
 
 

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 quatro, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 

dezassete 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 3/2021;------------------------------------------- 

 
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 3/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 54)----------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário colocou as seguintes questões:------------------------------------------------
Perguntou naturalmente sobre os últimos dados da COVID-19 no Concelho de Beja, como é que 
está a decorrer o processo de vacinação e, uma vez que veio a público, que o Pavilhão João 
Serra Magalhães vai ser utilizado para este efeito até final do mês de agosto, como é que esta 
situação está a ser articulada com os clubes que utilizam o mesmo.-------------------------------------
Em seguida disse que, tendo os vereadores da CDU conhecimento que foram enviados às 
Juntas e Uniões de Freguesia os contratos de transferência de competências, lamenta em 
primeiro lugar o facto de não terem sido informados e, considerando que estes contratos 
terão vigência a partir do próximo ano civil, perguntou como é que este processo será 
articulado, num ano de eleições que lhes parece inoportuno porque no fundo irá comprometer 
os futuros executivos que sejam eles quais forem são sempre novos mandatos.---------------------
Ainda relativamente a esta questão e existindo nas Juntas os contratos interadministrativos e 
os acordos de execução, que não foram revistos neste mandato, perguntou se a proposta 
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enviada contempla as duas situações ou se apenas se refere a substituir os acordos de 
execução tendo em conta que se trata de uma transferência de competências definitiva.--------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à situação da COVID-19 e embora 
os números estejam finalmente a descer de forma progressiva e continuada, disse que o 
Concelho de Beja chegou a ter 789 casos ativos e à data de ontem tinha 218. De qualquer 
forma o concelho mantém-se no nível de risco extremo e portanto embora os números 
estejam mais aliviados, sobretudo o Hospital José Joaquim Fernandes, nomeadamente em 
termos de enfermaria, a situação ainda inspira e deve inspirar muitos cuidados.--------------------
No que se refere a surtos em lares a notícia é razoável, porque houve óbitos em Albernoa, mas 
de qualquer forma na Quinta da Navarra onde as pessoas tinham sido vacinadas com a 
primeira toma não houve qualquer óbito, o que pode ser indicativo que a primeira dose da 
vacina já imuniza pelo que os dados não foram tão gravosos.---------------------------------------------
Relativamente à reabertura das aulas e ao desconfinamento em geral não há qualquer 
informação mas crê que, se as coisas se mantiveram, eventualmente depois da Páscoa 
algumas destas atividades possam reabrir.----------------------------------------------------------------------
Recebeu também há pouco uma informação do Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, 
coordenador da denominada task force, enviada a todos os autarcas, que contém um 
parágrafo que passou a citar: “É importante realçar a informação que de alguma forma já vem 
sendo veiculada pelo Ministério da Saúde relativamente ao desfasamento entre o número de 
vacinas contratado e o verdadeiro número de vacinas que tem vindo a ser entregue. O 
resultado desta realidade, que nos é alheia, deverá começar a desvanecer-se no início do 
terceiro trimestre deste ano, materializa-se no imediato no limiar das expetativas criadas 
quanto ao número de doses de vacinas a disponibilizar que, em consciência, dificilmente 
ultrapassará o milhão de doses daqui até final de março.”, fim de citação. Ora, como as vacinas 
da Pfizer, AstraZeneca e da Modera, são administradas em duas tomas, na melhor das 
hipóteses haverá quinhentas mil pessoas vacinadas a nível nacional até ao final de março.-------
Relativamente à ocupação do pavilhão não tem a certeza absoluta que seja só até agosto mas 
se houver retoma das atividades desportivas, nomeadamente patinagem, hóquei em patins e 
outras, havendo necessidade de jogar em pavilhões de concelho limítrofes até ao final desta 
época desportiva, a Câmara Municipal de Beja apoiará todas as deslocações necessárias.--------
Relativamente à vacinação propriamente dita e que já ocorreu no Concelho não sabe, sabe sim 
que faltarão cerca de 30 bombeiros do Corpo de Bombeiros de Beja para serem vacinados, 
informação que lhe foi prestada pelo Comandante e sabe que esta fase que se iniciará no 
Pavilhão João Serra Magalhães muito em breve, prevê a vacinação de 4.300 pessoas do 
Concelho de Beja (pessoas com mais de 80 anos que não estão em RPI independentemente de terem 

