
 
 

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 um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a seis 

de janeiro do ano dois mil e vinte e um;---------------------------------------------------------- 

 
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, 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 25/2020;------------------------------------------- 

 
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 25/2020, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia dezasseis de dezembro de dois mil e vinte, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 1)------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Foi dito pela vereadora Sónia Calvário o seguinte: Uma vez que já abordou aqui a questão dos 
acessos à Praia Fluvial dos Cinco Réis, que voltou a frisar estão intransitáveis, e tendo visto a 
promoção que a Câmara Municipal faz no seu site relativamente aos quatro trilhos possíveis 
bem como à Villa Romana de Pisões, referiu que, tal como a praia fluvial, o sítio de Pisões está 
completamente inacessível devido ao estado que se encontra o trilho. Não sabe que 
colaboração existe com a Universidade de Évora não só em termos da promoção de Pisões 
mas também em relação à questão do acesso à mesma.----------------------------------------------------
Sugeriu também que fosse confirmado se Pisões é mesmo a maior Villa Romana do país 
conforme é referido no site da Câmara Municipal, uma vez que tem ideia que seja São 
Cucufate, e se assim for essa informação convinha ser corrigida.-----------------------------------------
Relativamente à situação COVID-19 disse não ir colocar a questão uma vez que a mesma foi 
publicada no site, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de responder à questão colocada pela 
senhora vereadora deu duas notas.-------------------------------------------------------------------------------
Primeira, disse que a situação COVID-19 não tem parado de crescer de uma forma bastante 
substancial sobretudo desde o início de dezembro e, neste momento, existem 309 casos 
positivos na área do concelho. O senhor Presidente da República já anunciou que irá decretar 
mais um Estado de Emergência por uma semana, que iniciará no dia 08 e terminará dia 15 de 
janeiro de 2021 e neste não saberá em que lista Beja ficará mas no risco moderado não ficará 
com certeza, evoluirá para risco elevado ou risco muito elevado. Pelas contas feitas a taxa de 
incidência seria de 727/100.000, contudo, no boletim epidemiológico publicado anteontem 
pela DGS a taxa é de 426/100.000 o que significa que foram retirados nos serviços centrais um 
conjunto de casos considerados sem efeito para a comunidade. Ao manter-se este último 
número ou até 480 não haverá o constrangimento tão forte no fim-de-semana, caso contrário, 
haverá mesmo o recolher obrigatório às 13:00 horas. Sublinhou ainda que felizmente não há 
qualquer surto em lares no município de Beja o que significa que os casos estão espalhados 
pela comunidade tornado assim o seu controlo mais difícil.------------------------------------------------
Segunda nota, relativamente à agressão física que o senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Nossa Senhora das Neves, José da Mata, foi vítima, informou que assim que o executivo 
tomou conhecimento desta ocorrência, contatou imediatamente o senhor Presidente para 
mostrar a sua solidariedade que se consubstancia também no apoio jurídico que ele precise ou 
entenda ser necessário por parte do Município. De facto, não é admissível que haja agressões 
físicas a ninguém e muito menos a um eleito em exercício de funções, seja de que partido for. 
Relativamente à questão colocada, é verdade que um conjunto de caminhos municipais está 
em muito mau estado nos quais se englobam os referidos pela senhora vereadora. O Caminho 
Municipal entre Pisões e a Estrada Nacional foi intervencionado no início de 2019 e ficou 
substancialmente melhor mas, neste inverno, tem-se vindo a degradar. Neste momento a 
Câmara Municipal de Beja não tem meios suficientes para poder acorrer às estradas que 
precisam ser intervencionadas, nem através de contratação nem através de meios próprios. 
Será feito um esforço para que pelo menos uma desses caminhos fique nas melhores 
condições assim que seja possível mas não é fácil, a niveladora faz algum trabalho mas por si 
só não é suficiente, são necessários materiais, adquirir saibro em termos de mercado está 
extremamente difícil, tout venant é mais fácil, mas a situação é complexa e os caminhos 
agrícolas e estradas municipais estão muito degradadas pelo aumento da intensidade das 
viaturas nos acessos às culturas. A campanha nos lagares está a acabar e portanto, com a 
diminuição da maquinaria que percorre esses caminhos, pode haver condições de os repor. 
Referiu ainda que ainda ontem o Engº Miguel Quaresma, acompanhado do Fiscal Marco 
Fonseca, percorreu vários caminhos do Concelho, nomeadamente muitos em volta de Penedo 
Gordo, Santa Vitória e Albernoa e de facto o retrato que fez é muito pouco animador.------------
A Universidade de Évora tem uma responsabilidade acrescida em Pisões mas na Villa em si e 
não nos acessos, a responsabilidade destes recai no Município de Beja, disse.------------------------ 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que teve oportunidade de percorrer esses e outros 
caminhos que a senhora vereadora se referiu e concluiu que existe degradação das vias devido 
ao facto das tonelagens dos veículos que neste momento operam serem muito superiores 
àquilo que os mesmos suportam. Para além disso existem más práticas desses veículos na 
destruição de valetas no cruzamento das estradas com o corte das mesmas, tanto no sentido 
longitudinal como no sentido horizontal. Assim, a atuação será dividida em três pontos:----------
Primeiro, os serviços efetuarem o levantamento das situações, elaborando uma listagem dos 
proprietários e arrendatários; Segundo, reunir com os proprietários ou associações 
representativas; Terceiro, uma atuação mais musculada se for caso disso. Isto porque sendo 
uma responsabilidade da Câmara Municipal, a mesma não está financeiramente assegurada 
nem pelo orçamento de estado, nem pelo orçamento municipal, nem pelos impostos de IMI 

