
 
 

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 três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a três 
de fevereiro 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, 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 2/2021;------------------------------------------- 

 
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 2/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador João Manuel Rocha da Silva por 
não ter participado na mesma.(Deliberação nº 39)------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu as seguintes notas:-------------------------------
Disse que já foram ultimadas as informações relativamente às consultas efetuadas para a 
compra dos cestos de natal e que foram oferecidos a várias entidades, nomeadamente, Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja, Bombeiros Voluntários de Beja, pessoal da Câmara 
Municipal, EMAS, E.M. e Juntas de Freguesia e também já está preparada para enviar a 
resposta a um conjunto de perguntas sobre os concursos de chefias intermédias de 2º Grau.----
Relativamente à visita da obra das piscinas descobertas e depois de sondar os responsáveis, 
foram informados que o dia mais indicado será uma terça-feira porque é quando estão todas 
as equipas relacionadas com a obra presentes na mesma. Assim, sugeriu que se pudesse 
efetuar já a visita dia 09 de fevereiro por volta das 11:00 com todos os vereadores.---------------- 
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A vereadora Sónia Calvário, depois desta informação adiantada pelo senhor Presidente da 
Câmara acerca da visita eminente às piscinas municipais descobertas, agradeceu que fosse 
enviada a documentação solicitada relativa ao projeto.-----------------------------------------------------
Solicitou, como habitual, os dados sobre a COVID-19 no Concelho de Beja.----------------------------- 
 
Relativamente aos dados sobre a COVID-19 no Concelho de Beja, o senhor Presidente da 
Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que existem 722 casos ativos (dados correspondentes 

às 00:00 horas de ontem), 1223 recuperados e 45 óbitos.-----------------------------------------------------
Adiantou que atualmente o maior problema centra-se nos lares (funcionários e utentes) com 
mais de 200 infetados. Há surtos significativos na Quinta da Navarra, na Fundação Joaquim 
Honório Raposo, no Pólo 1 do Salvador, no Centro de Paralisia Cerebral (que está 

substancialmente ultrapassado mas mantém-se 7 casos ativos), no Lar Nossa Senhora da Luz, em 
Albernoa (40 utentes e 18 funcionários, noticia que receberam ontem e situação que inspira maior 

cuidado estando à espera da visita da Saúde Pública ao local para determinar o que fazer a um conjunto 