doenças ou não e pessoas com mais de 50 anos com uma das 4 patologias referenciadas na legislação), 
ou seja 12/13% da população.--------------------------------------------------------------------------------------
Quanto aos acordos de execução e contratos interadministrativos, é um processo complexo 
que se iniciou em janeiro de 2021, demoraram algum tempo em interpretar os contratos que 
estão em vigor e a tentar compreendê-los, foram pedidas indicações a vários serviços da 
Câmara Municipal para ajudar a calcular e definir áreas que estão abrangidas pelas 
transferências de competências e só estão a ser revistos os acordos de execução e não os 
contratos interadministrativos que serão mantidos em pleno.--------------------------------------------
As Juntas de Freguesia têm nos últimos dias enviado informação a solicitar que possam 
analisar até ao final de fevereiro a proposta feita pela Câmara Municipal, pretensão que 
naturalmente foi aceite. Assim, provavelmente em março haverá mais desenvolvimentos 
sobre esta matéria mas pode ser uma negociação demorada. Contudo, na prática aquilo que a 
Câmara Municipal pretende é que as Juntas de Freguesia mantenham genericamente as 
mesmas competências que têm vindo a exercer, disse.------------------------------------------------------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte:------------------------------ 
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2. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

2.1. – Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020;--- 

 
Presente o Relatório de Gestão do Município de Beja – 1º semestre de 2020, que constitui 
documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 54)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a 

situação económica e financeira – 1º semestre de 2020;------------------------------ 

 
Presente o Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a situação 
económica e financeira – 1º semestre de 2020, que constitui documento anexo número dois e 
faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento e deliberado submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 55)--- 

 
 

2.3. – Demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para 

incorporação do saldo da gerência anterior de acordo com o definido no 

OE 2021);------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a demonstração dos Fluxos de caixa a 31 de dezembro de 2020 (para incorporação do 

saldo da gerência anterior de acordo com o definido no OE 2021), que constitui documento anexo 

número três e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 56)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes 

Opções do Plano (PPI e AMR) 2021;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa e da Receita e às Grandes Opções do Plano 
(PPI e AMR) 2021, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 57)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

de Beja aprovado para o ano 2021;------------------------------------------------------------------ 

 
Presente a alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2021, que constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata, o 
senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, explicou que esta alteração prende-se sobretudo 
com dois novos recrutamentos em relação ao mapa vigente, nomeadamente 1 técnico 
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superior para a DAS – Serviço de Ambiente Limpeza Urbana e Recolha de Resíduos na 
sequência da aposentação que ocorrerá em breve do Engº Fernando Curado e 1 técnico 
superior para gerir o futuro mercado municipal e coordenar também o mercado de Santo 
Amaro e o mercado quinzenal no sentido de não permitir o relaxamento de pagamentos de 
rendas e dinamizar os espaços com atividades culturais.----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 58)------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.6. – Revogação da decisão de contratar e proposta de abertura de 

novo procedimento por concurso público;------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 834 de 09 de fevereiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento Técnico, 
informando que desenvolvido o procedimento de contratação pública para a empreitada de 