rústico que essas entidades pagam, e, a autarquia pode resolver a situação uma ou duas vezes 
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mas não tem, a cada campanha que exista, suporte financeiro para solucionar a situação e 
portanto há que encontrar uma plataforma de entendimento para que, ou os utilizadores 
contribuam para a reparação dos caminhos, ou os prevaricadores sejam chamados a reparar as 
más práticas em que claramente a destruição de valetas se inclue.--------------------------------------
O executivo tem consciência do problema, existem limitações como os senhores vereadores 
compreenderão e é isto que neste momento pode acrescentar, disse.---------------------------------- 
 
Pelo vereador Vítor Picado foi requerido o seguinte:---------------------------------------------------------
Acesso às obras da piscina municipal descoberta inclusivamente com o acompanhamento de 
alguns membros da Assembleia Municipal, perante a dificuldade em receberem o projeto que 
recorrentemente têm pedido. Assim, solicitou que a Câmara Municipal pudesse informar o 
empreiteiro deste facto.----------------------------------------------------------------------------------------------
Informação acerca do processo relativo à aquisição dos cabazes de natal, nomeadamente que 
empresas foram contatadas bem como o valor por que foram adjudicados os mesmos, disse.--- 
 
Pelo vereador João Rocha foi dito que ficou bastante surpreendido com o contentamento de 
algumas pessoas com uma notícia relativamente ao estudo que saiu sobre a possibilidade de 
ligação da linha férrea ao aeroporto porque isto vai atrasar todo o processo mais alguns anos e 
vai prejudicar o desenvolvimento económico da Região.----------------------------------------------------
Na altura chamou a atenção para este facto porque há duas questões que no seu entender a 
Câmara Municipal deveria fazer mais força, nomeadamente a modernização da linha do 
Alentejo e o IP8, até porque a agricultura está a evoluir e as novas culturas estão a aparecer 
mais e têm que ser escoadas, pelo que, considera que estes estudo vem empatar aquilo que 
para a Região é fundamental.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à intervenção do vereador Luís Miranda e aos caminhos municipais disse que é 
provável que aconteçam problemas também naquelas estradas construídas pela EDIA pelo que 
sugeriu também que fosse efetuado um levantamento de tráfego nas mesmas, porque 
naturalmente os produtos têm que ser escoados, os camiões têm que andar, e a câmara 
municipal terá que começar também a pensar nestas de outra forma.---------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a Câmara Municipal reuniu com 
as Infraestruturas de Portugal, dia 18 de novembro por videoconferência e ouve também 
reuniões de características idênticas com os Município de Cuba e Alvito que são atravessados 
pela mesma linha. O que lhes foi dito e pedido foi que o Município de Beja desse um 
contributo sobre as soluções preferidas para manter as zonas de passagens de nível, sejam 
pedonais ou de viaturas, com passagens subterrâneas ou elevadas de maneira a que a linha 
não seja interrompida e o que está agora para ser lançado é o estudo prévio do traçado que 
vai determinar, hipótese A: se a linha ao aeroporto é para fazer no imediato e no mesmo 
momento da eletrificação da via até Casa Branca ou, hipótese B: se fica só preparado com 
entrada de ramal mas ainda sem linha até ao aeroporto.---------------------------------------------------
Na opinião do executivo o facto de haver um estudo prévio que preveja as duas possibilidades, 
até prova em contrário, não afeta a celeridade da execução da eletrificação dos 63,5km até 
Casa Branca, portanto, irão aguardar o estudo prévio mas pessoalmente tem a expetativa que 
a ligação ao aeroporto seja contemplada e executada.------------------------------------------------------
Relativamente às estradas da EDIA a Câmara Municipal procura estar atenta, estão em 
melhores condições, são mais recentes mas com o passar dos anos, quem cá estiver no 