de utentes) e no Patronato de Santo António. Isto tudo somado significa um terço dos casos do 
Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma boa notícia é que finalmente na área da ULSBA já há médico de saúde pública, 
nomeadamente o Dr. Mário Jorge Santos, e portanto deste ponto de vista em termos 
estruturais e organizativos passam a ter mais informação do que aquela que durante dois 
meses não tiveram. Desde o dia 01 de fevereiro também entrou em funções o novo 
Comandante Distrital da Proteção Civil, Carlos Pica, que durante um mês este sem comando 
devido à aposentação do Tenente Coronel, Vítor Cabrita.--------------------------------------------------
Dito isto, resta aguardar e esperar que este confinamento mais musculado desde o 
encerramento das escolas se possa traduzir numa redução dos números e que estas situações 
verificadas nos lares possam ser integralmente ultrapassadas.--------------------------------------------
Antes de terminar esta intervenção quis ainda dar uma nota pessoal, nomeadamente o facto 
dos utentes e funcionários de alguns destes lares terem sido imunizados quatro/cinco dias 
antes com a 1ª dose da vacina e menos de uma semana depois tenham adoecido em bloco o 
que não deixa de lhe causar alguma surpresa. Naturalmente que não tem explicação para o 
facto mas espera que esta 1ª dose produza uma defesa de anticorpos mais robusta do que se 
não tivessem sido vacinados.---------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a 2ª fase de vacinação para maiores de 80 anos, independentemente de não 
terem qualquer tipo de doença e de não serem utentes de lares, e para pessoas com mais de 
50 anos com patologia grave ou crónica, está prevista iniciar-se me Beja, na próxima quarta-
feira, numa estrutura de vacinação instalada no Pavilhão Gimnodesportivo João Serra 
Magalhães até 31 de agosto de 2021.---------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu desde logo a informação deixada no início relativamente a 
um conjunto de questões que têm vindo a colocar há algum tempo e reforçou a necessidade 
de terem o projeto da piscina na sua posse, que andam a solicitar há meses, para que, a partir 
da interpretação do mesmo, consigam mais facilmente colocar as questões que importa 
esclarecer. Assim, duvida que estejam em condições para fazer a visita já na próxima terça-
feira pelo que irão informar o senhor Presidente quando essas condições estiverem reunidas.--
Em seguida colocou as seguintes questões:---------------------------------------------------------------------
Uma vez que têm reparado que na cidade e freguesias rurais aumenta o número de viaturas 
abandonadas, algumas com sinais evidentes de degradação ou destruição, perguntou a que é 
que se deve este facto? A empresa que operava no parque ambiental da Resialentejo e que 
procedia ao desmantelamento de viaturas já não faz esse trabalho? Lembrou que havia um 
protocolo com a Câmara Municipal que informava os proprietários dando um prazo para 
remoção da viatura findo o qual a mesma era levantada.---------------------------------------------------
Perguntou quais os procedimento que estão a ser desenvolvidos para aplicação do suplemento 
de insalubridade, penosidade e risco.-----------------------------------------------------------------------------
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Deu ainda conhecimento que foi contatado por alguns comerciantes e munícipes da Avenida 
Miguel Fernandes acerca da colocação de 3 ecopontos ao lado do molok, que lhe perguntaram 
se não havia outra localização possível para o efeito dado que os mesmos constituem uma 
parede, principalmente a um escritório que ali se situa, disse.--------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda informou que estão a ser desenvolvidos os procedimentos 
necessários para remover os veículos abandonados na via pública que naturalmente tem os 
seus trâmites mas há um conjunto muito alargado de processos em curso.---------------------------
Relativamente aos ecopontos, informou que a Câmara Municipal irá reforçar 
significativamente os mesmos na cidade em colaboração com a Resialentejo tendo em conta o 
esforço para reciclar mais que tem de ser acompanhado com mais comodidade para os 
utilizadores terem pontos de acesso. Evidentemente que é também política da Câmara e da 
Resialentejo instalar os ecopontos junto dos moloks porque a experiência diz que esses são 
mais utilizados dessa forma, isto é, estando mais afastados os resultados são piores. 
Relativamente à reclamação que foi transmitida ao senhor vereador Vítor Picado, também foi 
transmitida à Câmara Municipal e a situação será analisada em concreto e posteriormente 
darão conhecimento sobre a decisão tomada, disse.--------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sobre a questão do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco que consta no Orçamento de Estado publicado em 31 de 
dezembro de 2020, que é intenção da Câmara Municipal de Beja aplicá-lo com efeitos 
retroativos a 01 de janeiro mas ainda irá demorar algum tempo porque nos termos do nº 3 do 
artigo 24º é especificado que têm de ser definidas quais as funções que preenchem os 
requisitos de insalubridade e penosidade, ouvidos os representantes dos trabalhadores e com 
parecer fundamentado do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. Os 
representantes dos trabalhadores para este efeito na Câmara de Beja vão ser eleitos em 
processo eleitoral marcado para o mês de abril e quanto ao Serviço de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho, o levantamento interno da avaliação de risco das pessoas cobertas por 
este subsídio, sobretudo as da área de higiene e limpeza urbana já está executado faltando 
apenas a parte dos funcionário do cemitério. Posteriormente, será enviada à empresa que 
presta assessoria à Câmara na higiene e segurança no trabalho, o nível da saúde para que o 
médico de medicina no trabalho avalie este risco do levantamento feito internamente. Assim, 
espera que o mais tardar, até ao final do primeiro semestre, se possa fazer a avaliação do risco 
e depois pagar com efeito retroativos em função dos graus de risco que forem apurados e das 
pessoas abrangidas pelos mesmos. Uma informação adicional é que isto pode ser feito sob 
proposta financeiramente sustentada pelo Presidente da Câmara e estima-se que o valor anual 
em Beja possa rondar entre os cinquenta a setenta mil euros.-------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, na sequência da informação prestada pelo vereador Luís Miranda 
relativamente aos ecopontos e da alteração que verificou nos existentes junto à sua habitação, 
nomeadamente um vidrão que foi alterado e que só dá para depositar uma garrafa de cada 
vez o que numa rua com muitos cafés e restaurantes irá complicar, perguntou se a Câmara 
Municipal tem esta sensação da existência de contentores que promovem melhor a separação 
dos resíduos ou se isto é meramente empírico e apenas a sua opinião enquanto separadora de 
resíduos há vinte anos, disse.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda referiu que existem três tipos de ecopontos, dois de superfície e os 
enterrados, que no caso de Beja há muitas dificuldades em instalar por causa das questões 
arqueológicas. Contudo, a intervenção da Câmara nesta questão é mínima uma vez que é a 