construção do Edifício CEBAL, autorizado por deliberação de Câmara de 22 de janeiro de 2020 
e complementado por nova deliberação de 05 de agosto de 2020, verificou-se que nenhum 
concorrente apresentou proposta, tendo apenas algumas das empresas interessadas 
submetido em plataforma declaração a informar que não conseguiram enquadrar a sua 
proposta no valor base definido para o procedimento. Perante esta situação, deverá o 
procedimento ser considerado deserto e assim, não havendo adjudicação, ao abrigo do artigo 
80º 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, deverá ser 
considerada revogada a decisão de contratar.-----------------------------------------------------------------
Deste modo e de acordo com a alínea b) do artigo 19º do CCP, propõe-se a abertura de novo 
procedimento por concurso público com base nas mesmas peças concursais, retificando-se 
apenas o mapa de trabalhos e o Caderno de Encargos por forma a considerar um novo preço 
base de 1.600.000,00 € (+IVA), valor que foi determinado após revisão do orçamento inicial 
efetuada pela equipa projetista e onde foram retificados igualmente alguns erros entretanto 
detetados. Como referido anteriormente, a fundamentação para a decisão de contratar 
baseia-se na ausência de recursos próprios para a realização duma obra desta dimensão e, 
tratando-se de uma obra financiada por fundos comunitários, torna-se obrigatório a realização 
de contratação externa para a sua concretização.-------------------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 2 do artigo 40º do CCP, propõe-se também a aprovação da minuta do anúncio 
a publicar em Diário da República e que faz parte do processo.-------------------------------------------
Como o valor base é superior a 500.000,00 € e como previsto no artigo nº 46-A do CCP, o 
fundamento para a não contratação por lotes é o que consta da declaração efetuada pelo 
técnico responsável da empresa projetista.---------------------------------------------------------------------
O critério de adjudicação das propostas continuará a ser o da proposta economicamente mais 
vantajosa e encontra-se referido na cláusula 12ª do programa de concurso. O prazo de 
execução da empreitada mantem-se em 540 dias.------------------------------------------------------------
Ao abrigo do artigo 67º do CCP, propõe-se a nomeação dos seguintes técnicos para membros 
do júri do procedimento:---------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Luís José de Brito Camacho Barriga (Engº);------------------------------------------------------
Vogais efetivos: Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo (Engº) e Anselmo José Oleiro 
Correia (Engº Téc. Eletrotécnico);-------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: João Duarte Lopes Batista Margalha (Engº) e António Manuel Coelho Fialho 
(Engº).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente que sejam delegadas no júri todas as competências inerentes aos 
procedimentos pré-contratuais a realizar no âmbito do CCP, sem prejuízo do referido no nº 2 
do seu artigo 69º.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos da tramitação do procedimento na plataforma eletrónica SaphetyGov, propõe-se 
a designação como gestores deste procedimento os colaboradores Luís Barriga, Cláudio 
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Tavares e José António Serra. Como representantes da entidade adjudicante para a 
comunicação da decisão de contratar em plataforma, poderão designar-se Luís Barriga e 
António Fialho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU porque embora 
considerem ser extremamente útil para o funcionamento do CEBAL a construção deste edifício, 
não concordam com a localização do mesmo, por colidir com o desenvolvimento daquela que 
seria a perspetiva de uma Beja Cidade Desportiva.(Deliberação nº 59)----------------------------------- 
 
 

