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Ata número vinte e quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a dois de dezembro 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, Vítor 
Manuel Gomes Baia Santos Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, 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.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 
12 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 23/2020;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 23/2020, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezoito de novembro de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos os eleitos 
e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 452)------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário deu conhecimento de uma caixa de eletricidade da EDP situada no 
cruzamento da Rua Bento de Jesus Caraça com a Rua Maria Isabel Covas Lima que lhe parece 
ter ficado danificada na altura que passou o mini tornado em Beja e que está coberta com um 
saco plástico que de vez em quando desaparece e que depois é reposto. Não sabe até que 
ponto aquilo oferece perigoso a quem passa mas a sensação está lá.-----------------------------------
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Solicitou também ao funcionário, João Felício, o favor de enviar a ordem de trabalhos por 
email normal quando a restante documentação tiver de ser enviada por wetransfer.--------------
Finalmente pediu ao senhor Presidente para fazer o ponto da situação relativamente ao COVID-

19 no Concelho de Beja.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que desde a última reunião a 
situação relativa ao COVID-19 no Concelho está substancialmente e aparentemente melhor. À 
data de hoje existem 43 casos ativos, que podem ser mais alguns, uma vez que as pessoas com 
domicílio CC em Beja, que estejam fora e sejam seguidas em Unidades fora da ULSBA (Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo), são imputadas ao concelho de Beja, mas estes dados só a DGS 

centralmente é que os tem.-----------------------------------------------------------------------------------------
Nas escolas que se saiba não há nenhuma turma escolar em confinamento desde o surto que 
atingiu treze turmas que já regressaram à sua atividade normal. Nos lares também não há 
problemas de maior nem junto das comunidades de etnia, que são sempre um grande foco de 
preocupação, e que de um momento para outro podem causar dissabores.---------------------------
A nova lista com nível de risco de contágio de concelhos, que será conhecida no próximo 
sábado, terá aplicação prática a partir do dia 09 de dezembro, com aplicação mensal em vez de 
quinzenal, ou seja, os municípios ficarão no grau de risco branco, amarelo, laranja ou vermelho 
por um mês e, naturalmente, que não pode antecipar se Beja ficará no grau atual ou se 
evoluirá mas, a evoluir, só poderá ser para pior porque atualmente está no grau mais baixo, 
portanto, resta aguardar por sábado e, se as coisas não piorarem, com os dados intercalares 
que a DGS revelou ontem, Beja continuaria no grau de risco branco, disse.---------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Relativamente às culturas intensivas no Concelho de Beja e à violação do PDM foi dito pelo 
executivo que as situações estavam a ser acompanhadas e revistas com a CCDRA e com os 
proprietários chegando-se até a consensos nalgumas delas. Neste sentido, solicitou a 
possibilidade de lhes ser fornecida informação extra das entidades que consubstanciem esta 
melhoria neste processo.--------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente a uma questão que foi tornada pública, perguntou para que é que se destinam 
os cabazes de natal que foram adquiridos e como é que se irá operacionalizar a entrega dos 
mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, relativamente aos novos painéis informativos chegou-lhe a seguinte exposição que 
o deixa bastante preocupado e que passou a ler: “…quando me deslocava pela minha cidade 
de Beja, junto ao castelo na Rua D. Dinis, despertou-me a curiosidade de um painel 
informativo colocado à pouco tempo mas já cumprindo a sua função a de informar. Comecei a 
observá-lo para me localizar no ponto que diz “Você está aqui” e fiquei surpreendido. Indica-
me o Castelo no lado direito que na realidade está no lado esquerdo, o Hospital da 
Misericórdia no lado esquerdo que na realidade está no lado direito. Continuando a analisar o 
painel informativo indica o Núcleo Visigótico em frente quando este se encontra na minha 
retaguarda. Ao terminar a minha observação do painel informativo, lamento que a minha 
cidade não preste a devida informação, não só aos munícipes de Beja, como também e em 
especial a quem nos visita. O que acabei de descrever aplica-se também ao painel informativo 
colocado já há bastante tempo no Jardim de Bacalhau que não corresponde pois a farmácia 
está no lado esquerdo e no painel aparece no lado direito. Anexo fotografias dos painéis para 
melhor esclarecimento porque como se diz uma fotografia vale mais que mil palavras. 
Certamente este trabalho deve ter tido acompanhamento mas quem o fez não verificou…”. 
Face ao exposto, deslocou-se aos locais em questão e verificou exatamente que isto é verdade 
pelo que, ou está a ler mal a informação, ou então deverá exigir-se à empresa a substituição 
dos referidos painéis, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou relativamente às culturas intensivas 
que esta é uma matéria extremamente difícil, teve em discussão na Assembleia da República 
com vários projetos-lei dos vários partidos políticos, é uma situação que não está totalmente 
clarificada mesmo em termos nacionais e que os PDM’s, por si, só não respondem 
integralmente, no entanto, a Câmara Municipal de Beja tem feito alguns progressos embora 
não vá conseguir naturalmente no curto prazo resolver todas as situações. Entendeu-se 
também recorrer a ajuda jurídica externa para que a autarquia possa ser aconselhada nesta 
matéria e possa tomar posições de acordo com aquilo que cada um dos casos merece, 
sobretudo os que se referem às faixas de proteção sanitária definidas no PDM, embora daqui 
não haja consequências contraordenacionais. Têm também sido solicitados dados à EDIA dos 
perímetros de rega que têm sido autorizados e da plantação de culturas destas características 
ao longo dos últimos anos desde que as comportas de Alqueva fecharam e portanto é uma 
matéria em que se está a fazer um caminho e um trabalho. Há situações que se conseguiu 
chegou a acordo e haverá outras que não se chegará e que terão de ser decididas em função 
dos pareceres jurídicos que se forem obtendo sobre cada uma delas.-----------------------------------
Relativamente à questão que veio a público dos cabazes de natal e que tem causado alguma 
celeuma social informou em primeiro lugar que não se tratam propriamente de cabazes de 
natal mas sim de pequenos cestos com seis produtos regionais (alguns de produtores de Beja), 
avaliados em cerca de 21,00 € cada. A Câmara Municipal de Beja procedeu a quatro consultas 
a mercearias e entidades locais, duas responderam a dizer que não tinham capacidade para 
fornecer o número que se precisava e outras duas não responderam. Relativamente às que 
responderam foram efetuados outro tipo de aquisições em menor número pelo que o 
processo não necessita de ser submetido na plataforma base.gov e portanto não são 
conhecidas por esse motivo. Ao todo, são 410/420 mini cestos destinados a outros fins que 
serão conhecidos na altura própria e 26 cabazes de grande dimensão adquiridos em Beja, 
alguns deles destinados ao sorteio da campanha “É Natal em Beja” e a outras iniciativas 
promovidas pelo município nesta altura.------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos quatro novos painéis informativos, ele próprio verificou na noite em que 
foram montados, que apenas um dos quatro estava certo e isto aconteceu porque adotaram o 
mesmo painel informativo para os quatro locais. Neste momento a empresa LARUSDESIGN está 
em vias de substitui-los mas de facto o munícipe e o senhor vereador estão certos porque a 
leitura induz-nos em erro e manda-nos para os locais errados, disse.------------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário perguntou se a Câmara Municipal de Beja está a equacionar 
intervir nos acessos à Praia Fluvial Cinco Réis que estão praticamente intransitáveis nesta 
altura devido à chuva e uma vez que existe uma entidade sem fins lucrativos a explorar a 
concessão da praia durante o ano inteiro.----------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a curto prazo não está prevista 
qualquer intervenção substancial ou pavimentação daquelas vias de acesso, sem ser alguns 
arranjos que pontualmente se irão fazendo com as niveladoras. Essa será uma necessidade 
que terá de ser executada, no próximo verão o espaço envolvente à zona fluvial será 
melhorado, os caminhos também, mas não está no horizonte proceder a qualquer 
pavimentação de acesso ao espaço no ano 2021. O caminho a percorrer será de ano a ano 
introduzir melhorias mas não se quer comprometer com prazos temporais, até porque não 
será neste mandato, e independentemente de quem estiver à frente dos destinos da autarquia 
essa matéria será certamente para um próximo executivo fazer. Na sua opinião, havendo 
vários acessos talvez seja boa solução apostar-se fortemente num excelente acesso e descurar 
um pouco mais os outros mas isto são apenas hipóteses, gostaria muito de o poder fazer, 
contudo, tem de olhar à realidade e portanto o atual executivo fará melhorias pontuais mas 
não fará uma intervenção de fundo, nomeadamente uma via asfaltada de Beja até ao parque 
fluvial, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 4 de 17 
 