Resialentejo que faz a aquisição desses equipamentos. Os ecopontos maiores dão mais 
facilidade mas também são aqueles que as pessoas dizem que fazem mais barreira, portanto 
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no fundo será o bom senso e a procura de soluções que vão de encontro aos interesses da 
população, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo vereador João Rocha que se tinha comprometido em enviar ao vereador Luís 
Miranda o estudo efetuado em maio de 2015 sobre a linha do Alentejo, o que irá fazer via 
email. Acrescentou que efetivamente este estudo analisava a linha do Alentejo nas suas duas 
vertentes, Casa Branca-Funcheira e Aeroporto de Beja. Os estudos vão até ao ano 2024 e 
portanto na melhor das hipóteses nem em 2030. Por outro lado, e conforme determinado no 
Despacho, a ligação é só até Beja o que na sua opinião não será a melhor ideia porque uma 
ligação suplementar até ao Algarve era fundamental.-------------------------------------------------------
Assim, considerou que deveria ser feito já um projeto com aquilo que politicamente se 
entende ser determinante para o Concelho de Beja para a obra avançar.------------------------------
Relativamente ao IP8 não consta nada, o que é pena, e Beja bem necessita que esta via vá no 
sentido de Serpa-Ficalho e passe fora dos seus limites porque só assim faz sentido aquilo que o 
senhor Presidente diz: Beja Centro do Sul.---------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de aprovação do Projeto de Revisão do Contrato de 
Gestão Delegada a celebrar entre o Município de Beja e a EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.M.;----------------------------------------- 
 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No dia 01 de março de 2013, foi celebrado Contrato de Gestão Delegada entre o Município e a 
EMAS, nos termos previstos no Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto e com produção de 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013, tendo a sua outorga sido autorizada pela Assembleia 
Municipal de Beja de 25 de fevereiro de 2013;-----------------------------------------------------------------
Por força do disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, na sua atual 
redação, o Contrato de Gestão Delegada deve ser objeto de revisão periódica, sendo definidos 
elementos vinculativos para um novo horizonte temporal de 5 anos, correspondendo neste 
caso ao período de 2021 a 2025;-----------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 5 do artigo 29º do mesmo diploma, a ERSAR – Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos foi ouvida sobre a revisão do contrato de gestão delegada, daí 
resultando a incorporação e fundamentação relativamente às recomendações emitidas.---------
Foi discutido e apreciado o presente Projeto de Revisão deste Contrato de Gestão Delegada, o 
qual se encontra instruído da seguinte documentação:------------------------------------------------------
2. Relatorio_Histórico_EMAS_vrevista_20201101;------------------------------------------------------------
3. Aditamento Contrato Gestão Delegada – EMAS Beja – vrevista – 20201101;------------------------
4. Anexo I.21 – EMAS – Objetivos estratégicos para a empresa – texto vrevista – 20201101;------
5. Anexo I.21 – EMAS – Objetivos estratégicos para a empresa – quadros – vrevista- 20201101;-
6. Anexo II.21 – EMAS – Iniciativas estratégicas para a empresa – vrevista – 20201101;-------------
7. Anexo III.21 – EMAS – Plano de investimentos a cargo da empresa – texto – 20201101;---------
8. Anexo III.21 – EMAS – Plano de investimentos a cargo da empresa – quadros – vrevista 
20201101;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Anexo IV – original de 2012 – inalterado;---------------------------------------------------------------------
10. Anexo V.21 – EMAS – Demonstrações financeiras – texto – vrevista- 20201101;-----------------
11. Anexo V.21 – EMAS – Demonstrações financeiras – quadros – vrevista 20201101;--------------
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12. Anexo VI.21 – EMAS – Trajetória tarifária – vrevista – 20201101;-------------------------------------
13. Anexo VII – EMAS – Subsídios à exploração – vrevista – 20201101;----------------------------------
14. Anexo VIII – Aglomerados;--------------------------------------------------------------------------------------
15. Primeiro Parecer ERSAR CGD EMAS 20200917;--------------------------------------------------------------
16. EMAS Beja Relatório Parecer ERSAR 17 set 20201101;----------------------------------------------------
17. Segundo Parecer ERSAR CGD EMAS 20201223;-------------------------------------------------------------
18. EMAS Beja Relatório Parecer ERSAR 23 dez 20210111;---------------------------------------------------
Considerando igualmente que:-------------------------------------------------------------------------------------
O presente projeto, acautela uma adequada robustez e resiliência infraestrutural dos serviços 
de águas, qualidade dos serviços num quadro de procura de maior eficiência e melhoria 
contínua e constitui documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.---
Os impactos nos encargos suportados pela população são minimizados sem colocar em causa a 
sustentabilidade económico-financeira da EMAS de Beja.--------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que este processo é bastante extenso, foi submetido e 
obteve dois pareceres da ERSAR, trata da relação entre a Câmara Municipal de Beja e a EMAS, 
E.M., os direitos e deveres de cada uma das instituições, sendo a novidade relativamente ao 
âmbito, a gestão das linhas de água urbanas que passam a ser uma competência delegada na 
EMAS, E.M., com o pagamento feito através do orçamento municipal sem sobrecarga dos 
consumidores de água.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Está presente o Engº Rui Marreiros, Administrador Executivo da EMAS, E.M. para responder a 
qualquer questão ou dúvida que os vereadores por ventura tenham, disse.--------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“A ERSAR no seu parecer emite uma série de considerações sobre o contrato, identificando 
violações sobre o Regulamento dos Procedimentos Regulatórios e o Regulamento das relações 
comerciais, que em algumas das situações levantadas penalizam os clientes e representam 
irregularidades contratuais.-----------------------------------------------------------------------------------------
Não se percebe porque razão a EMAS, E.M. não tem atualmente um contrato de gestão 
delegada válido. A anterior administração elaborou um quase no final do mandato, a 
administração atual fez algumas alterações ao documento, nomeadamente no que respeita às 
opções estratégicas e designação do investimento, curiosamente sem nunca terem alterado os 
valores que tínhamos definido, o que é revelador da falta de estratégia, que fica mais uma vez 
claro nesta revisão na qual os investimentos propostos são muito pouco claros, globais, com 
valores alocados a Parcerias que convinha que fossem esclarecidos (anexo III.21).--------------------
Fica claro ao longo do documento que os processos operacionais e de gestão são os que foram 
implementados por nós: telegestão, telemetria, SIG, software de gestão operacional, foco na 
redução de água não faturada (enormíssimo trabalho desenvolvido pelas equipas da EMAS, mas a 