2.7. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

a concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície;------- 

 
Registo nº 1013, de 15 de fevereiro de 2021, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 
informando que o contrato de concessão do estacionamento tarifado de superfície da 
envolvente à Casa da Cultura e do parque subterrâneo da Casa da Cultura estabelecido entre o 
Município de Beja e a Empark termina a 30 de abril de 2021.----------------------------------------------
O contrato de concessão do estacionamento tarifado de superfície estabelecido entre o 
Município de Beja e a DataRede termina na data de 31 de maio de 2021.------------------------------
SOBRE O CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE:---------
Considerando a dificuldade que se colocaria ao Município de Beja em explorar diretamente o 
estacionamento tarifado de superfície por falta de pessoal qualificado para o efeito, 
nomeadamente, para a fiscalização, propõe-se o seguinte:------------------------------------------------
1. Que seja aberto um concurso público para a concessão, pelo prazo de 3 anos, para a 
exploração do estacionamento tarifado de superfície, que engloba a gestão de 44 máquinas de 
pagamento que regulam 656 lugares de estacionamento, 434 dos quais têm acesso a 
residentes sem limite de tempo e sem pagamento, cerca de 66% do total dos estacionamentos 
pagos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Atendendo à idade das máquinas existentes colocadas no ano de 1999, mais de 20 anos, 
que sejam colocadas novas máquinas com novas funcionalidades, nomeadamente, capacidade 
de pagamento móvel, capacidade de programação para a garantia dos primeiros 15 minutos 
gratuitos, capacidade de programação oferta de um período gratuito na época do Natal, 
capacidade de pagamento com cartões pré-pagos, entre outras funcionalidades;-------------------
3. Que o preço base seja de 25% do valor da receita mensal apurada nas 44 máquinas a 
instalar na cidade de Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos que são basicamente os locais onde atualmente as máquinas existentes retirando 
apenas os lugares tarifados na Avenida do Brasil;-------------------------------------------------------------
4. Que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta 
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem em 
relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;----------------------------
5. Que não sejam admitidas propostas variantes;-------------------------------------------------------------
6. Que o Júri seja constituído por 3 elementos efetivos, Engª Maria Goreti Margalha, Engº 
Paulo Luís, Engº Fernando Curado e 2 suplentes, Engº Anselmo Correia, Engº António Fialho.---
A exploração do serviço exige da parte da empresa concessionária trabalhos de vigilância e 
emissão de avisos quando há incumprimento; de recolha e depósito de valores numa conta do 
Município de Beja; de controlo e gestão das receitas; a elaboração de relatórios mensais com 
as receitas apuradas; a manutenção dos parquímetros; a recarga das máquinas com rolos para 
emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo das máquinas; a verificação 
metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato com uma empresa para garantir a 
comunicação do computador com as máquinas de pagamento.------------------------------------------
As receitas mensais referentes às áreas tarifadas em concurso, apuradas nos anos de 2019 e 
2020, foram as seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Parcómetros de BEJA (Euros) 2019 (c/IVA) 2020 (c/IVA) 

Acumulado 255.917,41 155.525,02 

JANEIRO 21.648,48 20.095,47 

FEVEREIRO 21.973,70 18.071,45 

MARÇO 21.128,93 10.229,35 

ABRIL 21.638,70 0,00 

MAIO 23.458,57 0,00 

JUNHO 18.435,86 10.954,56 

JULHO 24.164,66 19.974,19 

AGOSTO 21.458,95 14.872,12 

SETEMBRO 21.746,44 17.994,47 

OUTUBRO 20.439,15 15.601,94 

NOVEMBRO 19.172,26 13.105,25 

DEZEMBRO 20.651,71 14.626,22 
 

SOBRE A EXPLORAÇÃO DO PARQUE SUBTERRÂNEO DA CASA DA CULTURA:------------------------------------
O Município de Beja pretende garantir a gestão do estacionamento da Casa da Cultura em 
condições idênticas e com as taxas praticadas no parque de estacionamento da Avenida 
Miguel Fernandes à exceção do estacionamento tarifado de superfície envolvente à Casa da 
Cultura, pela dificuldade em fiscalizar esse tipo de estacionamento.-------------------------------------
SOBRE O PROLONGAMENTO DA CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE À 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA EMPARK:--------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Empark continue a explorar o serviço a partir de 30 de abril de 2021 e até que 
o resultado do concurso público seja conhecido e firmado contrato com a empresa 
concessionária, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, onde o 
valor de 38% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 22 de 
março de 2001 e adenda ao contrato de 25 de março de 2008 porque é do interesse público 
não haver descontinuidade do serviço atendendo a que é fundamental que nas zonas 
limítrofes ao parque subterrâneo da Casa da Cultura o estacionamento seja pago para 
incentivar à utilização do parque subterrâneo em detrimento da superfície e também para 
garantia de lugares aos residentes.--------------------------------------------------------------------------------
SOBRE O PROLONGAMENTO DA CONCESSÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE ATÉ À 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DATAREDE:-----------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a DataRede continue a explorar o serviço a partir de 31 de maio de 2021 e até 
que o resultado do concurso público seja conhecido e firmado contrato com a empresa 
concessionária, mantendo, para o efeito as condições do contrato até agora em vigor, onde o 
valor de 22,99% da receita pertence à empresa, de acordo com o contrato assinado em 09 de 
outubro de 2019 e adenda ao contrato de 11 de fevereiro de 2020 porque é do interesse 
público não haver descontinuidade do serviço atendendo a que rotatividade do 
estacionamento na área central da cidade é fundamental para que um maior número de 
pessoas possa usufruir desse estacionamento e também para garantia de lugares aos 
residentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a proposta de abertura de concurso público para a concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície seja apresentada em reunião de câmara e de 
assembleia municipal, bem como as propostas de prolongamento da concessão dos 
estacionamentos tarifados de superfícies às empresas Empark e DataRede e a aprovação da 
exploração do parque subterrâneo da Casa da Cultura pelos serviços da Câmara Municipal de 
Beja em condições idênticas às do parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes.-------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

