros de Júlio da Palma 
Cantinho, a Nascente com Herdade do Broco de Cima e Poente com António Manuel Engana e 
Herdade de Vale de Rocins. -----------------------------------------------------------------------------------------
2 – Prédio a destacar sito “Vale de Rocins”, da união de freguesias de Salvada e Quintos, 
concelho de Beja, com a área total de 3428,736m2.Que ficará confrontando a Norte com 
Estrada Municipal, a Sul e a Nascente com Herdeiros de José Henriques Brissos e a Ponte com 
Escola Primária.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, fora do aglomerado urbano de Salvada e Quintos de acordo com as alíneas a) e b) do 
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nº 5 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro.-----------------------------------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcela, nos termos do nº 6 do artigo 6º do mencionado diploma.------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 419)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de prorrogação de prazo de direito de superfície;---------------- 
 
Requerido por Patrícia Margarida de Carvalho dos Santos Duarte Loução Patriarca, a 
prorrogação do prazo do direito de superfície, sobre o prédio sito na Rua João Afonso de Beja, 
nº 2, em Beja, pelo facto de ter adquirido o imóvel no ano de 2016 e pretender negociar o 
crédito à habitação. Nestes termos, remetendo para o que havia sido informado pelo Gabinete 
Jurídico no âmbito do Parecer nº 6255 DAU/SAP, de 07 de outubro de 2020, submete-se o 
pedido à apreciação e votação do Órgão Executivo atenta a competência prevista no artigo 
33º, nº 1, alínea g) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (RJAL).-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 420)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de abertura de procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento para Assistente 
Operacional/Auxiliar de Ação Educativa, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;---------------------------- 

 
Para fazer face a necessidades de pessoal, de natureza permanente, que possam vir a ocorrer 
em todas as Escolas do concelho, nomeadamente em todos os Ciclos de Ensino, com particular 
incidência no Pré-Escolar, onde estas necessidades surgem com maior frequência e 
justificação, propõe-se a abertura do procedimento concursal para constituição de reservas de 
recrutamento para Assistente Operacional/Auxiliar de ação Educativa, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e no âmbito da Divisão 
de Educação, Desporto e Juventude/ Serviço de Educação, de acordo com as disposições legais 
estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril.----------------------------------------------------
Sendo expectável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis.----------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Em conformidade com o estabelecido no nº 2 do artigo 32º da citada Portaria, não existem 
candidatos em reserva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos dos nºs 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos ser-lhes-ão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza escrita, avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do n.º 3 do referido artigo, ser-lhes-ão aplicados os seguintes métodos de 
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seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O júri do procedimento concursal terá a seguinte composição:-------------------------------------------
Presidente: José Miguel Parrinha Martins, Técnico Superior;-----------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior, que substituirá o 
presidente nas suas faltas e impedimentos e João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, 
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Lénia Cristina Santos Estanque, Técnica Superior em situação de mobilidade 
intercarreiras e Joaquina Maria Ameixa Rita, Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 421)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de atribuição de fundo de maneio ao Serviço Municipal 
de Proteção Civil;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6708, de 21 de outubro de 2020, do Serviço Municipal de Proteção Civil, 
informando que como é do conhecimento geral, este serviço, no âmbito das suas 
competências e atribuições, é solicitado a intervir em diversas situações e ocorrências no 
sentido de: prevenir riscos coletivos e acidentes graves, e limitar os seus efeitos; assistir no 
território municipal, pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores 
culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a reposição da normalidade da 
vida das pessoas afetadas por acidentes graves ou catástrofes.-------------------------------------------
O atual contexto pandémico por COVID-19 tem intensificado a intervenção do Serviço 
Municipal no apoio aos testes à doença, no apoio à evacuação de utentes de lares para zonas 
de apoio e concentração de pessoas, no apoio logístico (kits de higiene, alimentação, entre outras) 
a pessoas que estão em confinamento obrigatório ou mesmo em vigilância ativa em estruturas 
municipais, por indicação da Autoridade de Saúde Pública, entre outras.------------------------------
Face ao exposto, solicita-se que seja atribuído ao Serviço Municipal fundo de maneio no valor 
de cerca de 150,00 € para poder rapidamente adquirir bens no sentido de manter a atividade 
normal e dar resposta no imediato às ocorrências decorrentes das competências da proteção 
civil plasmadas na Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, na sua atual redação, que define o 
enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal.-----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um fundo de maneio no valor de cento e 
cinquenta euros à Engenheira Maria Manuel Marques Freire Cardoso Laboreiro 
Henriques.(Deliberação nº 422)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Proposta de transferência de verba para os Agrupamentos de 
Escolas de Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 6502, de 13 de outubro de 2020, do Serviço de Educação – Gestão Escolar, 
propondo no âmbito das competências do Municípios na área da Educação, a transferência 
para os Agrupamentos das verbas relativas ao apoio à Atividade Regular dos Estabelecimentos 
de Educação Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2020/2021, conforme o 
seguinte quadro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Pré-Escolar 1º Ciclo 