próximo mandato ou no seguinte, vai confrontar-se com a degradação das mesmas e portanto, 
se a Câmara Municipal as aceitar, vai ter problemas tão ou mais graves que aqueles que já tem 
e que tem muita dificuldade em resolver, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
Foi acrescentado pelo vereador Luís Miranda que também percorreu várias das estradas que 
estão sob a responsabilidade da EDIA, em que as valetas, neste caso em betão, estão 
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completamente degradadas, umas por ação dos camiões e outras por falta de manutenção, 
manutenção esta que no seu ponto de vista devia ser assegurada pela empresa, aliás, 
nalgumas o betuminoso nem se vê tal é a quantidade de barro e terra que as mesmas têm, daí 
considerar que têm de haver regras de utilização, compreendem e são os primeiros a dizer que 
têm de se dar condições para que esses veículos possam circular, mas tem que haver aqui uma 
coresponsabilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Disse ter-se esquecido de referir há pouco que a Universidade de Évora tem a 
responsabilidade sobre Pisões mas tem também a responsabilidade enquanto proprietária do 
olival, pelo que se encontra na mesma condição que os outros proprietários e, a estrada que 
atravessa a sua propriedade, está também em mau estado devido aos veículos que lá circulam. 
Deu ainda a seguinte nota: Sobre o perder ou ganhar tempo relativamente aos projetos ou 
estudos, o que viu agora foi anúncios publicados em Diário da República para a sua realização 
tanto da ferrovia como da rodovia, os outros que são falados nunca os viu nem sabe se 
existem, agora, há uma coisa palpável que são os anúncios em Diário da República e com 
estudos não se fazem obras, só com projetos de execução, portanto pensa que desta vez é que 
estão a ganhar o tempo que se perdeu noutras alturas, disse.--------------------------------------------- 
 
Sendo ainda reafirmado pelo vereador João Rocha que a informação que tem é que o estudo 
da linha do Alentejo está feito há muitos anos e que terá oportunidade para lhe mostrar aquilo 
que está a dizer numa próxima reunião assim confirme e se inteire do ponto da situação o 
vereador Luís Miranda disse que não está, aliás, o que as Infraestruturas de Portugal 
transmitiram foi que, uma vez que os parâmetros de velocidade foram alterados, o projeto 
tem de ser feito de raiz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu ainda uma nota acerca da rodovia e 
ferrovia para dizer que apesar de tudo são duas situações substancialmente diferentes, no 
caso da ferrovia implica um estudo prévio antes do projeto, no caso da rodovia estamos a falar 
já do concurso de projeto mas não é o projeto do IP desejado com as quatro faixas mas sim a 
requalificação do existente com a variante a Beringel.------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Processo Disciplinar – Relatório Final;--------------------------------------------------- 
 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 

ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de 

Beja aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado;-------------------------------------------------- 

 
Considerando as carências de pessoal existentes na Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Cemitérios, que derivam, essencialmente, da necessidade de reforço da 
respetiva equipa de trabalho, da situação de cessação definitiva de funções de trabalhador e 
da ausência prolongada de outro trabalhador e tratando-se de serviço de natureza essencial, 
propõe-se a abertura do procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a 
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suprir as carências de pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, 
pretendendo-se a ocupação dos respetivos postos de trabalho existentes no mapa de pessoal 
aprovado para 2021, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 
30 de abril: 2 Assistentes Operacionais/Coveiros, para a Divisão de Ambiente e 