60)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos 

complementares e trabalhos a menos;------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 956, de 12 de fevereiro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento 
Técnico, propondo, uma vez que está a decorrer a fase final da empreitada de “Reabilitação 

do edifício dos Paços do Concelho” e de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 370º 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, a aprovação dos 
trabalhos complementares constantes da listagem que se junta e que constitui documento 
anexo número que faz parte integrante da presente ata, apresentada pela empresa de 
fiscalização que se encontra a acompanhar esta obra, a Afaplan, Ldª.-----------------------------------
Parte significativa destes trabalhos complementares referem-se a erros e omissões 
apresentados pelo empreiteiro no prazo legal estipulado no nº 3 do artigo 378º do CCP, 
resultando os seus valores finais da medição verificada em obra para cada espécie de trabalho. 
Teremos assim como trabalhos complementares resultantes de erros e omissões a preços 
contratuais, de responsabilidade do dono de obra, um total de 25.506,79 € (+IVA).-----------------
Por outro lado, temos igualmente uma série de trabalhos complementares que resultaram da 
avaliação em obra de determinadas situações que importa salvaguardar e que se tornam 
indispensáveis para poder concluir a empreitada e lhe dar um acabamento adequado face ao 
objetivo do projeto. A fundamentação para cada um desses trabalhos encontra-se no 
documento em anexo elaborado pela Afaplan, anexando-se também as propostas do 
empreiteiro para esses trabalhos, alguns a preços entretanto acordados e negociados com a 
entidade executante. Os trabalhos complementares resultantes destas circunstâncias não 
previstas ascendem a 32.379,27 € (+IVA), sendo 15.152,34 € a preços contratuais e 17.226.93 € 
a preços novos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos à 
Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª, no valor de 57.886,06 € (IVA), trabalhos 
que não podem ser separados do objeto do contrato, técnica e economicamente, sem graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante.-------------------------------------------------------------------
Propõe-se igualmente, ao abrigo do artigo 379º do CCP, a aprovação da lista de trabalhos a 

menos que também se anexa, no valor de 10.206,64 € (+IVA), correspondendo a algumas 
opções tomadas em obra e a trabalhos duplicados e/ou quantidades realizadas inferiores ao 
previsto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como referido no nº 2 do artigo 379º do CCP, deduzindo o valor dos trabalhos a menos ao 
preço contratual, ficaremos com 617.507,63 €, verificando-se que os trabalhos 

complementares a aprovar representarão 9.37% do preço contratual, inferior aos 10% 
previstos no nº 2-b) do artigo 370º do CCP.---------------------------------------------------------------------
Em termos do prazo de execução para estes trabalhos complementares e embora alguns 
respeitem a preços não contratuais, os mesmos podem ser considerados para este efeito 
como da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições 
semelhantes, pelo que, como previsto no nº 1 do artigo 374º do CCP, o prazo de execução da 
obra poderá ser prorrogado proporcionalmente ao que corresponde o seu valor em termos 
percentuais sobre o prazo inicial de execução desta empreitada. Assim, para um prazo inicial 
contratual de 300 dias, os trabalhos complementares corresponderão a cerca de um mês de 
prorrogação de prazo, pelo que se poderá considerar como data final para execução da 
empreitada o dia 31 de março de 2021.--------------------------------------------------------------------------
Por outro lado e em termos da caução a exigir para este contrato adicional de trabalhos 
complementares, será de solicitar apenas 5% do diferencial entre os trabalhos 
complementares e os trabalhos a menos, ou seja de 57.886,06 € - 10.206,64 € = 47.679,42 €, 
correspondendo assim a uma caução no valor de 2.383,97 €.---------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 61)----------------------------------------------- 
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2.9. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------- 