A vereadora Sónia Calvário quis esclarecer que quando falou em intervenção não se referia a 
asfaltamento mas sim a uma intervenção que melhore e permita o acesso transitável, nem que 
seja só num dos circuitos que existem.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda deu as seguintes respostas às perguntas formuladas pelo vereador 
Vítor Picado aquando da aprovação dos documentos previsionais da EMAS para 2021:-------------
Está a Águas Públicas do Alentejo (AgdA) a cobrar tarifa de saneamento da ETAR de Beja? 
Sim.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde quando?---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde julho 2020. De notar que, desde 2010 e até esta data foram faturados mensalmente à 
EMAS todos os custos de operação e manutenção das ETAR do Sado e Guadiana.--------------------
Qual o valor mensal pago?------------------------------------------------------------------------------------------
Neste valor existem duas componentes: Tarifa Variável que depende do volume de água 
distribuído e que em julho foi de: 58.566,37 €, agosto: 51.452,28 € e setembro: 52.257,55 €; e 
Tarifa Fixa mensal (em função da população e alojamentos): 36.209,40 €.----------------------------------
Qual o aumento de receitas provenientes dos consumos das Autarquias (CM e Juntas) com o 
aumento do tarifário introduzido na componente água?--------------------------------------------------
Clarificando, mais uma vez se afirma que a tarifa de água em 2019 não subiu para nenhum 
consumidor doméstico nem para comércio ou empresas. Foi de facto ajustado o preço da 
tarifa da água para as autarquias para o valor de 2,61 €/m3 porque se tratava de entidades que 
pagavam a água muito abaixo do preço de custo e abaixo do preço praticado para o sector 
empresarial e dos organismos do estado.-----------------------------------------------------------------------
Grosso modo, consumiram-se entre câmara e juntas de freguesia em 2017: 331.000m3, em 
2018: 273.000m3 e em 2019: 271.000m3, portanto houve aqui uma baixa do consumo de água, 
especialmente por parte da Câmara Municipal um pouco também em função da melhor gestão 
que se conseguiu fazer da rega.------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de valores as diferentes autarquias pagaram de água em 2017: 517.663,00 € e em 
2019: 624.832,00 €, o que dá, entre câmara e juntas de freguesia, um acréscimo de cerca 
100.000,00 € anuais.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxos de caixa com as dívidas a fornecedores a 30, 60 e 90 dias? Seria importante perceber a 
estrutura de dívida a fornecedores, há aumento de dívida?----------------------------------------------
A transição de ano de 2018 para 2019, relativamente à divida da AgdA, passa de uma faturação 
corrente de 2.856.646,40 € para 325.258,29 €, devido ao Acordo de Pagamento realizado no 
final do ano de 2019 com a AGDA/BPI/EMAS para pagamento de uma divida de 2.445.067,61 € 
(divida anterior a janeiro de 2018, altura em que não ocorreu mais crescimento de dívida); Até à 
presente data, a EMAS, mantém a divida do AP, no valor de 2.445.067,61 €, porque está 
acordado uma carência de capital de 2 anos, estando a EMAS a pagar apenas juros; Uma outra 
chamada de atenção e que já teve impacto nos documentos previsionais apresentados para o 
ano de 2021, é o seguinte: a EMAS nas contas apresentadas de junho de 2020 manteve o valor 
do AP (2.445.067,61 €) em fornecedores de CC a MLP, mas no final do presente exercício, ou 
seja, em dezembro de 2020, será transitado o referido montante para a conta de 
empréstimos, uma vez que, essa divida já não se trata de uma divida de fornecedores, mas 
sim, uma divida para com a instituição bancária BPI. Este movimento já se encontra refletido 
no Balanço de 2021, estando por isso, a rubrica de Financiamentos Obtidos com este 
acréscimo, relativamente ao Balanço Previsional de 2020 e a por sua vez a rubrica de 
fornecedores conta corrente, com um decréscimo significativo.------------------------------------------
Porque surge no orçamento para 807.000,00 € de dívida a fornecedores no final de 2021 
significa um aumento relativamente a 2020, qual a razão?-----------------------------------------------
A conta corrente de fornecedores, apurada para efeitos de previsão para o ano de 2021, foi 
calculado atendendo aos saldos reais à data de 30/09/2020. Ou seja, em setembro de 2020, a 
EMAS, apresentava um saldo de conta corrente de 771.965,00 €, estando repartida da seguinte 
forma: 77% correspondia à faturação corrente AgdA, equivalente a 2 meses de faturação (prazo 
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de pagamento a 60 dias) e 23% Restantes Fornecedores (prazo de pagamento 30/60).-----------------
Para efeitos de previsão, o critério a utilizar foi o mesmo, ou seja, foi assumida que no fim de 
dezembro de 2021, a EMAS teria em conta corrente, 2 meses de faturação à entidade Águas 
Públicas do Alentejo, o correspondente a 622.000,00 € e o restante seria correspondente a 
todos os outros fornecedores.--------------------------------------------------------------------------------------
Da dívida apresentada qual tem uma maturidade superior a 6 meses? E a dívida a 
fornecedores atual qual é o valor?-------------------------------------------------------------------------------
A dívida tem valor zero. Relativamente aos fornecedores conta corrente e fornecedores de 
investimento, a EMAS atualmente não tem divida com uma maturidade superior a 6 meses, 
estando a mesma à data de outubro com o PMP de 42 dias.------------------------------------------------
Relativamente aos financiamentos obtidos seria também importante ter conhecimento da 
estrutura (ponto de situação dos empréstimos).-----------------------------------------------------------------
Os financiamentos, encontram-se a ser cumpridos na íntegra.--------------------------------------------
Seria importante perceber se a dívida de curto prazo com a AgdA tem aumentado, e qual o 
valor total em dívida, dívida a pagamento dentro do prazo (não vencida), dívida vencida 
comparando com anos períodos anteriores. Não existe divida à AgdA (dívida vencida comparando 

