
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número vinte e três, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a dezoito 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 da ata nº 22/2020;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente da Câmara colocou à votação a ata nº 22/2020, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia quatro de novembro de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos 
os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 436)------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu a seguinte informação relativamente à 
situação do COVID-19 no concelho de Beja à data de hoje:--------------------------------------------------
Casos ativos – 83; não há registo de qualquer surto ativo; 13 turmas em confinamento, 8 da 
Escola D. Manuel I e 5 da Escola Mário Beirão, que assim deverão permanecer até ao dia 23 de 
novembro. Motivo, dois professores que testaram positivo. Os alunos alguns foram testados 
hoje e outros sê-lo-ão até ao final desta semana.-------------------------------------------------------------
A situação no concelho tem vindo aparentemente a desagravar ligeiramente nas últimas 
semanas. Deu ainda conhecimento que falou com o Secretário de Estado, Dr. Jorge Seguro 
Sanches, Coordenador da Região Alentejo, que manifestou dificuldade em perceber os 
números porque se pensava que o prazo de contagem da última quinzena seria de 27 de 
outubro a 09 novembro mas afinal foi de 28 de outubro a 10 de novembro e, pelas 
informações da ULSBA, houve 83 casos novos mas, segundo os números centrais lançados na 
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base de dados, houve 108, ou seja, uma diferença de 25 casos que ninguém consegue explicar, 
o que não deixa de ser surpreendente, pelo que se chega à conclusão que o sistema tem de ser 
afinado e que os números têm de bater certo. Acrescentou que outra coisa que está a faltar à 
Saúde Pública é conseguir extrair aquilo que são surtos confinados ou não e, neste sentido, 
considerou que a questão do Instituto Politécnico foi mal avaliada porque, dos 13 casos, 
nenhum professor, colega ou funcionário, foi infetado lateralmente, portanto, nem tudo 
aquilo que se transmite é feito de maneira a ser percetível por todos mas ainda assim a Saúde 
Pública está a fazer um esforço enorme, os testes são às centenas por todo o lado, a pressão é 
muita, os recursos são limitados, de qualquer forma, exige-se que os números sejam claros e 
que os da ULSBA seja iguais aos DGS, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2021;---------------------------------------------- 

 
1 – Introdução: A elaboração das Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal para 
2021, documento que constitui anexo número um que faz parte integrante da presente ata, 
foram um exercício ainda mais difícil e complexo em virtude da grave situação gerada pelo 
estado de pandemia relacionada com o COVID-19, que atravessamos. Na verdade, tivemos em 
consideração um conjunto de fatores que vieram agravar muito significativamente a situação:-
1 – A previsível e acentuada quebra das receitas, proveniente dos impostos diretos e da 
prestação de serviços, que prejudica drasticamente o esforço que temos vindo a realizar ao 
longo do presente ano, ao nível do investimento.-------------------------------------------------------------
2 – Uma queda acentuada da atividade económica que irá ter reflexos significativos nas 
receitas dos Municípios.----------------------------------------------------------------------------------------------
Face aos graves problemas e condicionantes referidos, bem como ao sentido de 
responsabilidade que presidiu à sua elaboração, são estas as Grandes Opções e Orçamento 
possíveis e inevitáveis.------------------------------------------------------------------------------------------------
Na estrutura do presente ano, incorporámos a Transferência de competências da Educação, 
que separámos numa classificação orgânica específica.-----------------------------------------------------
1.1. – Estrutura do orçamento: A estrutura do orçamento altera-se relativamente aos últimos 
anos, pelo que obedecerá à seguinte decomposição:--------------------------------------------------------
0101 – Assembleia Municipal --------------------------------------------------------------------------------------
0102 – Câmara Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------
0103 – Operações financeiras --------------------------------------------------------------------------------------
0104 – Educação – Escolas ------------------------------------------------------------------------------------------
Esta estrutura valoriza a dimensão política do orçamento e, simultaneamente, flexibiliza a 
gestão orçamental na sua componente técnica, responsabilizando mais cada um dos 
responsáveis pela execução do orçamento e, consequentemente, pelos resultados a alcançar. 
Para efeitos de controlo do orçamento, será determinante a função das Grandes Opções do 
Plano (GOP) que, à semelhança dos anos anteriores, incluirá, para além do Plano Plurianual de 
Investimentos (PPI) o Plano das Atividades Municipais (PAM).---------------------------------------------
Os dados apresentados continuam a obrigar à contenção nas despesas correntes, sendo certo 
que este executivo mantém o mesmo objetivo traçado em anos anteriores, no sentido de 
conter alguns gastos, mas sem descurar um aspeto importante, que é o de manter um nível de 
investimento elevado com retorno futuro.----------------------------------------------------------------------
O executivo estará atento e continuará a trabalhar no sentido de obter o maior número de 
recursos financeiros nos diversos programas mantendo-se a análise às necessidades de 
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investimento, a elaboração de projetos e a organização de processos com vista à apresentação 
de candidaturas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Visão: O ano de 2021 será na nossa perspetiva, o da consolidação deste novo modelo de 
gestão em SNC-AP e de reorganização dos serviços municipais, com a consequente melhoria 
progressiva da eficiência e eficácia dos serviços e, obviamente, uma redução acentuada dos 
desperdícios e das irracionalidades.-------------------------------------------------------------------------------
A execução dos objetivos irá prosseguir, necessariamente com constrangimentos decorrentes 
da situação pandémica em que vivemos e, esperamos que no final do ano 2021 os projetos 
estruturantes em curso e o horizonte de resolução dos principais problemas que afetam o 
nosso concelho sejam fatores de retoma para a economia local.-----------------------------------------
3 – Estratégia: Iremos prosseguir na concretização da estratégia definida e aprovada em 2020, 
com os indispensáveis ajustamentos decorrentes quer da nova realidade quer da avaliação 
contínua realizada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensificaremos o aproveitamento integral dos Fundos Comunitários e reforçaremos a nossa 
intervenção como “governo local” e capital regional, através da dinamização e coordenação de 
novas parcerias para o desenvolvimento.-----------------------------------------------------------------------
4 – Apresentação na generalidade: O Orçamento Municipal para o ano de 2021, assume o 
montante global de 38.938.562 €, apresentando um acréscimo de 4.004.041,71 €, 
relativamente ao Orçamento do ano anterior.-----------------------------------------------------------------
EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:------------------------------------------------------------------------ 
 

2020 2021

Correntes 26 670 470,00 28 235 862,00 6% 76,34% 72,51%

Capital 8 264 050,29 10 702 700,00 30% 23,66% 27,49%

Total 34 934 520,29 38 938 562,00 11% 100,00% 100,00%

Receitas 2020 2021
Variação 2020 /  

2021 %

Estrutura

 
 

2020 2021

Correntes 22 555 635,00 24 619 760,00 9% 64,57% 63,23%

Capital 12 378 885,29 14 318 802,00 16% 35,43% 36,77%

Total 34 934 520,29 38 938 562,00 11% 100,00% 100,00%

Despesas 2020 2021
Estrutura

Variação 2020 /  
2021 %

 
 

Da análise da evolução da estrutura dos orçamentos Municipais, o corrente ano apresenta um 
acréscimo no peso das despesas correntes, relativamente ao ano anterior.---------------------------
EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO OGE:------------------------------------------------------------------------ 
 

2020 % 2021 %
Acréscimo de 

2020/2021
10 255 137,00 71,92% 11 235 059,00 60,38% 9,56%

558 937,00 3,92% 558 937,00 3,00% 0,00%
1 859 744,00 13,04% 1 930 188,00 10,37% 3,79%

280 000,00 1,96% 3 488 158,00 18,75% 1145,77%
181 651,00 1,27% 157 112,00 0,84% -13,51%

396 833,00 2,78% 454 136,00 2,44% 14,44%
727 000,00 5,10% 784 100,00 4,21% 7,85%

14 259 302,00 100,00% 18 607 690,00 100,00% 30,50%
Outras -  CPCJ, DGAL e DGEE

ARTº 35º Nº 3 LEI 73/2013

FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO

FUNDO SOCIAL MUNICIPAL

PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS LEI Nº 50/2018

PARTICIPAÇÃO IVA -  ARTº 26-A LEI 73/2013

 
 

A distribuição das receitas previstas para o exercício de 2021, por capítulos, permite-nos 
avaliar o contributo destas para relativamente ao montante global.------------------------------------- 
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RECEITAS POR CAPÍTULOS:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Descritivo Valor % Correntes % Total

01 IMPOSTOS DIRECTOS 6 446 000,00 22,83% 16,55%

04 TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 445 900,00 1,58% 1,15%

05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 1 755 343,00 6,22% 4,51%

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17 214 119,00 60,97% 44,21%

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2 125 500,00 7,53% 5,46%

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 249 000,00 0,88% 0,64%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 28 235 862,00 100,00% 72,51%

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 237 000,00 2,21% 0,61%

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7 534 871,00 70,40% 19,35%

11 ACTIVOS FINANCEIROS 10 000,00 0,09% 0,03%

12 PASSIVOS FINANCEIROS 2 896 329,00 27,06% 7,44%

13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 14 500,00 0,14% 0,04%

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 10 000,00 0,09% 0,03%

16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10 702 700,00 100,00% 27,49%

