
 
 

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 dois, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

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

 
Pelas quinze horas reuniu por videoconferência, 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 1/2021;------------------------------------------- 

 
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 1/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia seis de janeiro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 18)----------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, começou por informar que, em função da 
proposta apresentada pelos vereadores da CDU para visitar as obras da Piscina Municipal 
descoberta, a Câmara Municipal fez os seguintes preparativos: Efetuar um roteiro, com todos 
os grupos representados na Assembleia Municipal e vereadores, com limite de pessoas, a 
todas as obras que estão a ser executadas em regime de entaipamento, nomeadamente, o 
edifício dos Paços do Concelho, o nº 29 da Praça da República, o Mercado Municipal e a Piscina 
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Descoberta. Este roteiro estava previsto para sábado, dia 06 de fevereiro, mas, para já, está 
fora de questão, dado o agravamento substancial da pandemia no país e no concelho. 
Contudo, estão a estudar a hipótese com o Engº Luís Barriga e com a empresa responsável 
pela segurança da obra, de se poder visitar exclusivamente a piscina, em grupos mais 
pequenos, daí não ter respondido ao email do vereador Vítor Picado há uns dias atrás.----------- 
 
Foi dito pelo vereador Vítor Picado que embora compreenda que se possa realizar essa visita 
nos trâmites que o senhor Presidente avançou, gostariam dentro dos moldes que informou na 
última reunião de câmara de ter acesso às obras da piscina, não obstante de posteriormente 
integrar esse grupo que lhe parece para já, face às condições atuais, demasiado arriscado. 
Assim, reafirmou essa permissão, para serem assegurados os equipamentos de proteção 
individual que, para a visita desse grupo maior, terão também de ser acautelados, daí ter 
solicitado que fosse um grupo mais reduzido com dois/três membros da CDU para 
salvaguardar as devidas distâncias.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que se a visita for com membros da 
Assembleia Municipal terá de ser com membros de todo os partidos, não podem ser 
exclusivamente da CDU, ou vão todos em simultâneo ou numa primeira fase vão só os 
vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que o pedido deve-se ao facto de terem sido apenas os 
vereadores da CDU que solicitaram a visita, mais ninguém o fez, portanto, não sabe se há 
algum impedimento legal que tenham de ir acompanhados pelos vereadores da maioria, mas a 
proposta mantém-se.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que não é uma questão de impedimento 
legal mas sim uma questão de igualdade de oportunidade política. Já no âmbito da vereação e 
estando representada apenas a CDU aí sim não faz sentido irem outras forças politicas, 
portanto há que equilibrar esta visita de forma a que ninguém se sinta prejudicado e que 
todos percebam quais os critérios utilizados, apenas isso.-------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que iria dar esta informação aos membros da Assembleia 
Municipal e solicitou que seja articulado com a empresa para que ele e os seus colegas 
vereadores possam visitar a obra.---------------------------------------------------------------------------------
Em seguida solicitou informações sobre a COVID-19 no Concelho e outros dados que se 
considerem relevantes em função das diretrizes que foram emanadas pela DGS e algumas 
questões de obrigatoriedade por parte do Conselho de Ministros.--------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, que o quadro COVID-19 agravou-se 
substancialmente no Concelho desde a última reunião de câmara. Neste momento, e sem os 
dados relativos ao dia de ontem, existem 597 casos diagnosticados ativos espalhados 
sobretudo pela comunidade.----------------------------------------------------------------------------------------
Têm sido atingidas várias instituições, a própria Câmara Municipal foi atingida em alguns 
sectores, quer nos Resíduos Sólidos quer no Cemitério com 1 caso cada, os Bombeiros 
Voluntários que atravessaram uma situação difícil mas que está paulatinamente a ser 
ultrapassada, nomeadamente com o regresso de confinados ao serviço, anteontem tinham 15 
efetivos positivos e outros 15 em confinamento, ou seja, um terço do total da sua capacidade, 
o Centro de Paralisia Cerebral com 10 utentes positivos e 5 funcionários, situação que se está 
agora a recompor com as pessoas a recuperar no próprio espaço, o Pólo 1 do Lar do Salvador e 
na Fundação Joaquim Honório Raposo na Salvada com todos os 11 utentes e 8 funcionários 
positivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao encerramento de escolas que foi decretado por 15 dias mas que na sua 
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opinião será por mais tempo, disse que, em Beja, mesmo havendo turmas confinadas nunca se 