 
Processo nº 2504, de 05 de fevereiro de 2021, Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informado, relativamente ao presente pedido de prorrogação de prazo da 
empreitada de "Implementação de percursos acessíveis na Cidade de Beja – Centro Histórico 

e envolvente – 1ª fase (Percurso Beja antiga) – Fase 1A", que a obra esteve suspensa entre 17 
de fevereiro de 2020 e 20 de abril de 2020, sendo que o período entre 17 de fevereiro de 2020 
e 13 de março de 2021 foi admitido pela Câmara, e o restante período considera-se da 
responsabilidade do empreiteiro. Admitindo que a data proposta para finalizar a obra é a 
considerada plausível pelo empreiteiro nas condições atuais, o período de prorrogação a 
considerar será de 121 dias, entre 27 de fevereiro de 2020 e 28 de junho de 2021, de forma 
graciosa como proposto pelo empreiteiro. Também é entregue o plano de trabalhos adequado 
à prorrogação pretendida.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 62)----------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Proposta de aprovação da 6ª alteração ao loteamento municipal 

da Horta de S. Miguel;---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 886, de 10 de fevereiro de 2021, do Serviço Planeamento e Elaboração Projetos, 
informando que de acordo com indicações dadas pelo Chefe de Divisão foi efetuada a 6ª 
alteração ao loteamento municipal da Horta de S. Miguel que consistiu na junção dos lotes 
6,7,8,9,25,26 e 29 num único lote dando origem ao novo lote 32 com as características 
constantes na planta e no regulamento. A possibilidade de junção de lotes está contemplada 
no regulamento do loteamento.-----------------------------------------------------------------------------------
Tratando-se de um loteamento municipal em área abrangida por um Plano de Urbanização 
plenamente eficaz, a sua alteração está isenta de submissão a discussão pública.-------------------
Pelo mesmo motivo e de acordo com indicações da CCDRA, apesar de se localizar em área 
urbanizável, esta alteração não está abrangida pela suspensão parcial do PDM que vigora 
desde 09 de janeiro de 2021. Sugere-se que seja dado conhecimento desta alteração à EMAS, 
E.M. e à EDP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não foi efetuada alteração na localização de entradas previstas e foi mantida a proposta inicial 
relativa a passeios, pois desconhece-se se a atividade a instalar tem interesse em realizar 
alguma alteração a esse respeito. Estando uma empreitada a decorrer com base na proposta 
inicial de arranjos exteriores qualquer alteração aos mesmos deverá ser analisada com o 
serviço da Câmara Municipal que acompanha a referida empreitada.-----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 63)----------------------------------------------- 
 
 

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

 
Requerido pela Maria Cristina Monteiro Guerreiro, Cabeça de Casal de Herança de Raimundo 

Guerreiro, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 22, 
dtº, Bairro Catarina Eufémia, (Fração A), em Beja, pelo valor de 60.000,00 €, 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 64)---------- 
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2.12. – Propostas de atribuição de subsídios e apoio financeiro:----------------- 

 
Registo nº 916, de 11 de fevereiro de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, tendo em 
conta o contexto excecional de pandemia que se continua a viver e, perante as inúmeras 
consequências negativas que daí advieram, não só em termos sociais e económicos, como 
também em termos desportivos, a aprovação imediata dos valores da primeira tranche a 
atribuir ao associativismo desportivo, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento 

Associativo 2021. À semelhança do ano anterior, os valores totais considerados são os 
equivalentes aos apurados na época desportiva 2018/2019.----------------------------------------------- 
 