TOTAL GLOBAL 38 938 562,00 100,00%  
 

As receitas próprias, os fundos municipais e os impostos diretos garantem 65,76% do 
financiamento do Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------
FONTES DE FINANCIAMENTO:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IMPOSTOS DIRECTOS 6 446 000,00 16,55%

FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO 11 235 059,00 28,85%

FUNDO SOCIAL MUNICIPAL 558 937,00 1,44%

PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS 1 930 188,00 4,96%

OUTRAS TRANFERNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4 149 406,00 10,66%

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS FINANCIADOS 5 960 801,00 15,31%

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 90 000,00 0,23%

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 237 000,00 0,61%

EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO 2 896 329,00 7,44%

RECEITAS PRÓPRIAS 5 434 842,00 13,96%

TOTAL 38 938 562,00 100,00%

2021

 
 

O maior contributo para o financiamento do Orçamento Municipal está nas suas receitas 
provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro que representam 28,85% do valor global, logo 
seguido dos Impostos Diretos que contribuem com 16,55% para o mesmo.--------------------------- 
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SINTESE DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO:------------------------------------------------------------------------ 
 

FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00 54,93%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 603 538,00 11,66%

FUNÇÕES GERAIS 4 594 563,00 33,41%

TOTAL GOP 13 751 738,00 100,00%  
 

2 FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00         100% ( 1)

2.1.0 EDUCAÇÃO 636 059,00 8,42%

2.3.0 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 3 000,00 0,04%

2.4.0 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5 840 547,00 77,32%

2.5.0 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1 074 031,00 14,22%

(1) Peso de cada rubr ica no total das Funções Sociais
 

 

RÚBRICAS 2021 %

1 FUNÇÕES GERAIS 4 594 563,00 33,41%
1.1.0 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4 589 563,00 33,37%
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4 589 563,00 33,37%
1.2.0 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 5 000,00 0,04%
1.2.1 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 5 000,00 0,04%

1.2.2 POLÍCIA MUNICIPAL 0,00 0,00%
2 FUNÇÕES SOCIAIS 7 553 637,00 54,93%
2.1.0 EDUCAÇÃO 636 059,00 4,63%
2.1.1 ENSINO NÃO SUPERIOR 80 000,00 0,58%

2.1.2 SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 387 790,00 2,82%
2.1.3 SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 106 126,00 0,77%
2.1.4 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 62 143,00 0,45%

2.3.0 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 3 000,00 0,02%
2.3.2 ACÇÃO SOCIAL 3 000,00 0,02%
2.4.0 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5 840 547,00 42,47%
2.4.1 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 1 040 309,00 7,56%

2.4.2 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3 286 001,00 23,90%
2.4.3 SANEAMENTO 35 500,00 0,26%
2.4.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2 000,00 0,01%
2.4.5 RESÍDUOS SÓLIDOS 1 314 720,00 9,56%

2.4.6 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONS. NATUREZA 55 000,00 0,40%
2.4.8 CEMITÉRIOS 25 000,00 0,18%
2.4.9 PROTECÇÃO CONSERVAÇÃO VALORIZAÇÃO PATRIMÓNIO NATURAL 82 017,00 0,60%
2.5.0 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1 074 031,00 7,81%
2.5.1 CULTURA 672 828,00 4,89%
2.5.2 DESPORTO, RECREIO E LAZER 37 870,00 0,28%
2.5.4 ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL 66 186,00 0,48%

2.5.5 DESPORTO RECREIO E LAZER -  INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 272 147,00 1,98%
2.5.6 INICIATIVAS E ATIVIDADES DESPORTIVAS 25 000,00 0,18%
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 603 538,00 11,66%
3.3.0 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 1 507 869,00 10,96%
3.3.1 TRANSPORTES RODOVOÁRIOS 155 352,00 1,13%
3.3.2 TRANSORTES E COMUNICAÇÕES -  ORDENAMENTO E TRÂNSITO 71 000,00 0,52%
3.3.3 TRANSPORTES FLUVIAIS 1 281 517,00 9,32%

3.4.0 COMÉRCIO E TURISMO 95 669,00 0,70%

3.4.1 MERCADOS E FEIRAS 5 669,00 0,04%

3.4.2 TURISMO 90 000,00 0,65%

ESFORÇO TOTAL DO MUNICÍPIO 13 751 738,00 100,00%

Financiamento Definido

Síntese das Grandes Opções do Plano
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu ainda as seguintes notas:-----------------------
O aumento verificado no orçamento resulta dos 3.500.000,00 € relativos à transferência de 
competências da Educação, mais 1.000.000,00 € proveniente do Orçamento Geral do Estado.--
A massa salarial estimada é de 13.500.000,00 € (2.500.000,00 € para o pessoal da Educação e 

11.500.000,00 € para o restante quadro de pessoal).---------------------------------------------------------------
As funções sociais são as predominantes no Município de Beja e consomem uma parte muito 
significativa da capacidade de investimento.-------------------------------------------------------------------
É um orçamento que não tira “coelhos da cartola”, o momento que se atravessa é difícil, pode 
concluir-se que o Município este ano não gastou cerca de 1.000.000,00 € em eventos, e deverá 
até questionar-se, se no futuro, poderemos gastar um milhão de euros em eventos mas com 
as despesas devido à pandemia, como subsídios extraordinários, ajudas colocadas no terreno, 
apoios a instituições, compra de EPI’s, quebra de receita, etc., este dinheiro não investido 
acaba ainda por ter um saldo negativo nalgumas dezenas de milhares de euros.---------------------
Relativamente à dívida, informou que a mesma tem vindo a ser reduzida num ritmo de cerca 
100.000,00 €/ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos empréstimos BEI, nomeadamente da Zona de Acolhimento Empresarial, da 
piscina descoberta, do mercado municipal, percursos acessíveis, que começarão agora a ser 
utilizados, no fundo aquilo que se acrescenta à dívida é quase semelhante ao que se vai 
findando pelo que desse ponto de vista a Câmara Municipal não fica comprometida.--------------
Relativamente a empréstimos que vão revelar para o endividamento como se sabe são dois, os 
contraídos para reabilitar o edifício “Modas Felício” e para reparar da Estrada Municipal 529 
entre Mina da Juliana e Santa Vitória.----------------------------------------------------------------------------
Resumidamente, os grandes projetos e as grandes opções do plano são os conhecidos, 
nomeadamente o mercado municipal, a piscina descoberta, os percursos acessíveis, renovação 
dos imóveis doados na Praça da República, o Fórum Romano, etc., ou seja, tudo aquilo que 
têm vindo a apresentar nos últimos anos, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:----------------------------------------------------------
Considerando que não estão vertidas nenhumas das propostas que fizeram na reunião 
preparatória do orçamento, nomeadamente:------------------------------------------------------------------
Intervenção e requalificação de estradas municipais, como por exemplo a 511 e 513, entre 
outras do concelho que importam rapidamente intervir, tendo a Câmara Municipal meios 
disponíveis para executar através de administração direta;------------------------------------------------
Necessidade de medidas de incentivo e apoio ao comércio local e a necessária dinamização do 
centro histórico para além das que têm vindo a ser implementadas que, na opinião dos 
vereadores da CDU, são muito tímidas, relembrando que ainda recentemente se abordou a 
questão da necessária redução, por exemplo, da fatura da água como uma dessas medidas;----
Necessidade de mais medidas de apoio no sentido de fomentar ainda mais o movimento 
associativo e IPSS’s por considerarem haver condições para esse efeito, através da canalização 
de algumas verbas do milhão de euros que não se gastou em eventos;---------------------------------
Necessidade de valorização dos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja; etc., etc..-----------
Assim, faltando neste orçamento um conjunto de medidas, que na opinião dos vereadores da 
CDU, se consideram fundamentais o sentido de voto será a abstenção, disse.------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal não guarda 
dinheiro e com certeza que gostaria de distribuir mais apoios mantendo a sua atividade 
corrente com todos os encargos que o Município também tem, é o difícil exercício do 
equilíbrio entre receita e despesa.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhadores lembrou que têm tido um conjunto de valorizações nos 
últimos anos, desde logo e finalmente com o descongelamento das carreiras e com o aumento 
progressivo do salário mínimo.-------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às estradas municipais dir-lhe-ão que seria muito mais importante e rentável 
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em termos políticos o Município intervir na Estrada Municipal 511, que é utilizada por 
centenas de cidadãos todos os dias, do que intervir na Estrada Municipal 529 por exemplo, que 
é menos frequentada, mas a realidade é que são estradas que entendem dever ser 
globalmente reparadas de uma forma estrutural, é isso que tentarão fazer na Estrada da Mina 
da Juliana, porque já estava planeada, assim apareça e oxalá que sim, alguma empresa que 
concorra, e porque estava substancialmente mais degradada no início do mandato do que 
estava a EM 511,.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O executivo tem a noção que há insuficiências no concelho às quais a Câmara Municipal de 
Beja não consegue acudir com a rapidez que gostaria e que seria desejável para os munícipes e 
fregueses mas têm a forte convicção, com os meios financeiros e humanos que têm à 
disposição, que a resposta dada às necessidades do concelho é muito razoável.---------------------
Percebem também, que se fosse a CDU a governar a autarquia, as opções com o mesmo 
dinheiro seriam diferentes, mas a democracia e a política são mesmo assim e enquanto 
tiverem como protagonistas partidos não populistas e não perigosos que continue a ser assim, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário pediu a palavra apenas para tecer um comentário relativamente a 
uma frase do senhor Presidente quando disse assim apareça e oxalá que sim, alguma empresa 
que concorra, neste caso à empreitada da estrada da Mina da Juliana, porque infelizmente 
tem sido comum haver concursos desertos no município e na administração central, portanto 
acha que isto passará também um pouco pela real avaliação dos custos, tendo em conta aquilo 
que o próprio Código da Contratação Pública permite, para depois se poder elaborar cadernos 
de encargos que sejam exequíveis, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o Departamento Técnico tenta 
fazer exatamente isso mas por vezes as coisas não são assim, por exemplo no mandato 
anterior a empreitada da pista de atletismo do Complexo Desportivo Fernando Mamede foi 
lançada por 350.000,00 € e acabou por ser adjudicada por 511.000,00 €, para o edifício do 
CEBAL, o preço/m2 apresentado foi elevadíssimo e ficou deserto por 1.000.000,00 € bastante 
acima do valor de mercado, para o Palácio da Justiça já houve dois concursos, um de 
4.000.000,00 € e outro com 4.970.000,00 € e o preço para um novo concurso a ser lançado 
pelo Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça será no valor de 6.200.000,00 €, 
portanto, é de facto uma dificuldade grande que se está a atravessar no país inteiro, disse.------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 437)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2021;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
A proposta de mapa de pessoal é constituída por 4 documentos, que seguidamente se indicam 
e que constituem anexo número dois que faz parte integrante da presente ata:---------------------
Mapa de Pessoal – Ano 2021 (artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – aprovada 