Estabelecimento Nº Alunos Valor Nº Alunos Valor 

Nª Srª das Neves 16 240,00 € 36 540,00 € 

Baleizão 16 240,00 € 21 315,00 € 
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Penedo Gordo 21 315,00 € 41 615,00 € 

Santa Vitória 18 270,00 € 16 240,00 € 

Beringel 30 450,00 € 37 555,00 € 

Trigaches 7 105,00 € 12 180,00 € 

São Matias 8 120,00 € 16 240,00 € 

EB Santa Maria 65 975,00 € 272 4.080,00 € 

EB Santiago Maior 96 1.440,00 € 335 5.025,00 € 

Total Agrupamento nº 1 277 4.155,00 € 786 11.790,00 € 

  
    Salvada 17 255,00 € 51 765,00 € 

Cabeça Gorda 20 300,00 € 48 720,00 € 

Albernoa 11 165,00 € 18 270,00 € 

Boavista 10 150,00 € 20 300,00 € 

EB São João Baptista 90 1.350,00 € 476 7.140,00 € 

Total Agrupamento nº 2 148 2.220,00 € 613 9.195,00 € 

     TOTAL AGR1+AGR2 425 6.375,00 € 1399 20.985,00 € 
 

Nota: os valores em causa foram apurados tendo em consideração a verba de 15,00 €/aluno 
atribuída em anos anteriores para o mesmo efeito.----------------------------------------------------------
Em síntese, de acordo com os dados mais recentes remetidos a estes serviços pelos 
Agrupamentos deverá ser transferida a seguinte verba:----------------------------------------------------- 
 

Agrupamento Valor 

Nº 1 de Beja 15.945,00 € 

Nº2 de Beja 11.415,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 423)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Propostas de apoio;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação de Defesa do Património de Beja, um apoio financeiro para fazer 
face às despesas com a organização da exposição fotográfica “adpBeja 40 anos”.-------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de mil 
setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 424)------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 7022, de 29 de outubro de 2020, do Serviço de Desporto – Gestão Administrativa, 
informando que o Futebol Clube Albernoense candidatou-se ao Programa de Reabilitação de 
Instalações Desportivas (PRID) do Instituto Português do Desporto e Juventude, integrado nos 
apoios da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, cujo principal objetivo é promover 
a requalificação das instalações desportivas ao serviço das populações. A comparticipação nos 
projetos não ultrapassa os 50 % do total das despesas elegíveis, constantes do orçamento 
apresentado pelas entidades promotoras, até ao valor máximo de 50.000,00 €.---------------------
O Programa destina-se a clubes e associações desportivas, cujos estatutos incluam o fomento 
e a prática de atividades desportivas e que demonstrem ser constituídas sob a forma de 
associação sem fins lucrativos, tendo prioridade as candidaturas que contemplem 
comparticipações financeiras do poder local. Deste modo, caso a referida candidatura seja 
aprovada, propõe-se um apoio no valor de 2.500,00 € de modo a comparticipar o investimento 
de requalificação dos balneários do campo de futebol.------------------------------------------------------ 
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Foi deliberado aprovar por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro no valor de dois 
mil quinhentos euros.(Deliberação nº 425)----------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de anulação da concessão a título perpétuo;------------------------ 
 