chegou a uma situação crítica, ou seja, muitas vezes aquilo que circula e se escreve não 
corresponde inteiramente à verdade e o número final de alunos em confinamento destes 
últimos dois/três dias é de 9,5% do total da comunidade escolar, isto é, dos 4.757 alunos 
estavam 455 em confinamento e positivos muito poucos. O único caso mais expressivo foi nas 
turmas de 7º ano da Escola de Santiago Maior em que das quatro, duas estavam em casa. Nas 
outras escolas tirando uma turma de pré-escolar, uma de 1º ciclo, ou no caso da Escola D. 
Manuel I, três turmas em trinta, não houve grande problema. Evidentemente que, embora 
considerem que cabe ao Governo determinar o encerramento das escolas, se Beja tivesse, 
como alguns concelhos do norte alentejano, 50% da comunidade escolar ausente, teriam 
pedido através da Proteção Civil à DGEstE e à Autoridade de Saúde a suspensão de algumas 
aulas, mas, como disse, e com a média registada, não se justificava até porque todos os dias 
houve contatos com a Autoridade de Saúde sobre as escolas e todos os dias a resposta era a 
mesma, nomeadamente, que a situação não merecia paragem, portanto como a Câmara 
Municipal tem acolhido, desde o ano passado, todas as boas práticas e recomendações da 
Autoridade de Saúde, tranquilizou a comunidade escolar porque as autoridades tentaram 
sempre salvaguardar a saúde de todos.--------------------------------------------------------------------------
Esta é a situação do Concelho de Beja, muito complexa, a ULSBA está com grandes dificuldades 
para conseguir fazer o rastreio das cadeias epidemiológicas de contágio e foi lançado na 
Câmara Municipal de Beja um desafio aos funcionários de algumas divisões, que estão com 
menos serviço e em teletrabalho que querendo, em regime de voluntariado e com todas as 
regalias, possam juntar-se às autoridades de saúde e ajudar nesta cadeia de rastreio 
epidemiológico da região. Disse também, que na área de gestão da ULSBA estão ser feitos 
1.000 testes/dia, variando os casos positivos de dia para dia.----------------------------------------------
Dentro da Câmara Municipal de Beja continua o teletrabalho para todas as pessoas que o 
possam fazer, continuam os horários desfasados nos sítios em que não é possível teletrabalho 
e em que o espaçamento dentro do edifício não permita horários comuns para que, no caso de 
alguma equipa adoecer, não contagie a do outro turno.----------------------------------------------------
Partilhou ainda a grande dificuldade que se está a sentir no processo eleitoral para as 
Presidenciais, com desistências a toda a hora de membros das mesas de voto, ainda hoje 
houve mais sete, alguns porque estão a ser confinados por contatos que mantiveram e alguns 
por receio e outros motivos. Estas eleições não podiam ter sido alteradas, isso tinha que ter 
sido feito em novembro com uma alteração constitucional, mas vem lançar aqui um alerta 
para as eleições autárquicas que se avizinham e portanto, se em outubro as coisas estiverem 
semelhantes, o processo terá de ser organizado de forma substancialmente diferente. Está a 
sobrar exclusivamente para as câmaras, está ser feito um esforço tremendo como nunca foi 
feito em nenhuma eleição porque se inscreveram mais pessoas no voto em mobilidade e ainda 
houve a recolha de voto ao domicílio de pessoas que estão em lares ou em confinamento, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que gostava de ter estado presente na recolha do voto ao 
domicílio mas só foi avisado muito em cima e não teve forma, nem ele nem os seus colegas, de 
acompanhar a situação.----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às escolas disse que de facto e pelo conhecimento que tem não há turmas 
totalmente confinadas mas há muitas ausências de alunos em várias turmas ao longo de todos 
os anos de escolaridade, desde logo, no caso da turma da sua filha, estavam seis ou sete 
alunos em casa por contatos mantidos com familiares que deram positivos, adensando aqui 
obviamente a preocupação dos pais.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, considerou que se deve ir mais 
além na proteção dos mesmos, aliás, sabe de muitos que podendo estar em teletrabalho ainda 
não lhes foi dada essa oportunidade, que é necessário acautelar algumas situações em termos 
de pessoal operacional porque continua a verificar-se carrinhas que fazem o transporte de 
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pessoas completamente cheias, e que o trabalho em espelho tem que ser revisto porque há 
sítios, nomeadamente no edifício onde funciona os Paços do Concelho, onde as pessoas 
acabam por se encontrar uma hora e portanto, há um conjunto de situações que devem ser 
vistas, para não se correr o risco de ficar sem equipas, aliás, quando há pouco o Presidente 
falou nos sectores atingidos, quer dos Resíduos Sólidos quer do Cemitério, se no primeiro caso 
pensa que as coisas poderiam ter sido melhor acautelas, no segundo as preocupações que 
colocou na última reunião são ainda tão ou mais importantes porque a autarquia ficou privada 
de um serviço importante.-------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao processo eleitoral, disse que os trabalhadores afetos ao mesmo tem feito 