em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho), que enquadra os postos de trabalho ocupados por 
cargo/carreira/categoria em cada unidade orgânica/serviço, com a indicação da área de 
formação académica ou profissional, nas situações em que a mesma se justifica, e com a 
indicação do nº de postos de trabalho a ocupar por tipo de vínculo jurídico-laboral;----------------
Mapa com a caracterização dos postos de trabalho a ocupar, complementar ao Mapa de 
Pessoal – Ano 2021, que enquadra os postos de trabalho que se destinam a ser ocupados por 
cargo/carreira/categoria em cada unidade orgânica/serviço, com a indicação das 
caracterizações dos respetivos postos de trabalho (funções que se destinam a ser desenvolvidas 
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pelos seus ocupantes), área de formação académica ou profissional, nas situações em que a 
mesma se justifica, e a referência ao nº de postos de trabalho a ocupar e à natureza do 
respetivo vínculo jurídico-laboral;---------------------------------------------------------------------------------
Mapa relativo à transferência de competências no domínio da Educação, complementar ao 
Mapa de Pessoal – Ano 2021, que enquadra os postos de trabalho que ficarão ocupados com 
efeitos a 01/01/2021 e os postos de trabalho a ocupar, com referência à respetiva unidade 
orgânica/serviço e ao tipo de vínculo jurídico-laboral;------------------------------------------------------
Mapa com a caracterização dos postos de trabalho a ocupar resultantes da transferência de 
competências no domínio da Educação, complementar ao mapa, que enquadra os postos de 
trabalho que se destinam a ser ocupados por cargo/carreira/categoria na respetiva unidade 
orgânica/serviço, com a indicação da caracterização dos respetivos postos de trabalho (funções 

que se destinam a ser desenvolvidas pelos seus ocupantes) e com referência ao nº de postos de 
trabalho a ocupar e à natureza do respetivo vínculo jurídico-laboral.------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu a seguinte informação relativamente à 
evolução do mapa de pessoal entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de outubro de 2020:-----------
Cargos Dirigentes: de 1 Dirigente (1 Chefe de Divisão), para 11 Dirigentes (8 Chefes de Divisão de 

2º Grau, 2 de 3º Grau e 1 de 4º Grau);--------------------------------------------------------------------------------
Técnicos Superiores: de 60 para 55;-------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Técnicos: de 112 para 116;---------------------------------------------------------------------------
6 na área da informática;---------------------------------------------------------------------------------------------
6 Fiscais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais: de 281 para 294.---------------------------------------------------------------------
Total do pessoal da Câmara Municipal de Beja: de 464 para 486.-----------------------------------------
Do atual mapa de pessoal em vigor para o próximo prevê-se: 2 Técnicos Superiores, 2 
Assistentes Técnicos e 23 Assistentes Operacionais (concursos que se prevê abrir dentro do novo 

mapa de pessoal e que já contam com as colocações nas escolas).----------------------------------------------
Das 40 pessoas que entraram no ano findo por via de concurso, uma é Técnico Superior, uma é 
Assistente Técnico e 38 são Assistentes Operacionais, disse.----------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, referiu que embora os vereadores da CDU reconheçam que houve um 
esforço este ano na integração de assistentes operacionais, consideram ainda ser o mesmo 
insuficiente para fazer face ao reforço das oficinas, que perderam um conjunto de pessoas nos 
últimos anos, quer por via da aposentação quer por outras, e para aumentar a capacidade de 
intervenção direta da autarquia.-----------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado e relativamente à integração das 134 pessoas no âmbito da transferência de 
competência da Educação, relembrou que está cansado de pedir a informação que atesta a 
legalidade deste processo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Antecipando aquilo que viria a ser este mapa de pessoal enviou por email as seguintes 
questões que passou a ler para constar em ata e sobre as quais espera obviamente respost-----
“Havendo o conhecimento de que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras de alguns trabalhadores pertencentes ao mapa de pessoal do Município de Beja, 
ao abrigo do disposto no artigo 93º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituindo a mobilidade uma forma de ajustamento do objeto da relação jurídica às 
necessidades dos serviços e uma possibilidade de evolução na carreira, com os inerentes 
encargos para o Município, venho requerer, ao abrigo da legislação em vigor, informação 
sobre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Quantas consolidações definitivas da mobilidade intercarreiras foram autorizadas na 
carreira de assistente técnico e na carreira de técnico superior, no decurso do presente ano 
(solicita-se a junção dos avisos publicados no Diário da República).--------------------------------------
2. Na presente data, quantos trabalhadores podem estar abrangidos pela condição de 
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mobilidade nas várias espécies (solicita-se informação desagregada por serviço). ------------------------
3. Tendo como referência o número anterior, há alguma previsão de consolidação definitiva? 
Se sim, quantos são os trabalhadores abrangidos? (solicita-se informação desagradada por 

serviço).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto isto os vereadores da CDU irão abster-se no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja para 2021, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que reencaminhará o email para a 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Drª Fátima Martins, contudo e relativamente às 
requalificações para todos, chamou a atenção que esta é uma questão complicada porque 
qualquer pessoa que tenha licenciatura pode ser técnico superior e qualquer pessoa que tenha 
o 12º ano pode ser assistente técnico e, deste ponto de vista, para além de ser insustentável, a 
Câmara Municipal pode ficar rapidamente sem assistentes operacionais, portanto, estas 
subidas têm de ser progressivas em função da qualidade da pessoa e do empenho 
demonstrado, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, explicou que a questão é apenas no sentido de perceberem que 
pessoas estão, pelo seu mérito, desempenho e qualidade no serviço, em condições de dar o 
salto em termos de mobilidade.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 438)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da ação social;---------------------------------- 
 