Registo nº 6945, de 27 de outubro de 2020, do Gabinete Jurídico, relativo ao requerimento 
apresentado por Anabela Cantiga Afonso Ourives de Oliveira, no sentido da anulação da 
concessão a título perpétuo do Coval nº 162 do Cemitério Municipal de Beja.------------------------
I) Requerimento da interessada: A requerente adquiriu a concessão a título perpétuo do coval 
nº 162 do Cemitério de Santa Clara, em Beja, tendo efetuado o pagamento da respetiva taxa, 
no valor de 1.764,57 €, no dia 6 de Outubro de 2020. Em 14 de outubro veio solicitar a 
“anulação da compra” apresentando como fundamento o facto de ser a única familiar da 
falecida a residir em Beja, provavelmente, por pouco tempo, situação que deixa “antever que 
num futuro não muito distante, será mais uma campa abandonada”. Afirma pretender, logo 
que possível, adquirir um ossário para proceder à trasladação dos restos mortais da mãe.--------
Refere ainda que o presente pedido é realizado dentro do período que a lei confere para a 
anulação da compra.--------------------------------------------------------------------------------------------------
II) Análise do requerido pela interessada: Nos termos do artigo 45º do Regulamento do 
Cemitério Municipal de Beja, os terrenos do cemitério podem, mediante autorização do 
Presidente da Câmara Municipal, ser objeto de concessões de uso privativo, para instalação de 
sepulturas perpétuas e construção de jazigos particulares. As concessões de terrenos não 
conferem aos titulares nenhum título de propriedade ou qualquer direito real, mas somente o 
direito de aproveitamento com afetação especial e nominativa em conformidade com as leis e 
regulamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratando-se, pois, de uma concessão e não de uma compra e venda. Neste caso, uma das 
partes não pretende a manutenção da concessão. Mas não se trata, conforme requer a 
interessada, de uma anulação de compra, pois que não se trata de uma compra e venda, e 
nem estão presentes, no caso concreto e conforme os argumentos apontados pela 
requerente, quaisquer fundamentos de anulabilidade do negócio jurídico celebrado.--------------
Na realidade, o Regulamento do Cemitério Municipal não prevê esta situação, tratando-se, 
assim, de um caso omisso, que segundo o artigo 88º do mesmo será resolvido pela Câmara 
Municipal. Pelo que, salvo melhor opinião, caso o Município assim o entenda, e por acordo 
entre as partes, será sempre possível repor a situação anterior, ou seja, dar sem efeito a 
concessão mediante o reembolso à requerente do valor da taxa já pago e a entrega, por esta, 
ao Município, do alvará de concessão, no caso de o mesmo ser entretanto emitido (segundo 

informações do serviço respetivo, à data atual, não se encontra emitido).--------------------------------------
A requerente manifestou pretender, logo que possível, trasladar os restos mortais de sua mãe 
para um ossário, o que só poderia ocorrer decorridos três anos sobre a inumação, segundo 
resulta do artigo 39º do Regulamento, prazo já decorrido uma vez que a mãe faleceu em 
20/01/2011 (informação prestada, verbalmente, pelos serviços). Assim, caso o Município entenda 
dar sem efeito a concessão, nos termos anteriormente referidos, deverá a requerente 
despoletar o processo de trasladação, previsto no artigo 42º e seguintes do Regulamento.-------
III) Face ao exposto, sendo este um caso omisso, não previsto no Regulamento do Cemitério 
Municipal, nos termos do artigo 88º do mesmo, deverá ser resolvido pela Câmara Municipal. 
Assim, e perante o requerimento da interessada, salvo melhor entendimento, deverá colocar-
se à consideração do órgão executivo, em reunião de Câmara, a possibilidade de dar sem 
efeito a concessão, mediante o reembolso da taxa já paga pela requerente e mediante a 
devolução ao Município, por parte daquela, do alvará de concessão (se entretanto o mesmo for 

emitido).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se for este o entendimento do órgão executivo e a deliberação for no sentido de repor a 
situação anterior à concessão, deverá, caso estejam reunidas as condições para o efeito, a 
requerente despoletar o processo de trasladação para ossário, conforme indica ser sua 
pretensão, previsto no artigo 42º e seguintes do Regulamento do Cemitério Municipal.-----------
Foi deliberado por unanimidade dar sem efeito a concessão, mediante o reembolso da taxa já 
paga pela requerente e mediante a devolução ao Município, por parte daquela, do alvará de 
concessão.(Deliberação nº 426)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de pagamento em prestações mensais;--------------------------------- 
 