com anos períodos anteriores); Faturação corrente (faturas emitidas pela AgdA a pagamento dentro 

do prazo): 155.752,60 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na Demonstração de resultados verifica-se um aumento significativo de trabalho para a 
própria entidade, o que contribuí para o aumento de rendimentos, mas que poderá ser uma 
forma de incrementar rendimentos para justificar aumentos de EBITDA e consecutivamente 
de resultados líquidos do exercício. Seria importante questionar de que tipo de trabalho 
estamos a falar e comparativamente com 2020 qual o aumento esperado?-------------------------
Tal como nos últimos dois anos os trabalhos para a própria empresa sofrerem aumentos por 
duas ordens de razões: ocorreu um aumento efetivo dos trabalhos por administração direta, 
tal como se prevê que venha a ocorrer em 2021; melhorou significativamente a forma de 
apuramento dos trabalhos para a própria empresa o que permitiu tornar este indicador mais 
real.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este esclarecimento é bastante importante, está ou não neste momento a ser faturado à 
EMAS por parte da AgdA a totalidade da água residual que é entregue nas ETAR? Se não está 
qual ou quais as ETAR’s em que ainda não está a ser aplicada a tarifa? Se está, qual o peso da 
ETAR de Beja? Qual o aumento de gastos por conta da entrada em funcionamento desta 
ETAR?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falta integrar Santa Vitória e Santa Clara Louredo sobre as quais se tem debitado à EMAS todos 
os custos com o funcionamento da mesma (em alternativa à faturação). Estes custos são 
irrelevantes quando comparados com o acréscimo introduzido pela ETAR de Beja. Aumento de 
gastos com entrada da ETAR de Beja (mensal): na ordem dos 81.000,00 €; até final de 2020: 
486.000,00 € (972.000,00 €) para 2021.---------------------------------------------------------------------------
Plano Plurianual de Investimentos: O plano não passa de uma mera intenção de 
investimentos. Se compararmos com o ano de 2019 verificamos que estavam definidos 
1.454.500,00 € e apenas foram realizados 31,2%, ie, cerca de 450.000,00 €, ora se em 2021 a 
taxa de execução for a mesma, temos que o investimento será de cerca de 518.000,00 €, e não 
de 1.660.000,00 € como se pode levar a pensar pelo facto de se apresentar este último valor 
como financiamento definido, ora retira-se daqui que definido é muito diferente de garantido. 
O Plano não trás nada de novo, sendo claro o desinvestimento na renovação e reabilitação das 
redes de água, água residual e pluvial do concelho nos últimos anos.-----------------------------------
Finalmente e quanto à pergunta: Será importante também ter em conta que é apresentado 
um valor de 2.439.000,00 € de financiamento não assegurado, seria importante saber qual a 
origem, POSEUR, BEI, Entidades de Crédito Nacionais? a resposta é que todas estas origens 
estão consideradas, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de esclarecimento ou intervenção passou-se à ordem do dia.--------- 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 
Informação de 25 de novembro de 2020, do Gabinete de Recursos Humanos, dando 
conhecimento que tendo em atenção as indicações superiormente transmitidas, foram 
consideradas as seguintes alterações relativamente à proposta inicial de Mapa de Pessoal para 
o ano 2021 e para além dos postos de trabalho já criados, identificados na informação do 
Gabinete de Recursos Humanos datada de 03 de novembro, foram criados, também, os 
seguintes postos de trabalho:---------------------------------------------------------------------------------------
2 Assistentes Técnicos/Administrativos para a DAU/Serviço de Atendimento ao Munícipe – 
Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado;-------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Cantoneiro de limpeza para a DAS/Serviço de Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos – para ocupação em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.------------------------------------------------------------------------------------------
Junta-se o Mapa de Pessoal já com as alterações introduzidas que constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, referiu que esta proposta altera pouco ou nada aquilo que disseram 
na reunião anterior pelo que mantém a mesma posição de abstenção no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Beja para 2021, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 453)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Propostas de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o relatório final do procedimento para recurso ao crédito de longo prazo destinado 
ao financiamento da obra de Reabilitação do edifício das “Modas Felício” sito na Praça da 
República nºs 25, 27 e 28 e Rua Dr. Afonso Costa nºs 2, 4, 6, 8, 10 e 12, em Beja, propondo o 
júri a adjudicação ao BPI, S.A..--------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, por terem 
outra opção para este espaço, e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 454)------------ 
 
Presente o relatório final do procedimento para recurso ao crédito de longo prazo destinado 
ao financiamento da obra de Reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e a Mina 
da Juliana, propondo o júri a adjudicação ao BPI, S.A..-------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

455)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A proposta de adjudicação do concurso público para alienação de um terreno urbano Lote 2, 
sito na Rua D. José Patrocínio Dias, em Beja, foi retirada para ser apreciada na próxima 
reunião de câmara uma vez que, por lapso, não foi enviada aos senhores vereadores da CDU.--- 
 