Sustentabilidade/Serviço de Zonas Verdes – Cemitérios.--------------------------------------------------
Sendo expectável que não haja candidatos com vínculo de emprego público previamente 
estabelecido e tendo em atenção os princípios da racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público, sendo observadas as 
prioridades estabelecidas na legislação aplicável.-------------------------------------------------------------
O prazo de candidatura ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis.----------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos nºs 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os seguintes 
métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza prática, avaliação psicológica e 
entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições previstas no 
nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de seleção, nos 
termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção.----------
O júri do procedimento concursal terá a seguinte composição:-------------------------------------------
Presidente: Rita Isabel Parreira de Paiva, Técnica Superior;-------------------------------------------------
Vogais efetivos: Maria de Fátima Colaço Silva Cruz Guerreiro Mestre, Dirigente Intermédio de 
3º grau em regime de substituição, que substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos e António Manuel Isidro Barriga, Coordenador Técnico;---------------------------------
Vogais suplentes: Fernando Manuel Mendes Curado e Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, 
Técnicos Superiores.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que estão claramente de acordo até porque esta é uma das 
áreas sobre a qual têm manifestado a falta de assistentes operacionais e diga-se a situação é 
dramática tendo em conta que são apenas dois trabalhadores, que não conseguem tirar férias 
nem descansar devido à sobrecarga de trabalho, que para além das funções inerentes a 
coveiro, tem de desempenhar outras atividades no cemitério, inclusivamente, o volume de 
horas extraordinárias fez com que não tenham sido pagas um conjunto delas por terem 
atingido o limite máximo e, obviamente, neste sentido, manifestando muitas vezes os 
vereadores da CDU a sua oposição de se recorrer à prestação de serviços noutras áreas, aqui 
parece-lhes ser uma situação em que essa prestação de serviços seria útil enquanto decorre o 
concurso, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, que como o senhor vereador saberá 
no ano 2020 o serviço perdeu dois trabalhadores, em função de um óbito e de uma prisão mas 
a primeira oportunidade que houve em alterar o mapa de pessoal em novembro foram 
incluídos imediatamente dois assistentes operacionais trazendo-se agora a proposta de 
abertura de concurso e, ainda que ao abrigo da nova legislação eles possam ser 
substancialmente mais céleres do que eram, naturalmente que terá o seu tempo de duração.--
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Empresas a prestar serviços nesta área há poucas, até ao momento ainda não se encontrou 
nenhuma mas continuarão a ver se é possível porque há consciência da situação em que as 
pessoas e o município se encontram nesta matéria, disse.-------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 2)------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação de minutas;------------------------------------------------------ 

 
Presente a minuta de contrato-programa a celebrar entre o Município de Beja e a Associação 

de Fadistas de Beja, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da 
presente ata, e tem como objetivo o incentivo e a cooperação materializada através da 
atribuição pelo Município de Beja, à Associação de Fadistas de Beja, de uma comparticipação 
financeira e/ou cedência de equipamentos e de impressão de materiais gráficos, e que se 
destinam ao apoio da concretização das atividades especificamente mencionadas neste 
contrato programa e a serem desenvolvidas pela Associação de Fadistas de Beja, bem como 
disciplinar e definir as regras dos apoios aqui contratualizados.-------------------------------------------
O prazo de execução do projeto, objeto de comparticipação financeira, cedência de 
equipamentos e impressão de materiais gráficos ao abrigo do presente contrato-programa, 
produz efeitos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.--------------------------------------------
Para a execução do objeto definido na Cláusula Primeira, o Município de Beja concede à 
Associação de Fadistas de Beja uma comparticipação financeira no valor de 5.500,00 € 
destinada a todas as atividades a desenvolver a título gratuito;-------------------------------------------
O apoio financeiro previsto no número anterior é efetuado em duas parcelas:-----------------------
a) A primeira de 50%, correspondendo a 2.750,00 €, pagável até ao fim do mês de janeiro 2021 
e;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A última parcela paga em 10 tranches de 275,00 €, após a realização de cada ensaio 
assistido no Centro UNESCO.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 3)------------------------------------------------- 
 
Presente a minuta de contrato-programa a celebrar entre o Município de Beja e o JODICUS – 