estratégia foi deixada por nós, equipas foram formadas por nós, software de apoio e controlo foi 
implementado por nós, etc..., o novo contrato não trás nada de novo a não ser continuidade do que já 

estava implementado), entre outros.--------------------------------------------------------------------------------
A trajetória tarifária definida apresenta aumentos tarifários a partir de 2022, sendo que até 
2026, está previsto um aumento acumulado de 40% (anexo VI.21).---------------------------------------
Muito curiosa a decisão de se avançar para a certificação na área da Saúde e Segurança neste 
novo contrato, nós deixámos um processo de certificação de qualidade finalizado, pronto a ser 
implementado que ficou na gaveta, supostamente porque não era estrategicamente 
adequado, no entanto não se fez nada em quatro anos, mas mais curioso é que o plano que 
ficou na gaveta era uma das medidas estratégicas a implementar pela EMAS no contrato de 
2013, implementado por estes mesmos senhores. Não há coerência nem estratégia. Mais, foi 
ignorado um gasto num processo de certificação que ficou pronto, que onera os consumidores 
diretamente pois estes valores terão que ser suportados pelas tarifas, mas que também lesa a 
empresa na medida em que em processos de candidatura a fundos comunitários não tem 
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acesso à majoração por não ter sistemas de certificação implementados.-----------------------------
Pelo atrás exposto não temos outra solução que não seja votar contra, na medida em que o 
documento tem uma série de situações não conformes identificadas pelo Regulador, é pouco 
claro relativamente aos investimentos futuros e à forma como os mesmos irão afetar a 
trajetória tarifária, é necessário que se esclareça a trajetória tarifária proposta (40% em 5 

anos???), do ponto de vista estratégico as medidas propostas não trazem novidades nem 
evolução, não é definida qualquer tipo de estratégia para os investimentos, não estão 
identificadas prioridades, na medida que seria fácil de implementar tendo em conta o nível de 
conhecimento infraestrutural que existe na casa, não é clara a designação "investimentos de 
construção e reabilitação AA (estudos parceria).”, disse.------------------------------------------------------ 
 
Na sequência da Declaração de Voto apresentada pelos vereadores da CDU foi referido pelo 
vereador Luís Miranda que para a Câmara Municipal de Beja e para a EMAS, E.M., seria muito 
importante que este Contrato de Gestão Delegada fosse aprovado na medida em que sem ele 
ficam numa situação de grande fragilidade perante a ERSAR, se por ventura não for, terão que 
ver o que vão fazer, pelo que neste momento fica com sérias preocupações relativamente a 
este facto mas cada um assumirá as suas responsabilidades, disse.-------------------------------------- 
 
Foi esclarecido pelo Engº Rui Marreiros o seguinte:----------------------------------------------------------
Este contrato é obviamente um estudo relativo a um determinado período, daí não especificar 
detalhadamente o que é que a empresa vai fazer rua a rua ou zona de abastecimento a zona 
de abastecimento, ou seja, estas são questões de detalhe que depois são vertidas para dentro 
dos planos de investimento anuais ou plurianuais aprovados e enviados para a ERSAR, que faz a 
comparação com o que está no Contrato de Gestão Delegada que acompanha este período 
regulatório vinculativo destes quatro anos e portanto isto não foi omisso por nenhuma razão 
específica, foi porque é assim.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Parceria mencionada, são trabalhos feitos em parceria com o município no 
âmbito dos investimentos. Depois há outros investimentos que a empresa acaba por realizar 
indiretamente por via dos investimentos que a Águas Públicas do Alentejo fazem mas isso não 
consta no plano de investimentos da EMAS porque como Município dominante beneficia dos 
investimentos que eles fazem. Eventualmente há pequenas verbas que são investidas quando 
à ligação aos sistemas da EMAS ou quando o Município faz intervenções no espaço público e 
que a EMAS acompanha substituindo ou remodelando as infraestruturas sempre que se 
verifique necessário ou preventivamente seja aconselhável fazer essa substituição, ou seja, é 
um quadro de parceria em termos de atuação geral e não outra coisa qualquer.--------------------
Relativamente à questão de não haver Contrato de Gestão em vigor não recai sobre a EMAS 