Presente o relatório final do concurso público para alienação de um terreno urbano Lote E2, 
sito na Ligação do Bairro do Pelame à Quinta D’El Rey, em Beja, e não tendo sido apresentada 
qualquer proposta, propõe-se, nos termos do disposto na alínea a) no 1 do artigo 79º do CCP, 
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que não haja lugar a adjudicação extinguindo-se o procedimento.---------------------------------------
Foi tomado conhecimento e deliberado por unanimidade extinguir o presente 
procedimento.(Deliberação nº 456)--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Revisões de preços;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7602, de 16 de novembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços referente à 
empreitada de pintura exterior do Bairro dos 30 fogos, sito na Rua Sousa Porto, em Beja, 
adjudicada a José Joaquim Ferro Lemos, cujo valor é nulo, uma vez que todos os coeficientes 
de atualização mensais foram inferiores a 1%.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 457)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 7594, de 16 de novembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços referente à 
empreitada de impermeabilização da cobertura do Museu do Sembrano, em Beja, 
adjudicada à Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª, cujo valor é nulo, uma vez que 
todos os coeficientes de atualização mensais foram inferiores a 1%.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 458)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 7599, de 16 de novembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços referente à 
empreitada de caiação da Ermida de Santo André, em Beja, adjudicada a Manuel Dias Garcia 
Lopes, cujo valor é nulo, uma vez que todos os coeficientes de atualização mensais foram 
inferiores a 1%.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 459)---------------------------------------------- 
 
Registo nº 7603, de 16 de novembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do cálculo definitivo da revisão de preços referente à 
empreitada de substituição da cobertura do antigo Posto da GNR de Albernoa, adjudicada à 
Coberplan – Sistemas de Construção e Reabilitação de Edifícios, Ldª, cujo valor é de 794,08 € + 
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 460)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas de Beja 
no âmbito da descentralização de competência da Educação;--------------------- 

 
Registo nº 6943, de 27 de outubro de 2020, do Serviço de Educação, informando 
relativamente ao assunto em epígrafe, e concretamente aos meses de outubro, novembro e 
dezembro de 2020, em virtude da descentralização de competências e derivado do facto do 
IGEFE ter feito o pagamento ao Município de verbas que ainda se destinam a assegurar os 
pagamentos relativos a encargos com instalações, deverão segundo indicações do próprio 
Instituto, serem transferidas as seguintes verbas para os Agrupamentos de Escolas:----------------
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja ……………………………………………………………………. 56.447,50 € 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja ……………………………………………………………………. 37.155,00 € 
Foi deliberado ratificar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

461)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O vereador Vítor Picado fez a seguinte Declaração de Voto:-----------------------------------------------
“Considerando que esta descentralização de competências continua a causar grande 
desconforto nos vereadores da CDU relativamente a todas as propostas submetidas a esta 
câmara;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que passados três meses continua sem lhes chegar a informação que ateste a 
legalidade deste processo, uma vez que a câmara e assembleia municipal decidiram rejeitar 
estas competências, e como tal, se alguma informação há que torne este processo legal, a 
mesma deveria ser fornecida.--------------------------------------------------------------------------------------
Considerando todas as incongruências deste processo em si, não têm outra opção senão votar 
contra.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de ratificação de protocolos;-------------------------------------------------- 

 
A vereadora Sónia Calvário relativamente ao protocolo para implementação da Componente 
de Apoio à Família chamou a atenção para a forma como o valor está escrito, coisa que não se 
admite num protocolo já assinado por um Serviço de Educação de uma Câmara Municipal e 
por um Agrupamento de Escolas.----------------------------------------------------------------------------------
No que diz respeito ao protocolo propriamente dito, quando se diz que, na questão das 
interrupções escolares, a entidade continua a prestar serviço havendo um adicional para as 
famílias, perguntou se o Município sabe quanto é que as famílias pagam para ter o 
prolongamento escolar durante o ano letivo e se está prevista alguma forma do Município se 
responsabilizar pelos encargos que possam advir para os alunos de famílias carenciadas e que 
possam usufruir do acompanhamento à família conforme o protocolo.--------------------------------
Não quis deixar ainda de fazer um comentário relativamente a uma afirmação do vereador 
Arlindo Morais numa reunião atrás, designadamente que só excecionalmente são submetidas 
matérias para ratificar, não é assim, e nota-se, aqui a regra é ratificar protocolos, a exceção é 
quando os protocolos são submetidos antes de serem assinados, disse.-------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu ter tomado boa nota destas questões e considerações.------- 
 
Presente o protocolo de colaboração para implementação da Componente de Apoio à 
Família celebrado entre o Município de Beja, o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja e a 
Associação Tempos Brilhantes, que constitui documento anexo número dois e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 462)---------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de colaboração para implementação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular celebrado entre o Município de Beja, o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja e a 
Associação Tempos Brilhantes, que constitui documento anexo número três e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 463)---------------------------------------------- 

 
 

2.6. – Proposta de alteração ao protocolo de transportes escolares 
2020/2021 celebrado entre o Município de Beja e a União de Freguesias 
de Santa Vitória e Mombeja;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6756, de 22 de outubro de 2020, do Serviço de Educação – Gestão Escolar, 
informando na sequência da implementação das medidas sanitárias para prevenir a 
disseminação da pandemia de COVID-19, nomeadamente em termos de transporte escolar, a 
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União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja viu-se impossibilitada de realizar o transporte 
dos alunos residentes em Mombeja para a sede da Freguesia. Em consequência, deverá ser 
adaptado o Protocolo existente entre o Município de Beja e aquela autarquia, no sentido de 
espelhar a realidade do presente ano letivo:-------------------------------------------------------------------
“1ª – O primeiro outorgante como responsável pela competência em matéria de transporte 
escolar, conforme Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, entrega ao segundo a execução do 
serviço de transportes escolares.----------------------------------------------------------------------------------
2ª – O segundo outorgante assume a responsabilidade de assegurar os transportes escolares 
da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, nomeadamente a realização dos 
transportes escolares dos alunos da Mina da Juliana e do Monte da Juliana que, por 
inexistência de carreiras públicas, serão transportados por esta Autarquia para a Escola Básica 
de Santa Vitória. Igualmente procede ao transporte dos alunos da Mina da Juliana e do Monte 
da Juliana que, frequentando estabelecimentos de ensino em Beja, não têm transporte de 
ligação entre a sede da Freguesia e o local de residência às 14:00 horas. Pelo assumido, a 
União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja receberá do primeiro outorgante uma verba 
no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) referente ao ano letivo 2020/2021.-------------------------
Sempre que existam alterações que venham modificar o número de quilómetros efetuados, 
estas serão objeto de análise, fazendo-se, para o efeito, os ajustes que forem necessários.-------
3ª – O segundo outorgante fica ainda responsável por garantir todos os meios necessários para 
que o transporte se efetue em condições de segurança, bem como zelar pelo cumprimento 
dos horários escolares.-----------------------------------------------------------------------------------------------
4ª – No caso de não cumprimento das obrigações previstas neste protocolo por razões 
imputáveis a uma das partes, que não resultem de motivos de força maior, pode a outra parte 
resolver o presente protocolo.-------------------------------------------------------------------------------------
5ª – O presente Protocolo será tacitamente renovado anualmente, e por igual período, sendo 
efetuadas no documento as alterações que se entendam adequadas.----------------------------------
Todas as situações não contempladas no presente protocolo serão analisadas pelos seus 
subscritores.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 464)---------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de aprovação de Resolução de Expropriar;--------------------------- 