Registo nº 11663, de 04 de novembro de 2020, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, dando conhecimento que de acordo com o Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, e 
em concretização da transferência de competências para os órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais no domínio da ação social, ao abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto, são transferidas para o Município as competências previstas no artigo 3º do 
mencionado Decreto-Lei:--------------------------------------------------------------------------------------------
a) Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social;----------------------------------
b) Elaborar as cartas sociais municipais, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao 
nível dos equipamentos sociais;-----------------------------------------------------------------------------------
c) Assegurar a articulação entre as cartas sociais municipais e as prioridades definidas a nível 
nacional e regional;----------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o 
ensino pré-escolar que correspondam à componente de apoio à família nos termos do artigo 
12º do diploma legal;-------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de 
prestações pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco 
social;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de 
inserção;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, 
designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de 
solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos;----------------------
h) Coordenar a execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS), 
em articulação com os conselhos locais de ação social;------------------------------------------------------
i) Emitir parecer, vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos 
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sociais com apoios públicos.-----------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, prevê que a transferência das competências 
envolve a transferência, para os municípios, das dotações inscritas no orçamento do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social correspondentes aos recursos necessários para 
o exercício das competências transferidas, considerando os atualmente aplicados nos serviços 
e competências descentralizados, sem aumento da despesa pública global e nos termos a 
definir por portarias que serão publicadas, no que respeita ao programa de Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social, serviço de atendimento e acompanhamento social e acordos de 
inserção (RSI).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos do exercício das competências referentes ao serviço de atendimento e 
acompanhamento social e acordos de inserção, serão transferidos para os municípios os 
montantes equivalentes às remunerações devidas aos trabalhadores afetos ao exercício das 
mencionadas competências e, bem assim, os encargos a cargo da entidade empregadora.-------
As portarias a emitir pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das 
autarquias locais e da segurança social, definem os termos da transição de todos os recursos e 
meios necessários, tendo em consideração, designadamente, os rácios e os indicativos 
técnicos atualmente existentes para o funcionamento dos serviços de apoio social.----------------
Para efeitos do exercício das competências relativas ao serviço de atendimento e 
acompanhamento social e acordos de inserção, os trabalhadores com vínculo de emprego 
público do mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, I. P., que estejam integralmente 
afetos ao exercício daquelas competências, e mediante acordo entre o trabalhador, aquele 
Instituto e a Câmara Municipal respetiva, transitam para os mapas de pessoal das Câmaras 
Municipais da localização geográfica respetiva, nos termos previstos no artigo 14º do Decreto-
Lei mencionado. Os postos de trabalho necessários para dar cumprimento a esta disposição 
legal são automaticamente aditados ao mapa de pessoal da Câmara Municipal para onde 
transitam os trabalhadores referidos.----------------------------------------------------------------------------
Para cada Município transita, pelo menos, um trabalhador da carreira e com a categoria de 
técnico superior ou a dotação correspondente às respetivas remunerações e demais encargos 
salariais anuais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Câmara Municipal exerce as competências de direção e gestão de recursos 
humanos relativas aos trabalhadores que transitam para o mapa de pessoal da Câmara 
Municipal, nos mesmos termos em que as exerce relativamente aos restantes trabalhadores 
sob a sua dependência hierárquico-funcional.-----------------------------------------------------------------
Em matéria de recursos financeiros, o artigo 16º do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, 
prevê que, o prazo de 30 dias corridos após a entrada em vigor do mencionado Decreto-Lei 
(que entrou em vigor em 13 de agosto de 2020), e no que se reporta às competências referentes 
ao serviço de atendimento e acompanhamento social e acordos de inserção, os membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e da segurança social 
remetem a cada uma das Câmaras Municipais projeto de mapa contendo os elementos 
financeiros, os recursos humanos em causa e respetivos ratios, os acordos e protocolos 
vigentes, bem como o número de processos familiares em acompanhamento e outros dados 
considerados relevantes.---------------------------------------------------------------------------------------------
As Câmaras Municipais dispõem de um prazo de 30 dias corridos, contados da receção do 
projeto referido no número anterior, para se pronunciarem sobre o seu teor, presumindo-se, 
na falta de pronúncia, que manifestam a sua concordância com o teor do projeto.------------------
No âmbito das competências transferidas, os municípios podem apresentar candidaturas a 
programas, projetos e medidas de apoio financiados por fundos comunitários, 
designadamente fundos europeus estruturais e de investimento, em articulação com as 
comissões de coordenação e desenvolvimento regional.----------------------------------------------------
Nos termos do artigo 23º, mantêm-se os contratos interadministrativos de delegação de 
competências celebrados ao abrigo do Decreto-Lei nº 30/2015, de 12 de fevereiro, bem como 
os acordos de execução celebrados ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, até à data 
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em que as autarquias locais assumam, no âmbito do diploma em questão, as competências 
previstas naqueles contratos ou acordos, consoante o caso.-----------------------------------------------
Os contratos interadministrativos de delegação de competências e os acordos de execução 
mencionados caducam na data em que os respetivos municípios assumam as novas 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O artigo 24º do diploma legal prevê que, relativamente ao ano de 2021, os municípios que não 
pretendam assumir as competências previstas no Decreto-Lei em causa, “podem fazê-lo 
mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da 
República, do despacho previsto no nº 3 do artigo 16º e das portarias referidas nos artigos 10º 
e 11º”. Ou seja, caso o Município não pretenda assumir as competências em causa 
relativamente ao ano de 2021, deverá deliberar nesse sentido em Assembleia Municipal. Tal 
deliberação deverá ser comunicada à DGAL até 60 dias após ser publicado em Diário da 
República: o despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças, 
autarquias locais e segurança social, contendo o mapa com os montantes do Fundo de 
Financiamento da Descentralização a ser transferidos para os municípios em 2021, despacho 
este que deverá ser publicado em Diário da República no prazo de 90 dias após a entrada em 
vigor do Decreto-lei nº 55/2020, o que ocorreu no dia 13 de agosto de 2020, segundo o nº 1 do 
artigo 24º (este despacho será publicado para efeitos da supra mencionada deliberação do 

competente órgão deliberativo do Município, segundo o artigo 16º nº 3); as portarias dos membros 
do Governo responsáveis pela área das finanças, autarquias locais e segurança social, que 
definirão os termos dos serviços de atendimento e acompanhamento social de pessoas e 
famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, bem assim como a celebração e o 
acompanhamento pelas câmaras municipais, dos contratos de inserção dos beneficiários do 
rendimento social de inserção.-------------------------------------------------------------------------------------
De salientar que, de acordo com o disposto no nº 4 do artigo 24º, todas as competências 
previstas no diploma se consideram transferidas para as autarquias locais e entidades 
intermunicipais até 31 de março de 2022.-----------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, é de salientar que a transferência de competências para os órgãos municipais 
no domínio da ação social, deverá ser avaliada no âmbito dos recursos humanos existentes e 
recursos humanos a transitar decorrente deste processo, bem como, ao nível de espaço físico 
afeto à Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social que é claramente insuficiente, e sem 
alternativa de expansão enquanto decorrerem as obras no edifício principal do município.-------
Foi deliberado rejeitar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

439)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta de candidatura ao aviso ALT20-73-2020-14 CIMBAL 
"Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares de Santiago Maior e 
Mário Beirão";---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7356, de 09 de novembro de 2020, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
propondo a candidatura da Câmara Municipal de Beja ao Programa Operacional Regional 
Alentejo 2020, Eixo 2 – Ensino e Qualificação da Capital Humano, aviso de abertura de 
candidatura nº ALT20-73-2020-14, tipologia “Infraestruturas de ensino básico e secundário”.-----
Este projeto insere-se na missão de contribuir para “melhoria das condições de segurança e 
saúde das escolas públicas, visando eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a saúde 
humana e o ambiente associados à existência de materiais com amianto na sua composição.”--
A Escola Básica Integrada de Santiago Maior situa-se numa zona mista – residencial, 
universitária e desportiva da Cidade de Beja, na União de Freguesias de Santiago Maior e São 
João Baptista, na Avenida Comandante Ramiro Correia, junto à grande zona verde de Beja, 
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composta pela mata florestal e o Parque da Cidade. A Escola Básica Integrada de Mário Beirão 
situa-se numa zona residencial da cidade de Beja, situado na Cidade de Beja, Freguesia de São 
João Batista, na Rua Maria Isabel Covas Lima s/nº. Confina, a sul, com o Centro de Paralisia 
Cerebral, a norte, com a Avenida Salgueiro Maia, a nascente com a rua Cidade de S. Paulo e a 
poente com o Parque de Feiras e Exposições.------------------------------------------------------------------
Os edifícios das duas escolas, onde funcionam o 2º e 3º ciclo, estão abrangidos pela 
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, ao abrigo 
do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, e os edifícios objetos da presente candidatura, 
encontrando-se identificados na listagem de equipamentos escolares para intervenção de 
remoção e substituição de amianto, abrangida pelo Despacho nº 6573-A/2020, de 23 de 
junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao acima exposto, é vital a intervenção em causa, garantindo a eliminação do amianto e 
salvaguardando a saúde pública, contribuindo cabalmente para as melhorias de habitabilidade 
do espaço escolar, eliminando “fatores potencialmente prejudiciais para a saúde humana e o 
ambiente”, contribuindo para a “melhoria das condições de segurança e saúde” de toda a 
população escolar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A recuperação destes elementos irá devolver a estes edifícios as condições de saúde e 
segurança necessárias para manter dinâmica escolar, garantindo a fruição e dignificação que 
os seus usos exigem, dando assim cumprimento à Resolução da Assembleia da República n.º 
24/2033, de 2 de abril e à Lei nº 2/2011, de 9 de fevereiro, para a remoção de amianto. De 
acordo com o ponto 7 do aviso indicado (…) “são elegíveis as despesas: que se relacionam com 
as intervenções enquadráveis no âmbito da tipologia, para um valor indicativo de 65€ por m2 e 
são ainda elegíveis, até 10% das descritas no ponto anterior, outras despesas relacionadas com 
as intervenções”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
As escolas básicas de Santiago Maior e de Mário Beirão apresentam as seguintes 
características:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronograma de Execução Física:-----------------------------------------------------------------------------------
Data de Inicio: setembro de 2020 (data de aprovação do Sr. Presidente para abertura do 

procedimento de contratação pública);-------------------------------------------------------------------------------
Data de Conclusão: setembro de 2021.--------------------------------------------------------------------------
Execução Financeira:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Data de Inicio: janeiro de 2021;------------------------------------------------------------------------------------
Data de Conclusão: setembro de 2021.--------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos investimentos e de acordo com as novas alterações do valor de referência – 
65,00 €/m2 – prevê-se o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------
Santiago Maior:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repartição Anual do Investimento por Fonte de Financiamento (candidatado)