Grupo de Teatro, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da 
presente ata, e tem como objetivo o incentivo e a cooperação materializada através da 
atribuição pelo Município de Beja, ao JODICUS – Grupo de Teatro, de uma comparticipação 
financeira e/ou cedência de equipamentos e de impressão de materiais gráficos, e que se 
destinam ao apoio da concretização das atividades especificamente mencionadas neste 
contrato programa e a serem desenvolvidas pelo JODICUS – Grupo de Teatro, bem como 
disciplinar e definir as regras dos apoios aqui contratualizados.-------------------------------------------
O prazo de execução do projeto, objeto de comparticipação financeira, cedência de 
equipamentos e impressão de materiais gráficos ao abrigo do presente contrato-programa, 
produz efeitos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021.--------------------------------------------
Para a execução do objeto definido na Cláusula Primeira, o Município de Beja concede ao 
JODICUS – Grupo de Teatro uma comparticipação financeira no valor de 5.000,00 € destinada a 
todas as atividades a desenvolver a título gratuito;-----------------------------------------------------------
O apoio financeiro previsto no número anterior é efetuado em duas parcelas:-----------------------
a) A primeira de 75%, correspondendo a 3.750,00 €, pagável até ao fim do mês de janeiro 2021 
e;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) A última parcela paga durante a primeira quinzena de junho, após entrega do relatório 
específico da atividade objeto deste contrato, previsto na alínea j) da cláusula oitava deste 
contrato-programa, pelo Teatro JODICUS.------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 4)------------------------------------------------- 
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Presente a minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Beja e o Clube 

de Caçadores e Pescadores da Freguesia de Trindade, que constitui documento anexo 

número três e faz parte integrante da presente ata, com o objetivo do primeiro contraente, na 
qualidade de proprietário do edifício da antiga Escola Primária da Trindade, sita na Rua do 
Calvário, 7800-760 Trindade, Beja, com o artigo matricial urbano nº 353 da União das 
Freguesias de Albernoa e Trindade, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o 
nº 315/20081119, da respetiva freguesia, entregar ao segundo contraente, em regime de 
comodato, um compartimento do referido prédio, identificado como sala norte, para que se 
sirva dele como instalação da respetiva sede social e de desenvolvimento de atividades 
integrantes do objeto social estatutário da Associação em referência, de acordo com o 
disposto nos artigos 1129º e seguintes do Código Civil.------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 5)------------------------------------------------- 
 
Tendo sido dito pelo vereador Vítor Picado que o Clube devia ser ressarcido das verbas gastas 
nas intervenções que está a fazer num imóvel que não é sua propriedade, o senhor Presidente 
da Câmara informou que esse foi precisamente um dos temas abordado quando reuniram, 
chegando-se à conclusão que depois da intervenção estar totalmente terminada haverá um 
acordo entre as partes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Pedidos de certidão de direitos de preferência;----------------------------------- 

 
Requerido por Joana Isabel Páscoa Pinto, que pretendendo vender o prédio sito na Rua de São 
Sebastião, nº 24, em Beja, pelo valor de 70.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja 
se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. 
Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de 
alienação, interesse no exercício do mesmo.-------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 6)----------- 
 
Requerido por XYQ Portugal – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Ldª, que pretendendo 
vender o piso zero do prédio com entrada pelo nº 28-A da Avenida Miguel Fernandes, Rua 
Padre António Vieira/Rua Arco da Gavioa, nº 2-A/Avenida Miguel Fernandes nos 27, 27-A, 28 e 
28-A, em Beja, pelo valor de 100.000,00 €, 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 7)----------- 
 
Requerido por Cláudia Silva – Remax Ideal IV, que pretendendo vender a fração AR do prédio 
sito na Rua Eugénio de Andrade, nº 2, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 106.000,00 €, 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 8)----------- 
 
Requerido por Carlos da Silva Mestre, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, nº 41, em Beja, pelo valor de 100.000,00 €, 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 9)---------- 
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Requerido por António Abel dos Santos Candeias, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua Conselheiro Menezes, nº 19, 3º esqº, em Beja, pelo valor de 63.000,00 €, 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 10)---------- 
 
Requerido por Iolanda Guerreiro – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender o 
prédio sito no Largo 9 de Abril, nº 6, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 29.200,00 €, 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 11)---------- 
 
Requerido por Iolanda Guerreiro – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender o 
prédio sito na Rua da Casa Pia, nº 50, em Beja, pelo valor de 28.500,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e 
em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 12)---------- 
 