 
Presente a Resolução de Expropriar (artigo 10º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 

168/99, de 18 de Setembro, na atual redação):---------------------------------------------------------------------
Tendo em vista a regularização da parcela de terreno onde está implantada a Casa Mortuária 
do Penedo Gordo e o átrio envolvente, foi solicitada a avaliação por perito da lista oficial, pelo 
que, em cumprimento do disposto no artigo 10º do Código das Expropriações é necessária a 
aprovação da resolução de requerer a declaração de utilidade pública de expropriação, com os 
seguintes fundamentos:----------------------------------------------------------------------------------------------
Causa de utilidade pública: Trata-se de regularizar a situação da parcela de terreno com a área 
de 399,97 m², onde está implantada a Casa Mortuária do Penedo Gordo e o átrio envolvente.--
Norma habilitante: A presente proposta fundamenta-se no disposto na alínea vv) do nº 1 do 
artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), que estabelece que compete à Câmara Municipal propor a declaração de utilidade 
pública para efeitos de expropriação.-----------------------------------------------------------------------------
Bem a expropriar: Trata-se de uma parcela de terreno com a área de 399,97 m² a destacar do 
prédio urbano sito na E.N. 18, nº 1-A, no Penedo Gordo, descrito na Conservatória do Registo 
predial de Beja sob o nº 2806/20191028, da freguesia de Santiago Maior e inscrito na matriz 
predial urbana da União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) sob o artigo 
3670, cujos proprietários são o senhor José Rosa Cavaco c.c. Maria Guerreiro Tomé.-------------
Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Beja (PDMB): Nos termos definidos no PDMB 
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cuja Revisão entrou em vigor por efeito da publicação do Aviso (extrato) nº 4296/2014 na 2ª 
Série do Diário da República nº 62, de 28 de março de 2014, a parcela de terreno a expropriar 
está inserida em zona de Perímetro Urbano – Solo urbanizado – Espaço Residencial, estando 
identificado com Equipamento de Utilização Coletiva.-------------------------------------------------------
A ocupação prevista na envolvente da parcela encontra-se definida no artigo 20º do 
Regulamento do PDMB sob epígrafe "Espaços Residenciais – Aglomerados urbanos com 
características residenciais.".----------------------------------------------------------------------------------------
Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação: A previsão dos encargos 
com a expropriação, que tem por base o valor que foi determinado em avaliação, de acordo 
com o Relatório efetuado pela Senhora Engª Civil Carla Filipa Barrosa Magalhães P. Pinto, em 
09.11.2020, que faz parte integrante desta proposta, é no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil 

euros), assim determinado:------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do Solo = Área x Custo de Construção x Índice de Construção x Índice Fundiário;-------------
Valor do Solo = 399,97 m² x 615,00/m² x 2 x 0,30 x 0,17 = 25.090,12 € que arredonda para 
25.000,00 €.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea vv) do nº 1 
do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, que aprovou o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) e dos artigos 10º, 11º e 12º do Código das 
Expropriações, aprovar a presente Resolução de Expropriar, no sentido de ser adquirida a 
referida parcela de terreno com área de 399,97 m², por via do direito privado.----------------------
Caso não seja possível adquirir a parcela de terreno por via do direito privado, por falta de 
acordo entre as partes, pode a Câmara Municipal apresentar o requerimento da Declaração de 
Utilidade Pública (DUP) ao Exmo. Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da 
Administração Local.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 465)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de ratificação das Normas de participação na Campanha 
“Semana Gastronómica do Vinho”;------------------------------------------------------------------ 

 
Registo de 26 de novembro de 2020, da Divisão de Turismo e Património, no qual refere que o 
valor da gastronomia ultrapassa a valia cultural, traduzindo-se também num fator que pode 
estruturar dinâmicas de desenvolvimento social e económico, ao ser afirmado como parte 
integrante da produção de bens e serviços culturais de um território.-----------------------------------
O reconhecimento da gastronomia portuguesa como um bem imaterial integrante do 
património cultural de Portugal obriga-nos a responsabilidades acrescidas na adoção de 
medidas para a sua divulgação, valorização e salvaguarda.-------------------------------------------------
Por outro lado, a gastronomia é um importante fator de atração turística, constituindo uma 
importante motivação para as deslocações dos turistas. O setor da restauração local, ao 
proporcionar pratos do receituário tradicional, assume um papel determinante na valorização 
e divulgação da cozinha alentejana.-------------------------------------------------------------------------------
Considerando a gastronomia alentejana um elemento fundamental na estratégia de 
desenvolvimento socio cultural, patrimonial e económica do território, decidiu o Município de 
Beja promover a Semana Gastronómica do Vinho, como contributo para o estímulo da 
atividade da restauração no concelho.---------------------------------------------------------------------------
No âmbito das competências atribuídas de promoção do desenvolvimento reguladas pelo 
regime jurídico das autarquias locais, conforme o disposto na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º 
do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais (RJAL), compete à Câmara Municipal "Promover e apoiar o desenvolvimento 
de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse 
municipal".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, o Município de Beja tem desenvolvido um conjunto de projetos e medidas de 
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política pública local, com o objetivo de garantir o desenvolvimento económico e a coesão 
social e territorial, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todos os seus 
munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No caso em concreto, desenvolveu a SEMANA GASTRONÓMICA DO VINHO, como estímulo à 
valorização da gastronomia regional e à atividade económica, sensibilizando os munícipes para 
a importância do seu contributo nesta fase de grande desafio para este território.------------------
Assim, propõe-se a ratificação do conjunto de normas de participação na referida campanha, 
que constituem documento anexo número quatro e fazem parte integrante da presente ata.--- 
 