Ano FEDER/FC Autarquia Local Despesa Pública

2021 Empreitada 235 737,52 €                  21 406,11 € 257 143,63 €                                                        

TOTAL 235 737,52 € 21 406,11 €   257 143,63 €                                           
Área Total intervenção (m2) 3100

amianto 2905

terraços 183

clarabóia 12

valor elegível por m2 (65€+IVA) 68,90 €               

elegível amianto - 100% 200 154,50 €     

financiado + 10% 222 393,89 €     

não comparticipado 21 406,11 €  
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Mário Beirão:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repartição Anual do Investimento por Fonte de Financiamento (candidatado)

Ano FEDER/FC Autarquia Local Despesa Pública

2021 Empreitada 247 274,44 €                  -1 354,44 € 245 920,00 €

TOTAL 247 274,44 € 1 354,44 €-     245 920,00 €                                           
Área Total intervenção (m2) 3450

amianto 3230

terraços 0

clarabóia 220

valor elegível por m2 (65€+IVA) 68,90 €               

elegível amianto - 100% 222 547,00 €     

financiado + 10% 247 274,44 €     

não comparticipado -1 354,44 €  
 

Assim, em resumo:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Custo para a Autarquia / Financiamento previsto:-------------------------------------------------------------
Santiago Maior – 243.800,00 € / 222.393,89 € --------------------------------------------------------------- 
Mário Beirão – 245.920,00 € / 245.920,00 € --------------------------------------------------------------------
Valor não comparticipado:-------------------------------------------------------------------------------------------
Santiago Maior – 21.406.11,00 € ----------------------------------------------------------------------------------
Mário Beirão – 0,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 440)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minuta de contrato de delegação de 
competências;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------------
I) O Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 
84/2019, de 28 de junho, veio concretizar a transferência de competências para os órgãos 
municipais no domínio da educação, operada pelo artigo 11º da Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II) Nos termos do artigo 4º nº 1 do Decreto-Lei nº 21/2019, com a redação dada pelo artigo 
189º do Decreto-Lei nº 84/2019, de 28 de junho, as competências previstas naquele diploma 
são exercidas pela Câmara Municipal, que pode delegar no diretor do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada as competências nele previstas.----------------------------------------------------
É celebrado o presente contrato de delegação de competências a celebrar entre o entre o 
Município de Beja e os Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2 de Beja, que se rege pelas 
cláusulas seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 1ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato tem por objeto a delegação nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
nºs 1 e 2 de Beja, das seguintes competências municipais:-------------------------------------------------
a) O exercício do poder de direção, a fixação do horário de trabalho, a distribuição de serviço e 
o poder disciplinar de aplicação de sanção inferior a multa, em relação ao pessoal não docente 
(assistentes técnicos e assistentes operacionais);-------------------------------------------------------------------
b) A avaliação de pessoal não docente em exercício de funções nas escolas inseridas nos 
agrupamentos, tendo em consideração os critérios de diferenciação de desempenho fixados 
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pelo Município;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Aprovar o mapa de férias do pessoal, de modo a assegurar o normal funcionamento dos 
estabelecimentos de educação ou de ensino;------------------------------------------------------------------
d) Acompanhar, em articulação com a Câmara Municipal, a distribuição de refeições nos 
refeitórios escolares;--------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Supervisionar a distribuição do leite escolar aos alunos que frequentam a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico e solicitar aos respetivos fornecedores contratualizados, 
quando necessário, a reposição de stocks;----------------------------------------------------------------------
f) Acompanhar, em articulação com a Câmara Municipal, os circuitos especiais de transportes, 
no âmbito da educação inclusiva;----------------------------------------------------------------------------------
g) Acompanhar, no que respeita às atividades de enriquecimento curricular, as atividades 
propostas pelo Conselho Pedagógico.----------------------------------------------------------------------------
Cláusula 2ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitui direito da Câmara Municipal verificar o cumprimento das competências constantes 
da cláusula 1ª.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 3ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os Agrupamentos de Escolas devem: exercer as competências delegadas de modo eficiente e 
eficaz; prestar as informações que a Câmara Municipal lhes solicite sobre os atos praticados no 
exercício das competências delegadas; informar a Câmara Municipal de qualquer situação de 
que tenham conhecimento e que possa vir a prejudicar ou impedir o exercício das 
competências delegadas.--------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 4º:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal, em articulação com os Agrupamentos de Escolas pode promover visitas 
de avaliação para verificar o cumprimento do presente contrato, podendo solicitar a 
apresentação de documentos e informações considerados necessários, bem assim como 
solicitar a elaboração de relatórios anuais, para verificação do cumprimento do contrato e, se 
for o caso, determinar as correções que se mostrem necessárias.----------------------------------------
Cláusula 5ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja procederá à transferência, para os agrupamentos de escolas, das verbas 
correspondentes a encargos com o normal funcionamento das instalações escolares, 
nomeadamente, material de higiene e limpeza, economato, água e eletricidade, mediante a 
apresentação das respetivas faturas ou recibos que os comprovem.------------------------------------
Cláusula 6ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-O período de vigência do presente contrato coincide com a duração do mandato dos órgãos 
autárquicos, salvo casos excecionais e devidamente fundamentados.-----------------------------------
2-A mudança dos titulares dos órgãos autárquicos não determina a caducidade do presente 
contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-O contrato renova-se, automaticamente, após a instalação da Câmara Municipal ou da 
Direção do Agrupamento, caso não seja denunciado por nenhum destes órgãos, no prazo de 6 
meses após a respetiva instalação.--------------------------------------------------------------------------------
4-O presente contrato pode ser modificado por acordo das partes, sempre que se verifique 
uma alteração imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de 
contratar ou por razões de interesse público, desde que devidamente fundamentadas.-----------
5-A modificação do presente contrato revestirá a forma escrita.------------------------------------------
6-O presente contrato pode cessar por resolução em caso de incumprimento da contraparte, 
por acordo entre as partes ou por denúncia de uma das partes.------------------------------------------
7-A cessação do contrato não poderá pôr em causa a continuidade do serviço público, 
competido à Câmara Municipal o exercício das competências para as quais o acordo deixe de 
vigorar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 7ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato encontra-se sujeito a publicação, no boletim municipal eletrónico do 
Município de Beja, nos termos dos artigos 47º e 159º do Código do Procedimento 
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Administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula 8ª:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato de delegação de competências entra em vigor em __ / __ / ____.------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu que esta matéria remete para aquilo que disse há pouco e para 
a questão de averiguar a legalidade deste processo que parece estar a andar em contra 
corrente, porque independentemente de sempre se terem manifestado contra esta 
transferência de competências da Educação, e as mesmas terem sido rejeitadas na câmara e 
assembleia, o certo é que depois, o executivo em permanência, decidiu aceitá-las com base em 
documentos que tornam o processo legal mas que ainda não lhes foram fornecidos apesar dos 
vários pedidos feitos o que lhes causa grande desconforto. Assim, não poderão estar a favor de 
uma minuta de contrato de delegação de competências quando se tem por base uma decisão 
de rejeição das mesmas, pelo que não poderão votar de outra forma se não contra, disse.------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

441)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Proposta de ratificação do protocolo;--------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água é uma atribuição dos 
municípios; (artigo 1º e 6º Decreto-Lei nº 194/2009)-------------------------------------------------------------
b) A atividade de gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água deve ser 
prestada de acordo, entre outros, com os princípios da proteção da saúde pública e do 
ambiente, da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos afetos e da 
promoção da solidariedade económica e social, do correto ordenamento do território e do 
desenvolvimento regional; (artigo 5º Decreto-Lei nº 194/2009)-----------------------------------------------
c) Atenta até a crescente marca das alterações climáticas, estes princípios apenas poderão ser 
cumpridos através de um desenvolvimento sustentável, o qual é, num primeiro plano, 
indissociável da sensibilização em matéria ambiental da população;------------------------------------
d) Na nossa região, mais do que em muitas outras, é premente a sensibilização da sociedade 
para o problema da seca, que é hoje unanimemente tido como um grave e crescente problema 
estrutural;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Nas palavras do preâmbulo do Despacho nº 444/2020, dos Gabinetes do Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, da Ministra da Agricultura e da Secretária de Estado do 
Turismo, “A resposta ao problema estrutural da seca tem necessariamente de incorporar, em 
primeira linha, o reconhecimento pela sociedade da escassez do recurso e a consequente 
alteração de comportamentos para um uso mais parcimonioso, e um crescente compromisso 
na eficiência hídrica por parte dos vários setores económicos e do uso urbano.”;--------------------
f) Através do Decreto-Lei nº 42-A/2016, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 1ª 
Série, nº 155, de 12 de agosto, foi criado o Fundo Ambiental, o qual tem por finalidade “… 
apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, 
designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à 
conservação da natureza e biodiversidade, financiando entidades, atividades ou projetos…” 
que cumpram determinados objetivos;--------------------------------------------------------------------------
g) Nos termos do disposto no Quadro 4 do Despacho nº 2269-A/2020, de 14 de fevereiro, 
publicado no Diário da República nº 33, 2ª série, de 17 de fevereiro de 2020, alterado pelo 
Despacho nº 6559/2020, de 16 de junho, publicado no Diário da República nº 120, 2ª série, 
incumbe ao Fundo Ambiental apoiar a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., no financiamento 
para os Planos de Eficiência Hídrica do Algarve e do Alentejo;---------------------------------------------