qualquer responsabilidade nesse sentido. É verdade que o anterior executivo deixou uma 
proposta que não avançou por duas razões: primeira, porque do ponto de vista estratégico foi 
considerado que não cumpria os objetivos definidos pela atual gestão, que pode ser discutível, 
e segunda, porque o próprio parecer da ERSAR continha muitas das coisas que foram agora 
resolvidas e portanto, para se fazer balanços entre os pareceres da ERSAR há que colocá-los 
todos ao lado uns dos outros e foi esse exercício que fizeram. Ainda sobre os pareceres, disse 
que eventualmente pode ter havido alguma distração na análise do pacote documental que foi 
enviado uma vez que este Contrato de Gestão foi submetido duas vezes à entidade 
reguladora, que numa primeira vez fez um conjunto de recomendações e numa segunda, 
termina dizendo que o mesmo está em condições de ser aprovado. Há ainda três ou quatro 
outras recomendações relativamente às quais a EMAS tem a justificação exata, para além de 
estar a forma de como esses problemas vão ser resolvidos, portanto, há que dar atenção ao 
segundo parecer da ERSAR e depois compará-lo com o que foi dado, por exemplo ao último 
Contrato de Gestão Delegada, para no fundo extrair mais informações que podem ter 
escapado nesta análise eventualmente precipitada.----------------------------------------------------------
Relativamente à alusão feita que vai haver um aumento de tarifário de 40%, considerou-a 
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completamente fora de contexto e não está rigorosamente incluída nesta questão. É preciso 
olhar para a trajetória tarifária, é preciso olhar para o período vinculativo destes quatro anos e 
é preciso perceber que o tarifário não está definido no Contrato de Gestão Delegada, ou seja, 
o que está definido é uma fórmula de cálculo com base num cenário prospetivo que pode ser 
alterada em função de um conjunto de variáveis, portanto, o tarifário continua e vai continuar 
a ser uma autonomia municipal, tal como uma série de decisões sobre as quais a entidade 
reguladora apenas faz recomendações e portanto quando se fala de tarifário e tarifas é preciso 
cuidado e convém falar com transparência tendo em conta a importância desta matéria.---------
Relativamente ao processo de Cerificação de Higiene, Saúde e Segurança, disse que não é 
verdade que o processo estivesse concluído, estava começado e pouco, daí não se ter dado 
continuidade ao mesmo. Isto é claro e está documentado.-------------------------------------------------
Relativamente ao afirmado na declaração de voto, que não compreendeu muito bem, 
nomeadamente sobre o impedimento da EMAS aceder a fundos comunitários, importa 
esclarecer, para que não restem dúvidas, que neste momento a empresa não está impedida de 
aceder a quaisquer fundos comunitários, muito pelo contrário, como atingiu uma capacidade 
de recuperação de custos adequada, está em excelentes condições para aceder a tudo o que é 
financiamentos comunitários, arriscando até dizer que é das entidades que melhor se 
posiciona neste tiro de partida, seja para os Quadros Comunitários, seja para o Plano de 
Resiliência, seja para o Plano Nacional de Investimentos e, seguramente, haverá oportunidade 
da realidade lhes dar razão nesse sentido.----------------------------------------------------------------------
Sobre a grande capacidade e conhecimento que a EMAS tem, é perfeitamente indiscutível, 
sabe que tem uma grande equipa mas também sabe que indicadores, por exemplo como a 
água não faturada, tiveram realmente a maior expressão de todos os tempos nos últimos três 
anos, e isto, com certeza não se deve à tal falta de estratégia e de visão muitas vezes 
propalados, portanto, há que reconhecer essa capacidade operacional e embora os números 
finais do ano 2020 estejam ainda a ser fechados, é sobejamente conhecido aquilo que foi 
conseguido em 2018 em 2019 e que vai ser conseguido em 2020, e é sobejamente conhecido 
esse comparativo feito em relação a 2017 de indicadores físicos e financeiros, aliás 
reconhecidos até pela própria entidade reguladora, com a qual a EMAS tem um papel muito 
aberto e de trabalho em parceria.---------------------------------------------------------------------------------
Finalmente referiu que deixa estas notas com muita seriedade, com muito empenho e com 
muito respeito pelo trabalho dos colaboradores da EMAS e do executivo e portanto fica sempre 
muito preocupado quando questões técnicas, que são do interesse de todos e determinantes 
para o futuro, muitas vezes são confundidas, por falta de informação, com questões de outra 
natureza.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi ainda dito pelo vereador Vítor Picado que algumas das questões colocadas na Declaração 
de Voto estão refletidas no segundo parecer emitido pela ERSAR. Relativamente aos 
indicadores, estes são fruto de um trabalho de anos e não dos últimos dois ou três anos, ou 
seja, não se pode dizer frequentemente que estava tudo mal e que agora é que está tudo bem 
e isto acontece inúmeras vezes, portanto, nem tudo estava mal nem tudo está bem agora, 
ainda por cima quando os dados são claros e também estão nestes pareceres.----------------------
A Declaração de Voto está apresentada e até à Assembleia Municipal se tiver outra informação 
fruto destas pesquisas que são importantes, obviamente que não vê qualquer problema em 
haver aqui um volte-face nesta posição mas, para já, é o que lhe apraz dizer em função do 
relatório da Entidade Reguladora.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU, submeter este Projeto 
de Revisão do Contrato de Gestão Delegada à apreciação da Assembleia Municipal de Beja, em 
sede da sua próxima sessão ordinária, no sentido de ser autorizada a outorga do 
mesmo.(Deliberação nº 40)------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2. – Proposta de adjudicação e aprovação da respetiva minuta de 
contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 528, de 27 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo, a adjudicação da empreitada de “Reabilitação da Estrada Municipal 529 entre 
Mina da Juliana e Santa Vitória” às Construções J.J.R. & Filhos, S.A., pelo valor de 706.985,16 € 
(s/IVA incluído).----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, 
de 31 de agosto, é em simultâneo aprovada a minuta do contrato, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto possa ser o Engº Francisco Lança, coadjuvado pelo diretor de 
fiscalização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado adjudicar por unanimidade e aprovar a minuta de contrato de 
empreitada.(Deliberação nº 41)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação da Conta Final;------------------------------------------------- 
 
Registo nº 553, de 28 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
propondo a aprovação da conta final da empreitada de “Reabilitação de edifícios de 
habitação social de propriedade mista”, que constitui documento anexo número três e faz 
parte integrante da presente ata, executada pela firma Consdep – Engenharia e Construção, 
S.A..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 42)----------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Revisão de preços:----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 494, de 26 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da Empreitada de 
“Sinalização – cidades que se contam”, cujo valor é nulo.--------------------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de outubro a dezembro de 2019 e de janeiro a março de 
2020 e provisória para os restantes.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 43)----------------------------------------------- 
 
Registo nº 505, de 26 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da Empreitada de 
“Reabilitação do logradouro do Clube Bejense”, cujo valor é 1.871,44 €.------------------------------
A revisão é provisória para os todos os meses.-----------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 44)----------------------------------------------- 
 
Registo nº 527, de 27 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da Empreitada de 
"Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico e envolvente – 
1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A", cujo valor é 5.119,29 €.--------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de fevereiro e março de 2020 e provisória para os 
restantes meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 45)----------------------------------------------- 
 



 

Página 9 de 15 
 

Registo nº 541, de 27 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
dando conhecimento da atualização do cálculo da revisão de preços da Empreitada de “Zona 
de Acolhimento Empresarial Norte”, cujo valor é 103.066,37 €.------------------------------------------ 
 