 

2.5. – Pedido de certidão de direito de reversão;------------------------------------------- 

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

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

 
Registo nº 8239, de 14 de dezembro de 2020, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do pedido de prorrogação do prazo da empreitada de 

instalação de abrigos de passageiros e melhoramento de acessibilidades, efetuado pela 
empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo período de 60 dias de forma 
graciosa tendo em conta as condições climatéricas adversas que se têm verificado.----------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 13)------------------------------------------------- 
 
 

2.7. – Pedido de prorrogação de prazo para análise e classificação das 

Bolsas de Estudo 2020/2021;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 8199, de 11 de dezembro de 2020, do Serviço de Educação, informando que de 
acordo com o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do 
Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas, nomeadamente o artigo 12º, prevê-
se até 31 de dezembro, a análise, classificação e a lista de ordenação das referidas Bolsas. 
Derivado a vários fatores, alguns impostos pela Pandemia, outros impostos por motivos de 
força maior, não será possível proceder ao estabelecido no prazo inscrito, pelo que se solicita a 
sua extensão até 31 de janeiro de 2021, de forma a dar cumprimento ao referido.------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 14)------------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de aprovação do 1º pagamento dos auxílios económicos 

2020/2021;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, e respetiva regulamentação pelo Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, 
a 1ª relação dos auxílios a atribuir no presente ano letivo, referente aos alunos que concluíram 
o respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas), 
que constitui documento anexo numero quatro e faz parte integrante da presente ata e que 
totaliza 5.134,45 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em função do respetivo escalão do abono de família, o valor a atribuir a cada aluno 
corresponde ao seguinte, conforme despacho de 27 de junho de 2017, proferido no Procº 
2017/650.10.100/43:----------------------------------------------------------------------------------------------------
1º escalão (A) = 40,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------
2º escalão (B) = 20,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
De referir que nos casos dos alunos, cujas faturas entregues totalizaram valor inferior a 75% do 
auxilio económico em causa, são-lhes atribuídos os valores correspondentes às faturas 
apresentadas, conforme despacho de 24 de outubro de 2017, proferido no Procº 
2017/650.10.100/1057.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, atento o disposto no artigo 
13º do Despacho nº 8452-A/2015, considera-se a integração no escalão A e, 
independentemente do montante apresentado em faturas, propõe-se a atribuição do valor 
correspondente ao referido escalão.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 15)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de participação do Município de Beja na campanha de 

angariação de fundos denominada “MódeDoBicho”;------------------------------------ 

 
Registo nº 16501, de 10 de novembro de 2020, da Técnica Ilda Lopes da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social, informando que o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, 
Instituição Particular de Solidariedade Social, tem como missão habilitar e cuidar de pessoas 
com deficiência e/ou incapacidade em várias áreas tais como: da saúde, educação, ação social 
e socioprofissional, baseando a sua política em atingir a excelência na prestação de serviços 
aos seus clientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os momentos de pandemia que vivemos, trouxe às Instituições quer públicas, quer privadas 
dificuldades acrescidas ás dificuldades que muitas Instituições apresentam, encontrando-se o 
Centro de Paralisia Cerebral nessa situação. Assim, para colmatar essa situação, no que 
respeita ao investimento, nomeadamente com a aquisição de EPI’s (equipamento de proteção 

individual), o Centro de Paralisia Cerebral laçou uma campanha de angariação de fundos 
denominada "MódeDoBicho", que pretende vender máscaras de proteção pessoal, 
certificadas, personalizadas e reutilizáveis, cuja receita reverterá para a "aquisição de uma 
plataforma de avaliação e intervenção motora com recurso a tecnologia inovadora".--------------
Neste sentido, convidam o Municipio a ser parceiro da campanha, na qual poderá escolher 
uma das seguintes modalidades:-----------------------------------------------------------------------------------
Parceiro Sorriso: Aquisição de 20 Máscaras pelo valor de 250,00 €;--------------------------------------
Parceiro Abraço: Aquisição de 50 Máscaras pelo valor de 500,00 €;--------------------------------------
Parceiro Coração: Aquisição de 120 Máscaras pelo valor de 1.000,00 €;-------------------------------- 
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Face ao exposto considera-se importante na participação do Municipio na referida campanha 
como "Parceiro Abraço", sendo que se a proposta for aceite, o valor de 500,00 €, deverá ser 
atribuído nos primeiros meses de 2021,uma vez que estamos quase no final do ano.-------------- 
 