 

Página 16 de 24 
 

h) Nesta sequência, foi celebrado um Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira entre o 
Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), com vista ao apoio ao 
financiamento de intervenções enquadráveis no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica 
do Alentejo, até ao montante de 100.000,00 €, o qual estabelece as regras do financiamento;--
i) Compete aos Municípios, nos termos da alínea r) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 
com outras entidades da administração central, bem como a promoção do planeamento e da 
gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social e ambiental do território 
abrangido;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j) Assim, não só é atribuição do Município de Beja a sensibilização ambiental da sociedade 
como é sua competência promovê-la, isto também através da colaboração com outras 
entidades;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
k) Ora, dispondo o Fundo Ambiental de verbas para financiamento de ações de sensibilização 
ambiental, designadamente quanto à utilização eficiente da água, o Município de Beja 
outorgou hoje mesmo com a APA um Protocolo de Colaboração nesse âmbito;----------------------
l) Sucede que, como é sabido, no caso do Município de Beja, a gestão dos serviços municipais 
de abastecimento público de água foi delegada EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M., isto através do competente contrato de gestão delegada; (artigo 1º 

e 7º do Decreto-Lei nº 194/2009)--------------------------------------------------------------------------------------
m) A EMAS tem a natureza de empresa municipal, sendo o seu objeto, precisamente, a gestão 
e exploração dos sistemas públicos de captação, tratamento e distribuição de água para 
consumo doméstico e outros mediante venda direta, e a gestão e exploração dos sistemas 
públicos de drenagem e tratamento de águas residuais comunitárias, no concelho de Beja ou 
outros; (cláusula 3ª dos Estatutos da EMAS)------------------------------------------------------------------------
n) Sendo a EMAS a entidade gestora dos serviços municipais de abastecimento público de água 
no concelho, e tendo experiência e reconhecida competência nesta gestão, tem capacidade de 
assessorar o Município na gestão dos direitos e obrigações decorrentes do protocolo 
estabelecido com a APA;----------------------------------------------------------------------------------------------
É livremente celebrado e reduzido a escrito o presente protocolo entre o Município de Beja e 
a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., o qual se regerá pelas 
cláusulas seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Primeira – Objeto;-----------------------------------------------------------------------------------------
1 – Através do presente Protocolo, a EMAS compromete-se a assessorar o Município no que se 
refere à execução do Protocolo hoje mesmo celebrado entre este e a APA, o qual tem por 
objeto o financiamento da aquisição de unidade móvel multifuncional para deteção de fugas 
de água e que, noutro âmbito, visa dinamizar uma importante componente de educação e 
sensibilização ambientais.-------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Ambas as partes declaram conhecer os termos do Protocolo em causa e tudo irem fazer 
para que o mesmo seja pontualmente cumprido.-------------------------------------------------------------
Cláusula Segunda – Responsabilidades da EMAS:-------------------------------------------------------------
A EMAS assessorará o Município em todas as ações que lhe caibam realizar nos termos do 
protocolo estabelecido com a APA, designadamente:--------------------------------------------------------
a) Afetação à execução do Protocolo os meios humanos e materiais necessários e adequados;--
b) Lançamento dos procedimentos de contratação nos termos do Código da Contratação 
Pública, tendo em vista a adjudicação das atividades indicadas no Anexo I do Protocolo;----------
c) Preparação dos relatórios a remeter à APA;------------------------------------------------------------------
d) Organização dos processos de gestão documental, informática;---------------------------------------
e) Concretização material e financeira das operações/atividades até 31 de dezembro de 2020;-
f) Elaboração do relatório final a enviar à APA;-----------------------------------------------------------------
g) Processamento do reembolso das verbas eventualmente não utilizadas.---------------------------
Cláusula Terceira – Utilização de bens e direitos:-------------------------------------------------------------
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O Município permitirá que a EMAS utilize na sua atividade todos os bens e direitos que venha a 
adquirir no âmbito do Protocolo.----------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Quarta – Início e termo:---------------------------------------------------------------------------------
O presente Protocolo vigorará desde a data da sua outorga e cessará com o integral 
cumprimento de todas as obrigações que decorram do Protocolo estabelecido entre o 
Município e a APA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Quinta – Alterações;--------------------------------------------------------------------------------------
Por acordo entre as partes podem ser efetuadas, por escrito e sob a forma de adenda, 
alterações e aditamentos ao presente Protocolo.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 442)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação das Normas de utilização da residência 
artística do Centro UNESCO;------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 7139, de 02 de novembro de 2020, do Serviço de Ação Cultural, propondo a 
aprovação das seguintes Normas:---------------------------------------------------------------------------------
1. As Residências têm por missão contribuir para o desenvolvimento cultural do concelho de 
Beja através do acolhimento temporário, em residência artística, de agentes culturais, 
nacionais ou estrangeiros, não residentes em Beja, que estejam em processo de criação 
artística no Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. As Residências serão ocupadas por pessoas individuais ou coletivas, nacionais ou 
estrangeiras que pretendam desenvolver, individual ou coletivamente, um projeto artístico 
relacionado com a cidade de Beja ou com as organizações culturais do Concelho.-------------------
3. O pedido de utilização das unidades de alojamento é efetuado mediante envio de 
mensagem eletrónica para cultura@cm-beja.pt.--------------------------------------------------------------
4. As unidades de alojamento serão ocupadas por proposta da Divisão de Cultural, da Câmara 
Municipal de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. A ocupação das unidades de alojamento é efetuada mediante celebração de acordo de 
ocupação temporária, para o qual deverá ser enviada a documentação legalmente adequada.  
6. Consideram-se ocupantes as pessoas singulares ou coletivas que, em virtude dos acordos 
estabelecidos, se encontrem a ocupar cada uma das unidades de alojamento.-----------------------
7. No conceito de Entidade Ocupante incluem-se os utilizadores não enquadráveis na previsão 
do número anterior, que utilizem efetivamente as unidades de alojamento, aqui designados 

hóspedes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ocupação) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O acesso às Residências é garantido 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o período 
de ocupação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Na data da cessação da ocupação, as Entidades Ocupantes deverão proceder ao devido 
check-out, entre as 8h e as 12h, salvo se acordado outro horário.----------------------------------------
3. As Residências são cedidas por noite, pelo prazo máximo, seguido ou interpolado, de dois 
meses por ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Em casos devidamente fundamentados e autorizados, as unidades de alojamento poderão 
ser cedidas por período superior ao previsto no número anterior.---------------------------------------
(Aposentos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. As unidades de alojamento estão mobiladas e equipadas com os equipamentos básicos, 
nomeadamente eletrodomésticos, conforme inventário próprio que será anexo ao respetivo 
acordo de ocupação temporária.----------------------------------------------------------------------------------
2. O mobiliário, os equipamentos e demais recheio constante dos referidos inventários são 
propriedade do Municipio de Beja.--------------------------------------------------------------------------------
(Utilização) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O uso de cada uma das unidades de alojamento deve ser efetivo e sempre, exclusivamente, 
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para os fins consignados no acordo celebrado.----------------------------------------------------------------
2. É proibido às Entidades Ocupantes:----------------------------------------------------------------------------
a) Dar à unidade de alojamento cedida uso diverso do fim a que é destinada;------------------------
b) Praticar quaisquer atos ou atividades que não estejam definidas e determinadas no acordo, 
salvo autorização expressa por escrito do Municipio de Beja;---------------------------------------------
c) Instalar hóspedes na unidade de alojamento em número superior ao da lotação definida em 
acordo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Deslocar mobiliário, como camas, roupeiros, mesas ou sofás, nomeadamente, alterando o 
fim a que se destina cada uma das divisões, sem autorização do Município;---------------------------
e) Remover, danificar ou destruir qualquer elemento do recheio das Residências, incluindo 
livros, revistas, instrumentos de trabalho técnico-artístico, meios de transporte ou quaisquer 
outros elementos que aí se encontram para utilização de todos os ocupantes;-----------------------
f) Sublocar ou ceder a unidade de alojamento, quer onerosa, quer gratuitamente, a qualquer 
título a terceiros;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Ceder posição contratual no acordo celebrado com o Municipio de Beja para a utilização da 
unidade de alojamento;----------------------------------------------------------------------------------------------
h) Ocupar a unidade de alojamento sem utilização efetiva;-------------------------------------------------
i) Realizar quaisquer obras ou alterações na unidade de alojamento, mesmo que de pequena 
monta, nomeadamente escrever, riscar, fazer colagens ou furos;----------------------------------------
j) Adotar comportamentos suscetíveis de causar risco de prejuízo ou prejuízo efetivo para a 
segurança, estabilidade, estética e uniformidade dos imóveis;--------------------------------------------
k) Praticar atos que atentem contra o bem-estar dos restantes ocupantes, visitantes e 
vizinhança das Residências, nomeadamente, no que respeita à emissão de ruído;-------------------
l) Manter animais nas unidades de alojamento, exceto se acompanhantes de invisuais;-----------
m) Duplicar as chaves das unidades ou das portas comuns, sem autorização do Municipio de 
Beja;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n) Facultar quaisquer códigos de acesso ou de segurança que lhe sejam atribuídos, a qualquer 
pessoa singular ou coletiva que não seja ocupante;---------------------------------------------------------
o) Praticar atos ilícitos ou que atentem contra o bom nome e imagem do Municipio de Beja;----
p) Desrespeitar as presentes normas de utilização e as demais normas de funcionamento 
aplicáveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. É da responsabilidade das Entidades/Pessoas ocupantes:-----------------------------------------------
a) Assegurar a limpeza durante o período de ocupação, incluindo do logradouro, se aplicável;--
b) Zelar pela boa conservação, organização, arrumo e segurança das Residências;------------------
c) Na data do termo da ocupação entregar a unidade de alojamento, livre e devoluta de 
pessoas e dos bens não pertencentes ao Municipio de Beja, no estado de conservação em que 
a receberam, salvo higiene e limpeza mais profunda resultante do uso normal e prudente;------
d) Facilitar o acesso de trabalhadores do Município e os trabalhos que eventualmente, se 
venham a efetuar no edifício que impliquem, nomeadamente, a utilização de qualquer parte 