A vereadora Sónia Calvário, considerando que a iniciativa já decorreu entre 07 a 14 de 
novembro, que já houve um sorteio a 17 de novembro, que já foram entregues os vales às 
pessoas e que houve até reunião de câmara dia 18 de novembro, questionou qual a razão de 
vir aqui para ratificar uma coisa que está completamente finda.------------------------------------------ 
 
A vereadora Marisa Saturnino, referiu que provavelmente faltaria a informação inicial de 
enquadramento das normas não se encontrando o documento preparado para ser submetido 
à câmara atempadamente. Referiu também que não compreendia a indignação da vereadora e 
questionou se no anterior mandato o executivo nunca tinha trazido documentos à Câmara 
para ratificar. Acrescentou ainda que esse tipo de situações não dependiam diretamente do 
executivo, nem da sua boa vontade, mas sobretudo, da disponibilidade dos técnicos para 
elaborar as informações, porque como era natural eram redigidas por eles e não por ela. Não 
obstante, referiu que se a oposição quisesse deixar algum contributo, fazer algum reparo ou 
sugestão para melhoria do documento estavam recetivos a ouvir e considerá-los.------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, referiu que mesmo que houvesse algum reparo ou sugestão que 
quisessem fazer não adiantava de nada uma vez que a iniciativa já findou, portanto, irá abster-
se apenas por este motivo. Naturalmente que não têm nada contra que se realizem iniciativas 
deste género, aliás até acha muito bem mas mais uma vez estas atitudes fazem com que os 
vereadores da CDU sintam que não contam para fazer aquilo que é o seu trabalho como eleitos 
no executivo da câmara, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, perguntou à vereadora Sónia Calvário que lhe respondesse 
honestamente se no mandato anterior também costumavam pedir contributos aos vereadores 
do Partido Socialista, para fazer este tipo de documentos e defendeu que a iniciativa foi 
amplamente divulgada, na página institucional da câmara, redes sociais e mupis espalhados 
pela cidade, pelo que só não tinha tido conhecimento da Semana Gastronómica do Vinho 
quem não quis. Reforçou também que esta situação lhe parecia tão simples e normal que nem 
merecia grande discussão, pois caso houvesse algo a esconder não trariam o assunto à Câmara 
para ratificar, e que portanto só havia uma coisa a fazer, ou os vereadores em não 
permanência votavam contra, ou votavam a favor ou abstinham-se. Concluiu dizendo que não 
anda com um chicote atrás das pessoas, porque os técnicos por vezes, têm milhares de coisas 
para fazer em simultâneo, sendo perfeitamente legítimo atrasar algumas e empurrar outras 
para reuniões posteriores, é assim no presente, foi no passado e será assim em mandatos 
futuros, pelo que os vereadores que já estiveram cá anteriormente, como era o caso deles, 
deveriam ter essa compreensão, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, voltou a dizer que é verdade, no mandato anterior também 
trouxeram assuntos para ratificar mas não era a regra. Depois, não está a dizer que há aqui 
algo a esconder ou alguma maldade, apenas está a dizer que teve conhecimento quando viu a 
ordem de trabalhos e portanto acha que é perfeitamente legítimo perguntar qual a razão disto 
vir agora à reunião uma vez que é um processo que já findou, disse.------------------------------------ 
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Foi deliberado ratificar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

466)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.9. – Normas de participação na Campanha “É NATAL EM BEJA” – 
Sorteio, Concurso de Fotografia e Concurso de Montras 2020;-------------------- 

 
Registo nº 7969, de 27 de novembro de 2020, da Divisão de Turismo e Património, propondo, 
no âmbito da campanha “É NATAL EM BEJA”, que decorre entre 01 de dezembro de 2020 e 06 
de janeiro de 2021, a aprovação das Normas de participação, que constituem documento 
anexo número cinco e fazem parte integrante da presente ata, e onde está prevista a 
realização de um sorteio, um concurso de fotografia e um concurso de montras.--------------------
Este tipo de iniciativas enquadra-se no disposto na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I à 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), que prevê o seguinte: Compete à Câmara Municipal "Promover e apoiar o 
desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal.".------------------------------------------------------------------------------
O valor dos prémios que correspondem a despesas do Município é de 4.169,00 € (quatro mil 

cento e sessenta e nove euros), de acordo com a informação em baixo.----------------------------------- 
 

PRÉMIO 
PROPOSTAS SORTEIO 

ENTIDADE PREMIO VALOR 

1 
CRAVEIRAL FARMHOUSE 

- ODEMIRA 
3 noites alojamento com meia pensão OFERTA 

2 
RIO DO PRADO - ÓBIDOS 

2 noites alojamento suite standard, com desconto 
5% 

371 € 

3 
MONTE DO MALHÃO - 

CASTRO MARIM 
2 noites do alojamento em suite superior com meia 

pensão 
290 € 

4 XISTOS AGROTURISMO 2 noites de alojamento para 2 pessoas, com 
pequeno almoço, com desconto 

140 € 

5 ALJANA 

2 noites para duas pessoas em quarto superior com 
welcome drink e garrafa de vinho acompanhada de 
tábua de queijos e enchidos para disfrutar na nossa 

sala lounge, com pequeno almoço incluído 

270 € 

6 CASA DO ROXO 
2 noites de alojamento para 2 pessoas, com 

pequeno almoço e atividades de natureza, com 
desconto de 15% 

168 € 

7 
HERDADE DA 
DIABRÓRIA 

2 noites de alojamento com pa 
OFERTA 

8 
AGROTURISMO DO 

ROXO 
1 noite de alojamento para 2 pessoas OFERTA 

9 A CAL Tapete da marca CASA CUBISTA, com as medidas 
de 1mx1.5m 

OFERTA 

10 A PIPA refeição para duas pessoas com bebidas incluídas, 
com desconto 5% 

30 € 

1 a 10 
TRADIÇÃO DOS 

SABORES 10 Cabazes de Natal 1.000 € 

11  a 20 
TRADIÇÃO DOS 

SABORES 10 Cabazes de Natal 1.000 € 

3.269 € 
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PRÉMIO 
PROPOSTAS CONCURSO DE MONTRAS 