um esforço inumano, mas já se previa que algumas pessoas iriam estar confinadas, outras por 
terem riscos de saúde associados iriam procurar precaver-se e daqui a dificuldade acrescida na 
agilização de todo este processo. Soube-se também que houve um membro presente numa 
Mesa de Voto que veio a testar positivo, portanto, havendo conhecimento que algumas 
pessoas já foram contatadas para ficarem em isolamento, há também o conhecimento que 
outras não foram, pelo que apelou à Câmara Municipal que pudesse agilizar com quem de 
direito para que todos estes contatos com a pessoa que veio a testar positivo possam ser 
rapidamente testados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao teletrabalho, disse que neste 
momento o mesmo pode ser feito de forma unilateral, portanto, todas as pessoas que o 
possam fazer, a Câmara Municipal prefere tê-las nesta modalidade, contudo, há algumas que 
por vontade própria e por estarem em gabinetes isolados, preferem executar as suas tarefas 
nos edifícios. Depois existe também uma realidade secundária, ou seja, não há número 
suficiente de vpn’s e de computadores para assegurar o teletrabalho mas, uma vez que 
compete ao Município assegurar as ferramentas necessárias para o executar, as pessoas têm à 
mesma o direito de ficar em casa com todas as regalias inerentes a esse facto.----------------------
Relativamente aos transportes do Município, referiu que existem ordens precisas e claras para 
que as pessoas utilizem sempre máscaras e para que viaturas com mais de cinco lugares, 
conforme decorre da lei, possam estar ocupadas no limite até dois terços da sua capacidade.---
Relativamente à ocorrência de uma pessoa da Mesa de Voto 2 ter testado positivo, tiveram 
conhecimento da situação na terça-feira à noite e de imediato forneceram à Saúde Pública os 
contatos dos membros da Comissão Eleitoral da Câmara Municipal de Beja e de todos os 
elementos e delegados tanto da Mesa em questão como também da Mesa 1. A informação 
que tem da Saúde Pública é que tendo ocorrido o contato no domingo, os testes só começam a 
produzir veracidade a partir de sexta-feira e portanto espera que as pessoas sejam chamadas, 
se não já amanhã, pelo menos no início da próxima semana, no entanto se isto não se verificar 
com certeza que a Câmara Municipal está disponível para assumir essa responsabilidade com 
um laboratório particular, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário solicitou o uso da palavra para, relativamente à questão da piscina, 
relembrar o pedido efetuado no sentido dos serviços disponibilizarem o projeto da obra.--------
Sobre o voto em mobilidade perguntou qual foi a participação em termos das pessoas que 
estavam inscritas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugeriu também, tendo em conta o pouco ou nenhum trabalho por parte dos órgãos centrais 
na sensibilização das pessoas para o cumprimento das regras da DGS, ao contrário do que 
aconteceu no primeiro confinamento, que fossem utilizados os “minis” espalhados pela 
cidade, para fazer uma forte campanha nesse sentido ou com slogans simples ou até 
eventualmente recorrendo a artistas e agentes culturais do concelho de forma a dar um maior 
impacto na população, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento dos números solicitados 
pela vereadora:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Voto em mobilidade, eleitores recenseados no Concelho de Beja – 481 inscritos;--------------------
Votaram: 386.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesa nº 2 – eleitores de outros Concelhos do país e regiões autónomas – 398 inscritos;----------
Votaram: 366.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de inscritos: 879.------------------------------------------------------------------------------------------------
Votaram: 752 o que corresponde a uma percentagem de 85,55%.---------------------------------------
Relativamente à campanha de sensibilização que se possa fazer nos minis, informou que o 
Gabinete de Comunicação e Imagem ultimou ontem um conjunto de informação que irá 
começar a sair nas redes sociais da Câmara Municipal e que pode ser transposta para 
estruturas fixas, até porque as mesmas não irão ter informação uma vez que todos os 
espetáculos previsto para o mês de fevereiro foram cancelados.----------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo vereador Vítor Picado sobre se a situação ao nível da 
aplicação da educação que permite aos pais marcar os almoços e interagir com a Câmara 
Municipal já está normalizada por ter conhecimento da dificuldade sentida por alguns pais em 
marcar e desmarcar almoços, carregar cartões e receber respostas aos emails enviados, o 
vereador Arlindo Morais respondeu que a mesma ainda não está a funcionar corretamente, ou 
seja, continuam a receber alguns emails e telefonemas de encarregados de educação para 
resolver problemas até de referências que foram sobrepostas, mas estão dois funcionários do 
município a tentar resolver com a empresa e diretores dos dois Agrupamentos, disse.------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação da minuta de contrato de crédito a longo 