Solicitado por Manuel Fernando do Carmo Montraz, o pagamento em prestações do Coval nº 
172 do Cemitério Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------
Da análise efetuada aos rendimentos e despesas do agregado familiar do requerente, verifica-
se que o rendimento per capita é inferior ao referenciado pela Segurança Social no RSI.-----------
Face ao exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de pagamento faseado em 15 
prestações mensais (14 prestações no valor de 100,97 € + 1 prestação no valor de 100,99 € 

perfazendo o total de 1.514,57 €).------------------------------------------------------------------------------------
O requerente referiu que pretende iniciar o pagamento a partir de abril de 2021.-------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 427)----------------------------------------------- 
 
 

2.19. – Pedido de emissão de parecer sobre a proposta de escala de 
turnos das farmácias para o ano 2021 do Município de Beja;----------------------- 
 
Nos termos do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 7/2011, de 10 de janeiro, e do nº 2 
artigo 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, remete a Administração Regional de 
Saúde do Alentejo, para parecer, a proposta de escalas de turnos das farmácias para o ano de 
2021 do Município de Beja, que constitui documento anexo número oito e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir parecer favorável.(Deliberação nº 428)------------------------ 
 
 

2.20. – Proposta de devolução da Taxa pela Realização de Infraestruturas 
Urbanísticas;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 12440, de 27 de agosto de 2020, do Serviço de Secretaria da Divisão de 
Administração Urbanística, informando que o pedido então apresentado pela Mansão de São 
José, requeria "a isenção do pagamento de taxas pela apreciação e deferimento do projeto de 
licenciamento para ampliação de estrutura residencial para idosos", sendo deliberado isentar 
em reunião de câmara de 15 de novembro de 2017.---------------------------------------------------------
As taxas apuradas num total de 325,05 €, incluíam desde a apreciação dos projetos a 
arquitetura, especialidades, licenças de utilização e emissão dos alvarás, contudo não foram 
incluídas as taxas TRIU, no valor de 1.993,69 €, pelo que se propõe a sua devolução.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 429)---------------------------------------------- 
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2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e licenças de ocupação de espaço público;-- 
 
Solicitado pela Arruaça – Associação Juvenil, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença de ocupação do espaço público para a realização do evento "Mercado Livre 
de produtos usados, velharias, produtos de produção própria", no dia 26 de setembro de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 430)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído, para a realização de música ao vivo no 
estabelecimento "Infantes", no dia 27 de setembro de 2020.----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 431)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela ZARCOS – Associação de Músicos de Beja, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela apreciação da emissão de licença especial de ruído para a realização de música ao 
vivo na Cervejaria Portugalo, no decurso do mês de setembro de 2020, sendo que o pedido de 
licenciamento foi indeferido nos termos do despacho referente aos horários de funcionamento 
dos estabelecimentos, no âmbito da legislação COVID-19.---------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 432)---------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Junta de Freguesia de Beringel, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído para a realização do evento "Festas de Beringel em Honra 
de Nossa Senhora da Conceição" nos dias 12 e 13 de setembro de 2020, com utilização de 
veículo com equipamento de som.--------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 433)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Solicitado pela Associação Cultural e Desportiva de Penedo Gordo, a isenção de pagamento 
de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Milfontes, no 
próximo dia 01 de novembro de 2020 a fim de disputar mais uma jornada do Campeonato 
Distrital da 1ª Divisão de Futebol da Associação de Futebol de Beja.-------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 434)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, no dia 31 de outubro de 
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 435)----------------------------------------------- 
 
 