da unidade de alojamento;-----------------------------------------------------------------------------------
e) A responsabilidade por danos provocados por utilização em violação do disposto nas alíneas 
anteriores e das unidades cedidas, do respetivo equipamento e do demais recheio, pertence 
exclusivamente à Entidade/Pessoa Ocupante respetiva, pelo que lhe caberá na íntegra o 
ressarcimento ao Município de Beja dos prejuízos daí decorrentes.--------------------------------------
f) Cumprir as demais solicitações que lhe sejam comunicadas pelo Município, bem como as 
obrigações específicas decorrentes da legislação aplicável e do acordo de utilização celebrado.  
4. Outras disposições:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O uso das Residências inclui os serviços de internet, água, eletricidade e limpeza geral antes 
do início da ocupação;------------------------------------------------------------------------------------------------
b) O Município de Beja não se responsabiliza por quaisquer bens das Entidades Ocupantes, dos 
hóspedes ou de visitantes, nomeadamente, em caso de furto ou roubo;------------------------------- 
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c) O Município de Beja pode recusar o acesso às Residências a quem perturbe o seu normal 
funcionamento e/ou desrespeite a ordem pública, incumprindo preceitos de urbanidade, 
funcionamento e ruído, e demais regras aplicáveis;----------------------------------------------------------
d) As presentes normas entram em vigor em 01 de janeiro de 2021.------------------------------------
Na data da cessação da ocupação e antes do check-out, será realizada visita conjunta entre os 
serviços do Município e da Entidade/Pessoa Ocupante, para verificação do estado da unidade 
de alojamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualquer situação não prevista nas presentes normas será decidida pelo Município e nos 
termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observação: Face ao cenário de pandemia COVID-19 que vivemos, os hóspedes deverão vir 
preparados com roupas de cama e casa de banho necessários ao seu período de Estadia.-------- 
  
A vereadora Sónia Calvário questionou se existe algum plano para a cultura e considerando o 
referido pelo senhor Presidente, de que as residências do Centro têm servido para alojamento 
de artistas que atuam em Beja, se esse é também propósito, pois não está previsto nas 
normas. Quanto a estas sugeriu que em vez de “um projeto artístico relacionado com a cidade 
de Beja ou com as organizações culturais de Beja” constasse Alentejo, pelas características 
únicas do Centro UNESCO aqui sediado, ou, pelo menos concelho de Beja pois não é apenas da 
cidade, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, esclareceu que as residências apenas têm 
servido de alojamento a artistas quando não existe reposta por parte dos operadores privados. 
Depois elas são sempre cedidas pelo Chefe de Divisão ou por algum dos responsáveis dos 
equipamentos culturais quando se entenda que há necessidade de trabalho no terreno 
(concelho de Beja) por algumas semanas ou alguns meses. No Centro UNESCO, onde este espaço 
existe, ele está ocupado praticamente o ano inteiro, desde logo, na altura do FITA, do Festival 
“As Marias” e por agentes culturais que vem desenvolver projetos na área etnográfica e 
cultural de média e longa duração, é sobretudo para estes casos que a residência artística se 
destina.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto é em função daquilo que os artistas apresentem ao município, ou seja, em função do 
interesse do projeto artístico para o município e da avaliação que o Chefe de Divisão e 
responsáveis dos equipamentos culturais depois façam.----------------------------------------------------
Relativamente à proposta de alteração referiu que a proposta da vereadora será introduzida, 
devendo substituir-se onde diz “Beja” por “Concelho”. Depois, considera que aquilo que a 
vereadora disse faz sentido, mas estar a alojar um artista no Centro UNESCO a título gratuito, 
que esteja a desenvolver algum trabalho a nível regional mas que não tenha Beja como 
componente desse trabalho, parece-lhe excessivo, disse.--------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 443)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação do Loteamento Municipal da Rua da 
Construção;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7223, de 04 de novembro de 2020, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que conforme solicitado foi efetuado um loteamento municipal para o terreno 
camarário localizado em solo urbanizável – zona industrial consolidada, conforme estipulado 
na planta de Zonamento do Plano de Urbanização da Expansão Norte da Cidade de Beja e na 
Planta de Ordenamento da Área Urbana de Beja do Plano Diretor Municipal, inserido em 
Espaço de Atividades Económicas. É objetivo deste loteamento a constituição de dois lotes 
para construção industrial/serviços/comércio/armazenamento.------------------------------------------
O vereador Luís Miranda acrescentou que este lote esteve destinado aos Bombeiros 
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Voluntários de Beja mas reverteu para a Câmara Municipal em função da não construção pelo 
que se entendeu que seria mais adequado neste momento constituir dois lotes em vez de um 
embora não haja ainda destino a dar aos mesmos.----------------------------------------------------------- 
 
O vereador João Rocha, referiu que se iria abster nesta votação por considerar que a Câmara 
Municipal deveria pensar melhor sobre esta matéria uma vez que estava previsto para aquele 
Loteamento a construção do quartel da GNR; que o Comando da GNR estava recetivo e 
interessado nesta mudança quando foram abordados por ele próprio no final de 2016 e 
porque esta mudança libertava o atual edifício, que está num estado de degradação enorme, 
possibilitando a sua venda.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que quando há cerca de um ano 
esteve em Beja, na CIMBAL, a então Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, 
Isabel Oneto, foi-lhes transmitido que a GNR iria ter 3.000.000,00 € para construção de um 
quartel em Beja mas não se referiu à questão da localização do mesmo, disse.----------------------- 
 
O vereador Luís Miranda confirmou efetivamente a intenção que a senhora Secretária de 
Estado manifestou de iniciar o processo de construção do quartel da GNR em Beja para o qual 
haveria orçamento, contudo, depois disso não houve mais qualquer contato acerca dessa 
matéria. Neste momento o que está em causa é a divisão deste lote em dois para adaptação às 
condições de mercado atuais, o que não inviabiliza a construção do quartel se a curto prazo se 
confirmar a intenção da GNR, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

444)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Pedido de alienação de prédio urbano;------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Veicularte, Ldª, a alienação do 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, pelo valor de 9.833,07 € (mesmo valor de aquisição 

ao Município de Beja), à sociedade BBB Motores, Ldª, que pertence ao mesmo grupo 
empresarial, com fundamento em motivos de organização empresarial.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 445)---------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Pedidos de certidão de direito de preferência;---------------------------------- 

 
Requerido por José Jorge da Conceição Pires Cameira, que pretendendo vender o prédio 
misto denominado por Herdade da Atalaia, composto por parte urbana com o artigo 782º e 
parte rústica com o artigo nº 30, Secção D, sito na União de Freguesias de Salvada e Quintos, 
pelo valor de 19.000,00 €, 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 446)-------- 
 
Requerido por Maria de Fátima Silva Cavaco, que pretendendo vender o direito de superfície 
do lote de terreno número 172, sito no Bairro da Esperança, Rua da Esperança, nº 54, em Beja, 
pelo valor de 3.500,00 €, 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 
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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 447)-------- 
 
 