O cálculo distribui-se da seguinte forma: Contrato inicial  91.367,06 € 

Adicional 1 – Preços contratuais  7.737,06 € 

Adicional 1 – Preços novos  0,00 € 

Suprimento de erros e omissões – Preços contratuais  3.962,25 € 

Suprimento de erros e omissões – Preços novos  0,00 € 

Total  103.066,37 € 
 

Como anteriormente foi calculado o valor de 63.284,61 €, teremos em termos de pagamento o 
valor de 39.781,76 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------
A revisão é definitiva para os meses de janeiro a dezembro de 2019 e de janeiro a março de 
2020 e provisória para os restantes.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 46)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Processo nº 1514, de 22 de janeiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento do pedido de prorrogação da empreitada de "Sinalização – 
Cidades que se contam", de forma graciosa, apresentado pela LARUS – Artigos para Construção 
e Equipamentos, Ldª. As razões apresentadas são as seguintes: Falta de recursos humanos 
devido à COVID-19; condições meteorológicas adversas; algumas indefinições que são 
necessárias esclarecer com o dono de obra e uma série de situações que estão a ser 
esclarecidas com o fornecedor de placas e postes no que respeita ao fornecimento de 
equipamentos, elaboração de conteúdos e no desenvolvimento de uma solução para 
responder a uma questão que estava omissa no projeto. A obra terminará a 31 de janeiro de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 47)----------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Operação de loteamento urbano, com obras de urbanização por 
executar – Novo pedido de prorrogação de prazo;----------------------------------------- 

 
Parecer nº 313 – DAU/SAP, de 18 de janeiro de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, 
informando que a presente operação de loteamento no perímetro urbano do Penedo Gordo, 
foi aprovado por despacho do então vereador do pelouro, em 08 de abril de 2016: três lotes 
destinados a habitação unifamiliar, com um piso.-------------------------------------------------------------
Em deliberação de reunião de câmara datada de 05 de setembro de 2018, foi aprovado o 
pedido de prorrogação do prazo para o interessado, António Manuel Gonçalves, requerer a 
emissão do alvará de licença de obras de urbanização, por dois anos, considerando a 
necessária e prévia intervenção da responsabilidade da EMAS, E.M., para o desvio de um 
coletor público que atravessava o terreno a lotear, alheio ao requerente e impeditivo para a 
realização das obras de urbanização inerentes são loteamento.------------------------------------------
A 20 de agosto de 2020, e através de uma nova exposição, solicitou o requerente nova 
prorrogação do prazo concedido, por mais 180 dias. Solicitando-se à EMAS, E.M., informação 
sobre o estado da intervenção, foi confirmado pela empresa municipal que a obra de desvio do 
coletor já se encontra concluída (informação remetida por correio eletrónico em 15 de janeiro).------
Mantém-se em vigor o plano de ordenamento aplicável à data da aprovação do loteamento, 
em 2016 e com o qual o loteamento se conforma: Plano Diretor Municipal.--------------------------
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Proposta: Pelo atrás exposto, por forma a prosseguir com a tramitação da presente operação 
de loteamento, conforme manifestado pelo requerente, através de vários contactos com a 
divisão de administração urbanística, propõe-se que seja deliberado em reunião de câmara, o 
prazo de seis meses, por forma a que seja requerido a emissão do alvará de operação de 
loteamento com obras de urbanização, instruindo o pedido com os elementos previstos em 
Portaria nº 216-E/2008, de 03 de março, nº 2:-----------------------------------------------------------------
1 – O pedido de emissão de alvará de licenciamento das operações de loteamento deve ser 
instruído com os elementos constantes do nº 1 do número anterior, quando se realizem obras 
de urbanização:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Documento comprovativo da prestação de caução;-------------------------------------------------------
b) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei nº 100/97, de 13 de setembro;------------------
c) Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direção técnica das 
obras;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 
do título de registo na atividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 
civil, a verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do mesmo;------------------
e) Livro de obra, com menção do termo de abertura;--------------------------------------------------------
f) Plano de segurança e saúde; e com os seguintes elementos:--------------------------------------------
a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente e em base digital; b) 
Descrição pormenorizada dos lotes com indicação dos artigos matriciais de proveniência; c) 
Atualização da certidão da conservatória do registo predial anteriormente entregue.--------------
Mais se informa, que deverá ser prestada Garantia Bancária no valor de 15.744,69 € (calculado 

pelo serviço de empreitadas).------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 48)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido por Maria de Lurdes Penacho Crispim Caetano, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua Natália Correia, nº 8, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 90.000,00 €, 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 49)---------- 
 
 

2.8. – Pedido de certidão de destaque de parcela;----------------------------------------- 