ENTIDADE PREMIO VALOR 

1 HERDADE DO VAU 2 noites para 2 pessoas com pa, com desconto 50% 100 € 

2 VILA GALÉ 1 noite de alojamento para 2 pessoas OFERTA 

3 CAMPO DO CAROÇO Refeição para 2 pessoa com bebidas incluídas 50 € 

1 a 3 
TRADIÇÃO DOS 

SABORES 
3 Cabazes de Natal 100€/cada 300 € 

 
450 € 

PRÉMIO 
PROPOSTAS CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

ENTIDADE PREMIO VALOR 

1 EMOTION Voo de balão de ar quente para 2 pessoas OFERTA 

2 A CAL Voucher no valor de 100€ 100 € 

3 D.DINIS Refeição para 2 pessoas com bebidas incluídas 50 € 

1 a 3 
TRADIÇÃO DOS 

SABORES 
3 Cabazes de Natal 300 € 

 
450 € 

 
TOTAL CONCURSOS 4.169 € 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 467)---------------------------------------------- 

 
 

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

 
Requerido por Inês Bacelar Pinto Coelho de Aguiar, que pretendendo vender o prédio sito no 
Largo do Salvador, nº 2, em Beja, pelo valor de 69.000,00 €, 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 468)-------- 
 
 

2.11. – Pedido de certidão de destaque de parcelas;------------------------------------- 

 
Requerido por Amália Maria – Cabeça de Casal da Herança, residente em rua Nova da Fonte, 
14, Santa Clara de Louredo, na qualidade de proprietário do prédio sito em rua Nova da Fonte, 
nº 14, Santa Clara de Louredo, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
406/20091106 da freguesia de Santa Clara de Louredo e inscrito no artigo nº 109, em Beja, com 
a área total de 210,00m2.--------------------------------------------------------------------------------------------
Destaque de parcelas fora do perímetro urbano:------------------------------------------------------------
1. O prédio sito em rua Nova da Fonte, nº 14 na Freguesia de Santa Clara de Louredo, concelho 
de Beja, inscrito na matriz urbana com o nº 109, descrito na Conservatória do Registo Predial 
deste Concelho, pela ficha nº 406/20091106, com a área total de 210,00m2 e a seguinte 
composição: área coberta: 181,00m2; área descoberta: 29,00m2.----------------------------------------
2. Prédio a destacar sito em Santa Clara de Louredo, na freguesia de Santa Clara de Louredo, 
concelho de Beja confinada com a Rua Nova da Fonte, nº 14 com a área total de 108,47m2, 
área coberta com 97,57m2 e área descoberta com 10,90m2, destinado a habitação.----------------
A parcela remanescente confina com a Rua 25 de Abril s/nº, com a área total de 101,53m2, 
com área coberta com 83,43m2 e área descoberta com 18,10m2, destinado a habitação.----------
3 – Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 



 

Página 14 de 17 
 

parcela, dentro do aglomerado urbano de Beja, de acordo com as alíneas a) e b) do nº 5 do 
artigo 6º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.-----------------------
Não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e no prazo de 10 (dez) 
anos, outro destaque de parcela, nos termos do nº 6 do artigo 6º do mencionado diploma.------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 469)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedidos de pagamento em prestações;----------------------------------------------- 

 
Solicitado por Joana Isabel Rolim Mira, o pagamento em prestações do Coval nº 536 do 
Cemitério Municipal de Beja. Da análise efetuada aos documentos entregues pela requerente, 
verifica-se que o rendimento per capita é inferior ao referenciado pela Segurança Social no RSI. 
Face ao exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de pagamento faseado em 48 
prestações mensais (47 prestações de 31,55 € + 1 prestação no valor de 31,67 €) perfazendo o total 
de 1.514,52 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 470)----------------------------------------------- 
 
Solicitado por António Brazido dos Santos, o pagamento em prestações do Coval nº 9721 do 
Cemitério Municipal de Beja. Da análise efetuada aos documentos entregues pela requerente, 
verifica-se que o rendimento per capita é inferior ao referenciado pela Segurança Social no RSI. 
Face ao exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de pagamento faseado em 6 
prestações mensais (5 prestações de 192,90 € + 1 prestação no valor de 193,09 €) perfazendo o 
total de 1.157,59 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 471)----------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Proposta de isenção de pagamento das taxas municipais devidas 
pelo licenciamento de ocupação de espaço público com suportes 
publicitários para os anos de 2018, 2019 e 2020;------------------------------------------- 

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

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela CONSDEP – Construções Saneamento e Drenagens, Ldª, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruido para a execução das 
obras inerentes à empreitada de "Reabilitação do Logradouro do Clube Bejense", sita na Rua 
do Sembrano nº 78, em Beja, no dia 17 de novembro de 2020, cujo dono da obra é o Município 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 472)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedidos de isenção de pagamento de taxa relativa à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção de pagamento de taxa relativa à cedência 
de transportes para deslocações da equipa de sub-23 a Odemira no dia 21 de novembro de 
2020, Moura no dia 12 de dezembro de 2020 e a Castro Verde no dia 20 de fevereiro de 2021, 
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no âmbito do campeonato distrital de sub-23.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 473)----------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxa relativa à 
cedência de transportes para uma deslocação a Grândola no dia 22 de novembro de 2020.------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 474)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Relatório de execução orçamental;------------------------------------------------------ 
 
Presente o Relatório de execução orçamental da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M., relativo ao 3º trimestre de 2020, de harmonia com o estabelecido 
na alínea e) do artigo 42º da lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que constitui documento anexo 
número seis e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 227, relativo ao dia vinte e sete 
de novembro de dois mil e vinte;--------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de um milhão, seiscentos 
e noventa e nove mil, cento e sessenta euros e noventa e seis cêntimos, sendo um milhão, 
trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e um euros 
e cinquenta e dois cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Pelo munícipe Carlos Dias foi dito que considera chocante o contraste existente entre as 
preocupações da câmara com pormenores, nomeadamente os pequenos cestos e cabazes que 
o senhor Presidente falou, e aquilo que é fundamental, nomeadamente a ajuda a famílias que 
neste momento estão a sofrer com falta de alimentos, tal como frisou na última reunião de 
câmara. Perguntou se a Câmara Municipal tem programas nestes campos ou não e se tiver 
pediu que fossem referidos.-----------------------------------------------------------------------------------------
Referiu mais uma vez que não tem nada contra a senhora vereadora Marisa Saturnino, não é 
nada disso, até porque nem sequer já tem idade para ser machão, mas, também já disse aqui 
mais que uma vez que participa em reuniões de câmara há 30 anos e, quando os executivos 
foram mais abrangentes, foi quando elas funcionaram melhor, situação que aconteceu, se não 
se engana, duas vezes. Já assistiu a reuniões extremamente exigentes, e com toda a franqueza 
disse que ainda bem que estão meia dúzia de pessoas na plateia porque se a população em 
geral ouvisse o que a vereadora disse há pouco ficaria com certeza indignada. São os critérios e 
a forma como se trabalha que depois do lado do público se questiona porque existem regras, e 
se não houve tempo dos funcionários fazerem as coisas, deveria ter havido, aliás, sabe que 
para alguns a Câmara é um local para estar e não para trabalhar, portanto, custa-lhe ouvir 
estas afirmações e o problema é desculpar os erros com os erros dos outros, não pode ser, 
pediu desculpa por falar assim mas não pode ser, isto não é método e é uma constante, já 
assistiu reuniões na Câmara de Lisboa e é a mesma cena. Para terminar, recordou as palavras 
do seu camarada Manuel Alegre “estamos a assistir à desconstrução da democracia”, disse.---- 
 