prazo a celebrar entre o Banco BPI, S.A., e o Município de Beja;------------------ 

 
Presente a minuta do contrato de crédito a longo prazo a celebrar entre o Banco BPI, S.A., e 

o Município de Beja para financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal entre 

Santa Vitória e Mina da Juliana, que constitui documento anexo número um e faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 19)----------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do tarifário de resíduos sólidos urbanos do 

Município de Beja para 2021;---------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o tarifário de resíduos sólidos urbanos do Município de Beja para 2021, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, o vereador Luís 
Miranda informou que esta proposta tem a ver única e exclusivamente com o aumento da TGR 

partindo de dois pressupostos, o aumento do valor nominal de 11,00 € para 22,00 €/ tonelada 
e da deposição em aterro que se considera ser de 60% embora a Resialentejo vá faturar 100%. 
Posteriormente haverá um acerto, depois de efetuadas as contas sobre quanto paga 
efetivamente a Resialentejo de RSU ao Estado. Assim, há aqui um agravamento de tarifário 
(RSU) que o executivo não gostaria de efetuar evidentemente, mas que a Câmara Municipal de 
Beja não consegue só por si em termos orçamentais assegurar. Esta medida ajudará a suportar 
este custo acrescido que continuam a considerar injusto, que não devia ter sido feito desta 
forma e portanto apesar do Ministério do Ambiente ter recuado relativamente à proposta 
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inicial parece-lhe que devem continuar a manifestar discordância. Como se sabe, a tarifa dos 
resíduos praticada pela Resialentejo é a mais alta do país e com esta questão da deposição em 
aterro e da taxa de gestão de resíduos fica ainda mais agravada, disse.--------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado relativamente a esta proposta considerou que a repercussão que a 
mesma vai ter na fatura da água, já de si muitas vezes com os valores mensais astronómicos, e 
considerando que não se trata de um imperativo legal, numa altura em que atravessa um 
conjunto de dificuldades enormes, não é este o momento adequado para sobrecarregar mais 
as pessoas e empresas com mais este aumento.--------------------------------------------------------------
Salientou as propostas que fizeram o ano passado de redução da faturação de resíduos sólidos 
urbanos ao consumidor final ou a Tarifa Social Automática de forma imediata que até já foi 
deliberada por unanimidade em Assembleia Municipal ou até mesmo a avaliação do processo 
de Recolha Porta a Porta, nomeadamente que repercussão teve na fatura dos consumidores e, 
portanto, embora perceba todas estas questões da TGR e concorde que temos de continuar a 
bater para que esta situação de aumento exponencial em todos os sistemas possa ser 
naturalmente revista, não podem concordar com esta proposta pelo que só poderão votar 
contra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