2.11. – Proposta de adiantamento de verba;-------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6737, de 21 de outubro de 2020, do Serviço de Educação, informando que tendo 
em conta as inúmeras comunicações por parte do Centro Social, Cultural e Recreativo do 
Bairro da Esperança, com pedidos de apoio face às imensas dificuldades que a Instituição 
atravessa, acrescendo ao facto de terem respondido favoravelmente ao pedido deste Serviço, 
no inicio deste ano letivo, para estender o fornecimento de refeições às Escolas de Trigaches, 
São Matias e Beringel, quantificou-se previsivelmente a despesa anual e mensal com esta 
Instituição, pelo que se propõe o pagamento de 8.600,00 €, verba mensal previsivelmente 
quantificada, e que poderá ser acertada nos meses subsequentes.--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 448)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Auto de doação;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o auto de doação a celebrar entre Pedro Gualter Lampreia Lopes, na qualidade de 
herdeiro único e universal de Maria Santos, como primeiro outorgante e a Câmara Municipal 
de Beja, como segundo outorgante foi celebrado livremente e de boa-fé um contrato de 
doação que se rege pelas seguintes cláusulas:-----------------------------------------------------------------
CLÁUSULA 1ª: O primeiro outorgante declara que doou em 24 de setembro de 2020, à Câmara 
Municipal de Beja, uma coleção de azulejos com diferentes dimensões, que variam entre 
1,5x1,5cm e 2x2cm, e outros de forma variada, de diferentes cores, que se encontram 
separados e agrupados por dimensão e cor. Dado o elevado número que peças unitárias, 
tiram-se fotos do acondicionamento dos mesmos, nas embalagens de origem na data de 
entrega dos bens; quatro latas de tinta de 25 litros e duas caixas. Estes elementos são os 
materiais sobrantes da instalação da obra de arte pública, da autoria de José de Sousa Lara em 
colaboração com a ceramista Maria Santos, instalada na rotunda entre a Avenida Fialho de 
Almeida, Rua Zeca Afonso e Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia.---------------------------------------
CLÁUSULA 2ª: O segundo outorgante declara que aceita a doação dos referidos objetos.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 449)---------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de compensação das taxas devidas pela transladação de 
ossadas do Coval CP 1853;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7206, de 03 de novembro de 2020, do Gabinete Jurídico, informando o seguinte:----
Enquadramento legal:------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A requerente, Isabel Celeste Santana Varela Martins, pretende cessar a concessão do 
terreno do cemitério destinado a sepultura perpétua – Coval CP 1853 – na medida em que 
pretende trasladar as ossadas dos seus pais para outra sepultura.---------------------------------------
2. Ao cessar a concessão, pela qual pagou a taxa no valor de 1.143,22 €, propõe à Câmara 
Municipal que não lhe sejam cobradas as taxas devidas pela trasladação das ossadas no valor 
total de 223,48 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes termos, cumpre informar o seguinte:-------------------------------------------------------------------
3. De acordo com o artigo 16º, nº 3 do Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM), as 
taxas municipais não podem ser pagas mediante dação em cumprimento ou compensação.-----
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4. Por outro lado, as concessões de terreno no cemitério "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.", nos termos do 
artigo 45º do Regulamento do Cemitério Municipal.---------------------------------------------------------
5. O Regulamento Municipal nada dispõe sobre a cessação das concessões antes do tempo por 
iniciativa do particular e da eventual possibilidade de devolução proporcional das taxas.---------
6. De acordo com o artigo 88º do mencionado Regulamento Municipal "as situações não 
contempladas no regulamento serão resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal.".-----------
7. O nº 4.3.8 do Capítulo II da Tabela Geral de Taxas Municipais em Anexo ao RGTM, referente 
à utilização dos cemitérios municipais, fixa as taxas para a concessão de terrenos para 
sepultura da seguinte forma: por cada ano ou fração (adultos) / Ato (285,80 €) ou por período 
de 100 anos (adultos) / Ato (1.143,22 €).-------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, conclui-se que, quanto à trasladação das ossadas, tem que haver lugar à 
liquidação e pagamento das respetivas taxas no valor total de 223,48 €, na medida em que o 
Regulamento Geral de Taxas Municipais (RGTM), não permite a compensação, conforme 
mencionado em 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. No que diz respeito à cessação da concessão por iniciativa do particular antes do tempo 
(considerando que as taxas que a requerente pagou pela concessão da sepultura perpétua foi por 

período de 100 anos) e a eventual devolução proporcional das taxas, deve ser este assunto 
submetido à apreciação e votação da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 88º 
do Regulamento do Cemitério Municipal, pelo motivo mencionado em 5.-----------------------------
Foi deliberado indeferir por unanimidade.(Deliberação nº 450)--------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento da taxa 
relativa à cedência de transporte para uma deslocação a Pereiras-Gare (Odemira), no próximo 
dia 17 de janeiro de 2021, no âmbito da disputa do jogo da 1ª eliminatória da Taça do Distrito 
de Beja, reagendada pela Direção da AFBeja.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 451)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Resumo Diário de Tesouraria nº 219, relativo ao dia dezassete de 
novembro de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, duzentos 
e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito euros e setenta e nove cêntimos, sendo dois 
milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e vinte e oito euros e vinte e três cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dez euros e 
cinquenta e seis cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Carlos Dias referiu que a razão desta sua deslocação à reunião de câmara tem a 
ver com o tempo que estamos a viver e com os efeitos da pandemia. Teve contatos com 
famílias que estão a viver situações indiscritíveis, observou situações de pobreza para as quais 
não estava preparado e há um aspeto que considera central e que verificou na sua conversa 
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com as pessoas, que são os alimentos. Falou com o Banco Alimentar e a situação é crítica, 
ainda não falou com a Cáritas mas por aquilo que já lhe disseram, também não irá ter outro 
tipo de resposta. Neste momento está a ser entregue a cada família que recebe apoio um litro 
de leite para o mês inteiro, ainda não confirmou mas custa-lhe a acreditar, e a informação do 
Banco Alimentar é que há uma redução brutal na recolha de géneros alimentares por força da 
decisão que houve de impedir campanhas de recolha de alimentos em maio e agora em 
novembro. Naturalmente que não está a pedir à Câmara Municipal que resolva os problemas 
todos, nem pode, mas fazendo um paralelismo, nomeadamente o apelo que viu no site da 
autarquia às pessoas do concelho para auxiliar a restauração e que faz todo o sentido, não 
sabe se não seria também viável fazer um apelo às pessoas para que contribuíssem para o 
Banco Alimentar até porque tem feito comparações entre aquilo que se passa nos distritos e 
de facto o Distrito de Beja é aquele que menos tem revelado capacidade para ajudar quem 
precisa sobretudo a nível empresarial.---------------------------------------------------------------------------
Deu ainda uma informação, que lhe foi fornecida pelo Banco Alimentar, nomeadamente o 
aumento, no espaço de pouco mais de um mês, das famílias a auxiliar que passaram de 1.800 
para 2.800, contudo, há um conjunto de fatores que não entram nestes números, 
designadamente pessoas que encontrou, desde casais licenciados a pessoas analfabetas, com 
grandes dificuldades, sem qualquer auxilio e sem saberem onde o pedir, portanto senhor 
Presidente foi por estas razões que veio hoje de propósito à reunião para tentar saber o que é 
possível fazer a nível da autarquia, disse.------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu acreditar que existam situações de 
carência graves e no final da primeira vaga da pandemia, em conversa com o senhor 
Presidente do Instituto de Segurança Social, Dr. Sérgio Fernandes, ele disse-lhe que se 
soubesse de algumas bolsas de pobreza em Beja, transmitisse essa informação porque a 
Segurança Social tinha alimentos para distribuir mas faltavam referências no Distrito para 
poder fazê-lo e portanto o que foi válido em maio pode não sê-lo agora em novembro, no 
entanto, nessa altura, ou porque a pobreza era ainda muito envergonhada ou porque havia a 
expetativa disto se ultrapassar rapidamente, a verdade é que os casos não chegavam ao 
conhecimento nem da autarquia nem da Segurança Social.------------------------------------------------
Deu conhecimento que a Cáritas conseguiu neste últimos meses duplicar a capacidade de 
distribuição de alimentos por comunidades desfavorecidas e por pessoas com necessidades 
dos mesmos. A Associação ESTAR, através do projeto “Marmita”, também ajuda no aspeto de 
distribuição de alimentos. Tudo isto pode não ser suficiente porque de facto no Banco 
Alimentar as dádivas caiaram a pique.----------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal naturalmente não pode acorrer a todas as situações mas cheguem-nos os 
casos ao Departamento de Ação Social, através de pessoas a título individual ou através de 
instituições, e com certeza haverá disponibilidade para os analisar, para procurar encaminhá-
los ou até encontrar soluções diretas se for estritamente necessário fazê-lo. Portanto se esta 
capacidade da Segurança Social, Cáritas e Associação ESTAR, per si ou articulada, não for 
suficiente, a Câmara Municipal de Beja estará com certeza disponível para ajudar e não 
permitir que essas situações se verifiquem, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Arlindo Morais informou que apesar das escolas terem o plano e o reforço 
alimentar foi pedido aos professores uma atenção redobrada no sentido de tentarem perceber 
junto dos alunos a existência de insuficiências e carências, tanto a nível alimentar como outros, 
e fazerem chegar aos diretores de turma essas informações para estes por sua vez as passarem 
a quem de direito tem essas competências. O executivo municipal está disponível para fazer o 
reforço que tenha de ser feito e apoiar esses casos, não conseguirão apoiar todos mas pelo 
menos tentam, 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 02 de dezembro 

de 2020 
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