2.23. – Resumo Diário de Tesouraria nº 209, relativo ao dia três de 
novembro de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
quinhentos e dezanove seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois euros e 
oitenta e oito cêntimos, sendo dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e 
oitenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e 
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vinte mil, noventa e cinco euros e noventa e três cêntimos de operações não orçamentais.----
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Nuno Jardinha fez a seguinte exposição, relativamente ao espaço onde se encontra 
inserido o seu Restaurante Tennis Courts Club Beja, que dividiu em três pontos:--------------------
1º ponto – Alertou e solicitou visita dos serviços a fim de averiguarem o estado das árvores 
que estão por de trás do restaurante e que se prolongam em toda a envolvente daquele 
espaço, uma vez que as mesmas se encontram com grande inclinação na direção do telhado 
do seu estabelecimento, situação sobre a qual já deu conhecimento à Câmara Municipal.--------
2º ponto – Falta de iluminação no estacionamento antes da entrada para o seu restaurante. Já 
ponderou em ser ele próprio a puxar para a zona holofotes para chamar a atenção do espaço 
porque muitas das pessoas queixam-se desse facto.---------------------------------------------------------
3º ponto – O apuramento sobre se existe neste momento licenciamento e autorização para o 
bar de apoio ao paddle que se encontra junto ao seu estabelecimento. Considerando que tem 
direitos como cidadão e como empresário e sabendo que não foi licenciado nem concedida 
pela Câmara Municipal de Beja autorização para o referido bar, o certo é que o mesmo está 
funcionar e as pessoas já se deslocam lá de propósito para beber café ou uns copos porque é 
mais barato e porque as crianças podem brincar ali à vontade. As quebras de receita ascendem 
a 80% devido à crise que se atravessa, o seu estabelecimento nesta altura estava sempre cheio 
e ao tirarem-lhe clientela tiram-lhe lucro. Fez melhoramentos em seis anos de cerca meio 
milhão de euros e neste momento precisa de uma resposta da Câmara Municipal que ateste 
que aquele bar não foi licenciado nem autorizado para se poder defender judicialmente, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente ao primeiro ponto, informou que o Serviço de 
Zonas Verdes elaborou há dois anos um relatório sobre as árvores que dizia claramente que as 
mesmas não ofereciam perigo de causar danos de maior e nesse sentido optou-se por não as 
cortar embora concorde que tenham de ter manutenção.--------------------------------------------------
Relativamente à iluminação tomou nota.------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao bar sobre o qual o senhor Nuno se queixa e depois de esmiuçado o contrato 
que existe exclusivamente entre a Câmara Municipal de Beja e a Associação Cultural e 
Recreativa Zona Azul, verificou-se que, para esse efeito, nenhuma das cláusulas refere o 
número de pontos de apoio que possam existir dentro daquele complexo, ou seja, a Câmara 
Municipal licencia ou não mas a gestão é feita pela Zona Azul, portanto, não há no contrato 
qualquer exclusividade e isto já foi transmitido à Direção em funções. A Câmara Municipal de 
Beja estará disponível para aquilo que for necessário, aliás já promoveu reuniões entre as 
partes, tenta-se evitar ao máximo decisões de natureza jurídica mas o único contrato que a 
Câmara tem é com a Associação Zona Azul e não com nenhum dos operadores internos do 
complexo, legítimos ou ilegítimos, pelo que terá de ser a associação, para o bem de todos, a 
resolver esta situação.------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a alternativa que existe mas que não lhe parece exequível seria a Câmara 
Municipal de Beja retomar o espaço à Zona Azul por incumprimento de contrato mas em bom 
rigor o mesmo não está a ser incumprido, disse.-------------------------------------------------------------- 
 
O munícipe Nuno Jardinha pediu para falar no sentido de acrescentar que no início desta 
situação a própria Zona Azul transmitiu-lhe que não podia fazer nada e mesmo que quisessem 
proibir o senhor ia continuar a acabar o bar porque tinha legitimidade para o poder abrir e 
licenças para tal, ou seja, nem a Zona Azul o pode proibir, pelo que não consegue perceber 
esta explicação, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

 
___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

O Assistente Técnico 
 
 

 
__________________ 

João Daniel Frazão Felício

 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 18 de novembro 

de 2020 


		2020-11-19T09:46:31+0000
	JOÃO DANIEL FRAZÃO FELÍCIO


		2020-11-23T14:24:48+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