20)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de ratificação da 27ª Alteração ao Orçamento (receita e 

despesa) e 18ª Alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos) 2020;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a 27ª Alteração ao Orçamento (receita e despesa) e 18ª Alteração às Grandes Opções 
do Plano (Plano Plurianual de Investimentos) 2020, que constitui documento anexo número três 
e faz parte integrante da presente ata, o senhor Presidente da Câmara informou que esta foi a 
última alteração do ano passado e corresponde à retirada de 789.000,00 € do orçamento final 
em função de execuções orçamentadas que não foram concretizadas e que acerta depois o 
orçamento em relação à despesa efetuada.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

21)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de apoio extraordinário;--------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 49, de 05 de janeiro de 2021, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, no qual refere que a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Beja, enquanto parceira fulcral da 
Câmara Municipal de Beja, no âmbito das atribuições no domínio da proteção civil, tem vindo 
a ser apoiada financeiramente em 100.000,00 € (cem mil euros), para fazer face a despesas de 
funcionamento, nomeadamente para gestão corrente, logística e administrativa da 
corporação. A este valor, soma-se ainda a comparticipação em 50% das despesas de 
funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente da Associação, no âmbito do 
Protocolo estabelecido com a ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção e mais 
recentemente com a transferência de competências no âmbito do Decreto-Lei nº 103/2018, de 
29 de novembro, e que em 2020 ascenderam a cerca de 36.000,00 € (trinta e seis mil euros).------
Durante o ano 2020, em virtude da pandemia da COVID-19, a Associação viu-se obrigada a 
reforçar a sua operacionalidade, por forma a garantir, sempre, uma resposta célere a todas as 
solicitações decorrentes desta situação, o que se traduziu num aumento significativo das 



 

Página 7 de 12 
 

despesas, com equipamentos e meios.---------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, a receita proveniente dos serviços habitualmente prestados diminuiu de forma 
drástica o que veio a contribuir para o agravamento da situação financeira da instituição.--------
Face ao exposto, na sequência de outros apoios extraordinários, financeiros e logísticos, 
concedidos pela Câmara Municipal de Beja ao longo do ano 2020, apoios esses que 
ascenderam a cerca de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros), propõe-se a atribuição de um 

apoio financeiro extraordinário no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros).--------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 22)----------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de transferências para instituições em 2021;----------------------- 

 
Registo nº 269, de 14 de janeiro de 2021, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
transferência dos montantes indicados para as seguintes instituições no ano 2021:----------------- 
 

Plano proposto  

Instituições Anual 

Universidade Sénior 20.000,00 € 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 46.058,88 € 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 150.950,00 € 

Bombeiros Voluntários de Beja 100.000,00 € 

CEBAL – Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo 90.000,00 € 

APT – Associação Portas do Território 15.000,00 € 

ARPTA – Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo 3.480,00 € 
Associação Cantinhos dos Animais 12.000,00 € 
Associação de Condomínios Agrupamentos Habitacionais Beja I e II 12.000,00 € 

 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 23)----------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de transferências para as freguesias do concelho em 

2021;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 249, de 13 de janeiro de 2021, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
transferência dos montantes indicados para as freguesias em 2021:------------------------------------ 
 

Freguesias Anual Mensal 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 95.347,00 € 7.945,58 € 

Junta de Freguesia de Baleizão 80.508,00 € 6.709,00 € 

Junta de Freguesia de Beringel 121.069,92 € 10.089,16 € 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 120.152,00 € 10.012,67 € 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 150.200,00 € 12.516,67 € 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 92.526,00 € 7.710,50 € 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 122.216,00 € 10.184,67 € 

União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira 215.777,00 € 17.981,42 € 

União de Freguesias de Santa Clara de Louredo 74.842,00 € 6.236,83 € 

União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e S. João Baptista 281.978,04 € 23.498,17 € 

Junta de Freguesia de São Matias 51.270,00 € 4.272,50 € 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 51.340,00 € 4.278,33 € 

Total 1.457.225,96 € 121.185,50 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 24)----------------------------------------------- 
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2.7. – Transferência de verbas para as freguesias do concelho, no âmbito 

da eleição para a Assembleia da República;---------------------------------------------------- 

 
Presente o ofício enviado pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna no qual 
informa que foi processada a transferência dos valores abaixo indicados, relativos à eleição 
para a Assembleia da República, realizada em 06 de outubro de 2019:--------------------------------- 
 

Freguesias e Uniões de Freguesias Total 

Eleitores 

Total Valor Y 

Eleitores* (0,02 €) 