Pelo vereador Vítor Picado foi dito, não obstante estarem de acordo com este apoio, que 
pudesse ser equacionada a hipótese do Município participar como “Parceiro Coração” com a 
aquisição de 120 Máscaras pelo valor de 1.000,00 € em vez de “Parceiro Abraço” tendo em 
conta também esta fase difícil que se atravessa e a lógica que se tem seguido de apoio às 
entidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 16)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de isenção de pagamento de custos de limpeza e 

pintura de habitação municipal sita na Rua Pablo Neruda, nº 5, r/c dtº, 

em Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 5276, de 03 de novembro de 2020, do Gabinete Jurídico, informando que analisada 
a documentação e informação constante do processo, verifica-se a necessidade de se proceder 
a limpeza e pintura da zona da cozinha e casa de banho do imóvel supra identificado, sendo 
tais obras indispensáveis, uma vez que estará em causa a segurança da arrendatária e dos 
restantes residentes do prédio e tendo os Bombeiros informado que o imóvel se encontra, 
inclusive, em perigo de incêndio, devido ao facto das paredes se encontrarem impregnadas de 
gordura e à deterioração da instalação elétrica.---------------------------------------------------------------
Segundo o Regulamento do Regime de Atribuição de Habitação Social e de Gestão das 
Habitações Propriedade da Câmara Municipal de Beja, constitui dever do arrendatário 
conservar a habitação no estado em que a mesma lhe foi entregue e zelar pela sua limpeza 
(artigo 23º), bem como conservar em bom estado as instalações de energia elétrica e 
canalizações, pagando à sua conta as reparações que se tornem necessárias devido a incúria 
ou má utilização. O artigo 34º do mencionado Regulamento, dispõe, também, que as obras de 
conservação do interior da habitação são da responsabilidade do arrendatário, prevendo que a 
câmara se pode substituir ao arrendatário quando este estiver em mora na execução das obras 
de sua responsabilidade, cobrando-lhe, posteriormente o seu custo. Pelo que se concluirá, 
salvo melhor entendimento, que a situação já se arrasta há algum tempo, estando em causa 
uma reparação necessária e até urgente, dado o perigo que representa o estado em que se 
encontra o imóvel, não cumprindo a arrendatária com as obrigações que lhe competem, e a 
fim de se proceder às necessárias reparações, que a Câmara poderá obter orçamentos tendo 
em vista mandar realizar as reparações, cobrando, posteriormente, à arrendatária o custo das 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao envolvimento do filho da arrendatária, legalmente, não poderá ser 
responsabilizado pela obrigação de conservação do imóvel, pois que tal obrigação impende 
sobre a arrendatária que é sua mãe.------------------------------------------------------------------------------
De qualquer forma e salvo melhor opinião, não se vê inconveniente em que se dê 
conhecimento ao filho da senhora (que apesar de ter afirmado proceder à limpeza, até hoje não o 

fez), por escrito, de que dada a situação de perigo para a própria arrendatária e restantes 
residentes do prédio, e o enquadramento legal (supra descrito), e considerando que a 
arrendatária não está em condições de providenciar pela realização das reparações (quer pela 

idade, quer por motivos de saúde), a Câmara procederá à limpeza e reparação, imputando os 
custos, posteriormente, à arrendatária.--------------------------------------------------------------------------
Na sequência do parecer jurídico, atendendo a que se trata de uma pessoa idosa em situação 
de vulnerabilidade, propõe-se a assunção dos custos da limpeza e pintura da habitação pela 
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Câmara, no valor de 400,00 €, conforme informações anteriores e caraterização 
socioeconómica, isentando assim a arrendatária deste valor.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e isentar a arrendatária dos custos da limpeza e 
pintura da habitação.(Deliberação nº 17)------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Resumo Diário de Tesouraria nº 1, relativo ao dia cinco de janeiro 

de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta cêntimos, 
sendo um milhão, seiscentos e dez mil, oitocentos e noventa e seis euros e quatro cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um euros 

e cinquenta e seis cêntimos de operações não orçamentais.----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 
 

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 21 de janeiro de 

2021 
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