 
Solicitado por Antonio José Dinis Rato, com sede na Travessa dos Mirantes, nº 15, em Beringel 
na qualidade de proprietário do prédio sito na Travessa dos Mirantes, nº 15, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 1281/20050920 e inscrito no artigo nº 1846,da 
freguesia de Beringel, com a área total de 182.00m2.--------------------------------------------------------
1. O prédio sito na Rua Professor Martinho Ferro, nº 48 e Travessa dos Mirantes, nº 15, em 
Beringel, freguesia de Beringel, concelho de Beja, inscrito na matriz com o artigo 1846º 
(Urbano), descrito na Conservatória do Registo Predial deste Concelho, pela ficha nº 
1281/20050920, com a área total de 182,00m2 e a seguinte composição: Área coberta: 
123,22m2 e Área descoberta: 58,78m2;--------------------------------------------------------------------------
2. Prédio a destacar sito na Rua Professor Martinho Ferro, nº 48, em Beringel, freguesia de 
Beringel, concelho de Beja, com a área total de 91,00m2 e a seguinte composição: Área 
coberta: 67,77m2 e Área descoberta: 23,23m2;---------------------------------------------------------------
3. Certifica-se que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito em 1 
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não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 
parcela, dentro do aglomerado urbano de Beringel, de acordo com o nº 4 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 
nº 136/2014, de 9 de setembro. As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamento público.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais se informa que não é permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário e 
no prazo de 10 anos, outro destaque de parcelas, nos termos do nº 6 do artigo 6º do 
mencionado diploma.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 50)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Registo nº 562, de 28 de janeiro de 2021, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, informando que a 
Câmara Municipal de Beja recebeu, no passado dia 27 de janeiro de 2021, uma comunicação 
da Delegação de Beja de Cruz Vermelha Portuguesa, solicitando um apoio financeiro 
extraordinário para a aquisição de 3 máquinas de ozono para desinfeção das ERPI e viaturas.----
Considerando que a Delegação de Beja da CVP, no combate à COVID-19, tem vindo a sofrer 
alguns constrangimentos financeiros com o aumento significativo das despesas com 
equipamentos e na sequência de outros apoios extraordinários, financeiros e logísticos, já 
concedidos pela Câmara Municipal de Beja a outras entidades, propõe-se a atribuição de um 
apoio financeiro extraordinário no valor de 1.052,70 €.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 51)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta  de Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal 
para o ano 2021;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), e os artigos 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando da 
elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:-------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos com a atribuição de 
prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos (artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).----------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Determinar o montante máximo a afetar para efeitos de alteração do posicionamento 
remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e números 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
2.1. – Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5.º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------
2.2. – Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
2.3. – Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
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3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------
Nestes termos e considerando o Orçamento da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2021, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra mencionados, 
o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Não houve lugar a dotação orçamental.-------------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
A dotação orçamental corresponde a 101.623,50 €.----------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
A dotação orçamental corresponde a 475.595,45 €.----------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do  
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 52)----------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta  de Adenda ao protocolo de parceria “Beja Cidade 
Inclusiva”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 415, de 22 de janeiro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que com objetivo de continuar a construir uma cidade cada vez mais inclusiva para 
todos os seus munícipes e visitantes, é importante renovar e reforçar o "Protocolo Beja 
Inclusiva", criado entre a Câmara Municipal de Beja e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, 
no sentido de cada vez mais, facilitar o processo de inclusão permitindo que todos e todas 
façam parte da vida da cidade e possam usufruir dos seus serviços e equipamentos.---------------
Este Protocolo tem como principal objetivo, facilitar a comunicação das pessoas surdas e/ou 
cegas nos diversos serviços públicos e espaços existentes na cidade de Beja, assumindo aqui a 
comunicação um papel relevante ao nível da sua transversalidade, de todos e para todos, com 
vista a uma efetiva inclusão das pessoas com deficiência.--------------------------------------------------
Pretende-se assim, facilitar o acesso à informação em espaços culturais, sociais e serviços, a 
estudantes e visitantes, contribuindo para a não discriminação de quem quer e/ou precisa de 
se deslocar a estes espaços para aceder a qualquer tipo de informação.-------------------------------
Na sequência deste Protocolo, e mediante marcação prévia, será possível os serviços públicos 
solicitarem junto da Câmara Municipal de Beja, o serviço de intérprete de Língua Gestual 
Portuguesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acresce a este Protocolo a possibilidade da autarquia através das impressoras de Braille 
existentes neste Agrupamento, usufruir do serviço de transcrição de textos em Braille para 
documentos que sejam do seu interesse, de forma a que a informação chegue ao máximo de 
pessoas possível.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este é mais um passo na inclusão das pessoas com deficiência respeitando os seus direitos, 
tornando a cidade de Beja e cada um de nós responsável por proporcionar aos seus munícipes 
e visitantes, uma melhor interatividade e conhecimento com o meio envolvente, podendo 
usufruir de uma forma mais abrangente dos seus espaços e serviços.-----------------------------------
Face ao exposto coloca-se à consideração superior a adenda ao presente Protocolo:---------------
A Câmara Municipal de Beja como primeiro outorgante é uma entidade pública que tem como 
objetivo promover medidas de política pública local fundamentais para garantir o 
desenvolvimento local e a coesão social, nomeadamente através da participação e/ou 
prestação de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades 
competentes da administração central, Instituições Particulares de Solidariedade Social e 
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Associações nas condições constantes do regulamento municipal, com o intuito de satisfazer 
as necessidades e interesses da população, contribuindo deste modo para a melhoria da 