Total Valor Y + Z 

Total Valor Y + (40,0 €) 

Baleizão 759 15, 18 € 55,18 € 

Beringel 1.150 23,00 € 63,00 € 

Cabeça Gorda 1.159 23,18 € 63,18 € 
Nossa Senhora das Neves 1.419 28,38 € 68,38 € 
Santa Clara de Louredo 557 11,14 € 51,14 € 
São Matias 450 9,00 € 49,00 € 
Albernoa e Trindade 781 15,62 € 55,62 € 
Salvador e Santa Maria da Feira 8.823 176,46 € 216,46 € 

Santiago Maior e S. João Baptista 11.656 233,12 € 273,12 € 

Salvada e Quintos 1.058 21,16 € 61,16 € 

Santa Vitória e Mombeja 766 15,31 € 55,32 € 

Trigaches e São Brissos 462 9,24 € 49,24 € 

Total 1.060,80 € 
 

Total Inscritos Total Valor X 
(214,00 €/Concelho) 

Total Valor Y 
(0,02 €/Inscrito) 

Total Valor Z 
(40,00 €/Freguesia) 

Total Valor 

Município 

29.040 214,00 € 580,80 € 480,00 € 1.274,80 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 25)----------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de constituição de fundos de maneio para fazer face a 

despesas urgentes e inadiáveis no ano 2021;-------------------------------------------------- 

 
Registo nº 180, de 11 de janeiro de 2021, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo a 
constituição de fundos de maneio, para pagamento de despesas urgentes, inadiáveis e 
imprevistas, para o ano 2020:---------------------------------------------------------------------------------------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 

Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE), distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
2 – No montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo 

Fernando Barros Bel Luís, da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), distribuído pelas 
seguintes rubricas orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 500,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 500,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 500,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria de Jesus Valente Rosa Ramires, do Gabinete de Ação Social CPCJ, pela rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
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4 – No montante de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Rita Isabel 

Parreira de Paiva, da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 250,00 €  
5 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 

Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
6 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por José Miguel 

Martins, da Divisão de Educação, distribuído pelas seguintes rubricas orçamentais:---------------- 
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
7 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Maria Manuel 

Henriques, do Serviço Municipal de Protecção Civil, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 150,00 € 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 26)----------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Reembolsos relativos ao Cartão Municipal Sénior – 

Comparticipação de 25% nos medicamentos referente ao 4º trimestre de 

2020;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 

quatro que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 2.709,67 €.-----------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 27)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de apoio em materiais;--------------------------------------------------------- 

 
Na sequência dos despachos relativos à cedência de apoio em materiais, em articulação com a 
Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, atendendo à situação de vulnerabilidade socioeconómica 
do requerente, Nelson Ricardo Martins Dias, para a habitação sita na Rua Marquês de Pombal, 
nº 16-A, em Cabeça Gorda, submete-se para ratificação o mesmo sendo o valor total do apoio 
em matérias de 1.992,17 €, incluindo o IVA.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 28)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Propostas de prorrogação de prazos de execução:---------------------------- 

 
Registo nº 19, de 04 de janeiro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do pedido do empreiteiro de prorrogação do prazo e respetivo 
plano de trabalhos devidamente adaptado, pelo período de 93 dias, de forma graciosa da 
empreitada de reabilitação do logradouro do Clube Bejense. A obra que deveria ter 
terminado a 30 de novembro de 2020, terminará a 01 de março de 2021.----------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 29)------------------------------------------------- 
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Registo nº 231, de 13 de janeiro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento que em face de mais um inevitável novo pedido de prorrogação 
do prazo de execução da empreitada de Zona de Acolhimento Empresarial Norte, 
apresentado pelo empreiteiro e os argumentos invocados que se consideram justificáveis, bem 
como a informação favorável da empresa de fiscalização contratada para o efeito, será de 
conceder esta nova prorrogação solicitada de 151 dias, devendo a obra ficar concluída até ao 
próximo dia 31 de maio de 2021. Propõe-se igualmente a aprovação do correspondente plano 
de trabalhos corrigido.------------------------------------------------------------------------------------------------
À semelhança dos anteriores pedidos e por acordo entre as partes, desta prorrogação não 
resultarão quaisquer encargos adicionais para o dono de obra, podendo a mesma ser 
concedida a Construções J.J.R. & Filhos, S.A. ao abrigo do artigo 310º do Código dos Contratos 
Públicos e do nº 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 6/2004 de 6 de janeiro.----------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 30)------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de excecionalidade previsto no Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Foi certificado que, de acordo com o despacho emitido em 18 de dezembro de 2020 pelo 
vereador do pelouro, é declarado o carácter de excecionalidade nos respetivos termos 
previstos no Regulamento do Plano Diretor Municipal de Beja, para aprovação das obras de 
ampliação destinadas a armazenagem de uma unidade industrial de produção de vinho a levar 
a efeito pela empresa Moragri, Sociedade Agrícola, S.A., na Herdade da Quinta, Rata e Malta, 
em Santa Clara de Louredo.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 31)----------------------------------------------- 
 