 

Página 16 de 17 
 

Pelo munícipe Ricardo Maio, residente na Rua de Moçambique, foi dito que em maio do ano 
passado apresentou em reunião de câmara algumas propostas e problemas daquela rua. Falou 
sobre as árvores de grande porte junto ao estacionamento e que impedem a luz solar de 
entrar nas habitações e que são intervencionadas com algumas podas de ramos o que não 
resolve nada porque elas continuam a crescer para cima.--------------------------------------------------
Relativamente ao espaço existente nas traseiras da rua, que em tempos foi um jardim, e que 
neste momento é um escampado, as árvores nasceram ali por acaso, não foram plantadas por 
ninguém, a iluminação é pouca, os arbustos estão secos, muitas moscas muitos mosquitos, e 
nem uma janela se pode abrir.-------------------------------------------------------------------------------------
Questionada na rua a Engª Fátima informou que não está prevista nenhuma intervenção para 
aquela rua.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse ainda ter apresentado ao vereador Luís Miranda um pequeno projeto para requalificação 
daquele espaço mas nada foi feito daí solicitar mais uma vez à Câmara Municipal e ao senhor 
Presidente que seja analisado e estudado algum trabalho para aquela rua.---------------------------- 
 
Foi dado conhecimento e pedido pelo munícipe Hélder Parrinha o seguinte:--------------------------
Que a Câmara Municipal pudesse entaipar as janelas das antigas instalações da Auto Salúquia 
que dão para a Rua Padre António Vieira, no sentido de solucionar o problema de gatos e ratos 
que ali se encontram, há semelhança do que se fez nas instalações da MOTOPE.---------------------
Que o sinal de informação “Hospital e Centro de Saúde” situado na Rua António Sardinha 
antes de se chegar à Rua 5 de outubro fosse alterado de sítio uma vez que está tapado por 
uma árvore.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual o ponto da situação relativamente aos Julgados de Paz e ao Hospital de Beja, disse.--------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à intervenção do senhor Carlos 
Dias referiu que essas lembranças, os cestos e cabazes, nunca dariam para alimentar uma 
família de forma consistente, regular e continuada porque os problemas sociais têm que ser 
resolvidos de forma estruturada e portanto não é com um cesto que contém 18 euros de 
produto que se ultrapassa uma carência estrutural, são coisas completamente diferentes. 
Algumas famílias estão referenciadas e há outras que têm apoio prestado por IPSS’s e outras 
entidades que cumprem muito bem o seu papel e são fundamentais em Portugal e no tecido 
social. O município procura diretamente ou através de parceiros agir de forma estruturada 
sobre esses agregados familiares para minimizar as suas carências e portanto aquilo que foi 
dito na última reunião é válido para hoje.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente às questões do senhor Ricardo tomou boa nota daquilo que transmitiu.-----------
Relativamente às questões do senhor Hélder Parrinha e ao edifício da Auto Salúquia informou 
que o mesmo foi adquirido recentemente por um empresário e portanto terá de ver se há 
possibilidade de entaipar esse espaço no sentido de evitar a proliferação, quer de gatos quer 
sobretudo de ratos.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao sinal, o que a empresa LARUSDESIGN disse foi que, quando terminar a 
colocação de toda a sinalética na cidade vai fazer a revisão dos pontos que a Câmara Municipal 
apresentar como errados entre os quais esse. Este trabalho não terá qualquer custo para a 
Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos Julgados de Paz não tem qualquer informação ainda para dar.-------------------
Relativamente ao Hospital de Beja disse que aquilo que está previsto no curto prazo é uma 
ampliação do serviço das consultas externas e que ficou deserto o concurso para a ressonância 
magnética uma vez que as propostas apresentadas foram todas superiores ao preço base de 
1.000.000,00 €. Outras considerações sobre esta matéria, reserva-se para o fazer na altura 
própria, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino lamentou profundamente a intervenção do senhor Carlos Dias e 
a forma como ele se dirigiu à sua pessoa. Relativamente à afirmação de anteriormente as 
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reuniões serem muito exigentes e as pessoas serem mais rigorosas e inteligentes 
comparativamente à atualidade, e que quem está aqui, também pelo partido político que 
representa, não entende nada do que está a fazer, salientou que se calhar o senhor Carlos Dias 
deveria era ter lamentado situações que se passaram anteriormente, nesta mesma câmara, 
nomeadamente de Presidentes que deram respostas a munícipes que nunca mais voltaram a 
nenhuma reunião para expor qualquer assunto, mas aí nunca se indignou. Esclareceu ainda 
que aquilo que se passou foi uma conversa entre vereadoras onde apenas se discutiu um 
assunto e pontos de vista diferentes, não existindo quaisquer faltas de respeito.--------------------
Considerou ainda que ficava bem ao senhor Carlos Dias ser um bocadinho mais isento e vir 
menos instruído para estas reuniões de câmara porque disse nada ter contra ela mas ao que 
parece, se calhar até tem.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do senhor José Rosa Cavaco deu conhecimento que a veterinária 
municipal interina falou com a GNR para saber se existia alguma informação escrita porque a 
autarquia só pode atuar quando há um auto. Como nada estava escrito, deu um despacho a 
semana passada no sentido da veterinária, em conjunto com a fiscalização, se deslocarem ao 
local para elaborar esse auto e a câmara poder mandar retirar a égua do local, através de uma 
notificação do gabinete jurídico ao proprietário sob pena de lhe ser aplicada uma coima, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 25 de outubro de 2017, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por maioria com 1 abstenção 

em reunião de câmara realizada em 16 

de dezembro de 2020 
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