qualidade de vida e de bem-estar da mesma.------------------------------------------------------------------
O Agrupamento de Escolas nº 2 como segundo outorgante é uma unidade organizacional do 
sistema educativo de Portugal que promove a autonomia de criação e desenvolvimento do 
Projeto Educativo, num quadro de participação e responsabilidade de todos os membros da 
comunidade educativa, assegurando o direito à educação e à igualdade de oportunidades, a 
harmonia das relações interpessoais, o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos alunos, 
promovendo a integração sociocultural e uma cultura de cidadania, capaz de fomentar os 
valores humanos, democráticos, no exercício responsável da liberdade individual.------------------
Cláusula I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objeto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constitui-se objeto do presente protocolo a definição dos termos e condições em que se vai 
processar a prestação dos serviços de tradução e interpretação em Língua Gestual Portuguesa, 
à comunidade surda do concelho de Beja, bem como os serviços de transcrição de textos em 
Braille, para pessoas com deficiência visual, na medida em que o referido agrupamento se 
assume como elemento ativo na formação e intervenção na sociedade envolvente, 
pretendendo desta forma intervenção plena destas pessoas.----------------------------------------------
Pretende também garantir deste modo, a integração plena dos cidadãos e cidadãs com surdez 
e/ou cegueira, e contribuir para a elaboração de um diagnóstico das reais necessidades da 
comunidade surda e cega, do concelho.-------------------------------------------------------------------------
Cláusula II ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilidades do primeiro outorgante:-------------------------------------------------------------------
a) Divulgar o recurso pelos meios de comunicação internos e externos, através da rede social 
do concelho de Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Através do Balcão de Inclusão registar as solicitações por parte da comunidade Surda e/ou 
Cega e articular com a intérprete e os respetivos serviços abrangidos pelo protocolo e em 
baixo referidos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Serviços públicos dentro da cidade de Beja.-----------------------------------------------------------------
2. Comunicações relevantes para a comunidade e que sejam divulgadas em secções públicas 
ou nas redes sociais, da Câmara Municipal de Beja.----------------------------------------------------------
3. Fornecer o papel necessário para transcrição de textos em Braille que sejam solicitados pela 
Câmara Municipal de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula III --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilidade do segundo outorgante:---------------------------------------------------------------------
a) Ceder os serviços de tradução de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, desde que em 
horário não letivo e para serviços protocolados. Qualquer outra solicitação deverá ser 
acordada entre as partes;--------------------------------------------------------------------------------------------
b) Transcrever para Braille os textos solicitados pela Câmara Municipal de Beja dentro da 
disponibilidade e capacidade do serviço;------------------------------------------------------------------------
c) Fomentar a integração escolar e social dos alunos surdos sinalizados e restante 
comunidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula IV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigência:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) O presente protocolo de colaboração entrará em vigor após a sua assinatura e aprovação 
pelos órgãos competentes e vigorará pelo prazo de um ano, podendo ser renovado 
automaticamente, por igual período.-----------------------------------------------------------------------------
b) A denúncia de uma das partes deve ser fundamentada através de carta registada com aviso 
de receção, com uma antecedência mínima de 45 dias, sem prejuízo da conclusão das ações 
em curso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 53)----------------------------------------------- 
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2.12. – Resumo Diário de Tesouraria nº 21, relativo ao dia dois de 
fevereiro de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
trezentos e oitenta e quatro mil, noventa e nove euros e oitenta e seis cêntimos, sendo dois 
milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e vinte e quatro euros e setenta e seis 
cêntimos de operações orçamentais e trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e 
cinco euros e dez cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O Coordenador do STAL, Vaco Santana, reforçou o pedido efetuado para o agendamento de 
uma reunião que requer o aumento da ordem de trabalhos precisamente com a questão do 
suplemento de insalubridade e penosidade.--------------------------------------------------------------------
Acrescentou que, relativamente à informação adiantada pelo senhor Presidente da Câmara 
sobre o processo, nomeadamente a necessidade da eleição dos representantes dos 
trabalhadores para as condições de saúde e segurança no trabalho, aquilo que o Orçamento 
de Estado diz sobre esta matéria é precisamente que tem de haver proposta por parte da 
câmara e que depois os trabalhadores têm que ser ouvidos e, nessa perspetiva, os 
representantes dos trabalhadores não são os que vão ser eleitos mas sim a Comissão Sindical 
da Câmara Municipal de Beja que já foi eleita anteriormente o que pode facilitar o processo, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, que de facto recebeu o pedido de 
reunião dia 14 de janeiro de 2021 com quatro pontos na ordem de trabalhos, a Carta 
Reivindicativa 2021 o SIADAP, a Aplicação do Suplemento de Insalubridade e Penosidade e 
Assuntos Diversos de Interesse para os Trabalhadores.------------------------------------------------------
Este pedido não está esquecido, têm analisado a Carta Reivindicativa que contem um conjunto 
de matérias que consideram muito importantes, não haverá condições nomeadamente no que 
se refere a instalações de fazer nesta fase já muitas correções, contudo, tomou boa nota e com 
certeza que haverá condições de ajustar mais umas posições entre a Câmara Municipal de Beja 
e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local assim como têm feito durante os 
últimos três anos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, dará indicações ao Dr. Nuno Pancada para na próxima semana agendar a 
reunião e em função do número de elementos poderá eventualmente equacionar-se uma 
presença num auditório ou anfiteatro.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi ainda dito pelo senhor Vaco Santana que já tinha existido um pedido de reunião no final do 
ano passado, aliás até falou com o Dr. Nuno Pancada mas chegaram à conclusão que não era 
exequível realizar a reunião até ao início deste ano ficando de se agendar a mesma, sendo que 
agora, com mais conteúdo relativamente às matérias do suplemento de insalubridade e 
penosidade, ofício esse que corresponde ao recebido no dia 14 de janeiro de 2021.---------------- 
 
 

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.------------------ 
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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 17 de fevereiro 

de 2021 
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