 

2.13. – Pedidos de certidão de direito de preferência:---------------------------------- 

 
Requerido pela Conservatória dos Registos Prediais, Comércio e Automóveis de Beja, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua da Branca, nºs 35 e 37, em Beja, pelo valor de 
67.000,00 €, 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 32)---------- 
 
Requerido por Fernando Nuno Costa Lobo da Costa Mestre, que pretendendo vender a fração 
E do prédio sito na Rua Pablo Neruda, nº 4, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 48.000,00 €, 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 33)---------- 
 
Requerido por Luís Filipe Adanjo Palma, que pretendendo vender a fração C do prédio sito na 
Rua Dr. Horácio Flores (antiga Rua do Canal), nº 27, 1º, em Beja, pelo valor de 165.000,00 €, 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 34)---------- 
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2.14. – Pedido de certidão de direito de reversão;----------------------------------------- 

 
Foi certificado, em cumprimento do despacho emitido pelo vereador do pelouro, em 21 de 
dezembro de 2021, e de acordo com a informação da jurista, exarado no requerimento que lhe 
foi apresentado por Piedade Conceição Branco Martins, residente na Rua das Flores, nº 14, 
Lançada, Montijo, que não pretende esta Câmara Municipal exercer o direito de reversão na 
escritura de compra e venda, pelo valor de 38.000,00 €, do prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Beja, sob o nº 75/19850725, inscrito na matriz predial sob o artigo 2808, 
fração I, da União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João Baptista, sito na Rua 
Pablo Neruda, nº 5, 2º dtº, em Beja.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 35)----------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de pagamento em prestações das taxas devidas pela 

realização de infraestruturas urbanísticas (TRIU);------------------------------------------ 

 
Solicitado por José Pimentinha, o pagamento da quantia de 1.177,43 €, em 12 prestações 
mensais, relativa às taxas devidas pela realização de infraestruturas urbanísticas (TRIU) pela 
legalização da ampliação c/área bruta de 164,63m2 da habitação sita na Rua das Pedras, nº 6, 
em Beringel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 36)----------------------------------------------- 
 

 

2.16. – Pedidos de pagamento em prestações:----------------------------------------------- 

 
Solicitado por Virginia Batista Bernardino, o pagamento em prestações do Coval nº 516 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 36 
prestações mensais (35 prestações de 50,00 € + 1 prestação de 15,50 €) perfazendo o total de 
1.764,57 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 37)------------------------------------------------- 
 
Solicitado por Margarida Alexandra Martins Bacelos, o pagamento em prestações do Coval nº 
617 do Cemitério Municipal de Beja. Da análise efetuada aos documentos entregues pela 
requerente, verifica-se que o rendimento per capita é superior ao limite definido pela 
Segurança Social no RSI embora o agregado viva apenas do rendimento do salário mínimo de 
um dos elementos. Face ao exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido de 
pagamento faseado em 8 prestações mensais (7 prestações de 190,00 € + 1 prestação de 184,17 €) 
perfazendo o total de 1.514,17 €.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 38)------------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 12, relativo ao dia vinte de 

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

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 

duzentos e dezasseis mil, seiscentos e onze euros e setenta e cinco cêntimos, sendo três 

milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e dezanove euros e oitenta e seis cêntimos 
de operações orçamentais e trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e um euros 
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e oitenta e nove cêntimos de operações não orçamentais 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 
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 03 

de fevereiro de 2021 
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