PAMA 2021 – Desporto Tranches 

Entidades 1 2 TOTAL 

1 AC Beringel 150,00 €     1 

2 Academia Karaté Beja 500,00 €     2 

3 ACD Penedo Gordo 1.000,00 €     3 

4 ACR Zona Azul 9.000,00 €     4 

5 AF Salvador 800,00 €     5 

6 AH Bombeiros V Beja 800,00 €     6 

7 AJ Baleizoeira 150,00 €     7 

8 AVGDC Neves 250,00 €     8 

9 Beja Atlético Clube 2.500,00 €     9 

10 Beja Basket Clube 4.000,00 €     10 

11 Clube Academia Desporto 1.500,00 €     11 

12 Casa Povo Salvada 300,00 €     12 

13 CBA Pesca Desportiva 300,00 €     13 

14 CCD Bairro NS Conceição 3.500,00 €     14 

15 CCD Trindade 300,00 €     15 

16 CCDR Casa Povo Quintos 300,00 €     16 

17 CCRD Santa Vitória 300,00 €     17 

18 CDR Salvadense 1.000,00 €     18 

19 Clube BTT Sempre Ábrir 150,00 €     19 

20 Associação Desportivo Beja 1916 3.500,00 €     20 

21 Clube Natação Beja 3.500,00 €     21 

22 Clube Patinagem Beja 6.000,00 €     22 

23 CRD Cabeça Gorda 1.000,00 €     23 

24 Despertar SC 9.000,00 €     24 

25 FC Albernoense 1.000,00 €     25 

26 GDC Mombeja 500,00 €     26 

27 Judo Clube Beja 2.000,00 €     27 

28 Louredense FC 500,00 €     28 

29 UDC Beringelense 1.000,00 €     29 

Total 54.800,00 €     
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 65)----------------------------------------------- 
 
Registo nº 918, de 11 de fevereiro de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, tendo em 
conta o valor social e cultural da atividade columbófila, e reconhecendo a dinâmica do 
associativismo no desenvolvimento da mesma, a atribuição dos seguintes apoios, 
correspondentes às entidades que desenvolvem a prática no âmbito da Associação 

Columbófila do Distrito de Beja, de acordo com a sua dimensão e atividades realizadas:---------
ACR Zona Azul – 100,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------
CRD Cabeça Gorda – 250,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------
Sociedade Columbófila Asas Alentejanas – 250,00 €;---------------------------------------------------------
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Sociedade Columbófila Asas de Beja – 900,00 €;---------------------------------------------------------------
Associação Columbófila do Distrito de Beja – 3500,00 € (apoio pontual à II Feira Ibérica de 

Columbofilia realizada em 08 de dezembro de 2019).--------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 66)----------------------------------------------- 
 
Registo nº 947, de 11 de fevereiro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que no âmbito da situação epidemiológica do coronavírus — COVID-19, a Câmara 
Municipal de Beja tem vindo a acionar um conjunto de medidas de carácter excecional e 
temporário, no sentido de fazer face a esta situação.--------------------------------------------------------
No atual cenário de crise epidemiológica, que se tem vindo a manter desde 2020, as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdia, independentemente das 
respostas sociais que prestam em situações normais, de forma a garantir a proteção social aos 
grupos mais desfavorecidos, têm vindo a manter uma maior responsabilidade e esforço 
financeiro acrescido.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo a que, no desenvolvimento das suas atividades, estas instituições se deparam 
diariamente com dificuldades ao nível da gestão financeira, a Câmara Municipal de Beja 
propõe manter para o ano 2021, a medida de apoio ao reforço de emergência de 
equipamentos sociais, também de natureza temporária e excecional, para assegurar a 
capacidade de resposta destas instituições, durante este período de pandemia da doença 
COVID-19.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro às Instituições Particulares 

de Solidariedade Social e Misericórdia do concelho Beja, para pagamento das tarifas de 

água, taxas de saneamento e resíduos sólidos urbanos, no período compreendido entre 01 

de fevereiro e 30 de abril de 2021.-------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito, a instituição deverá apresentar as respetivas faturas, na Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social, para que se proceda ao reembolso do referido valor.--------
Trata-se de um esforço financeiro para a autarquia, mas que, perante a situação extrema que 

vivemos, se torna imprescindível no apoio às necessidades destas instituições, para que as 
mesmas se foquem no que realmente importa, as pessoas, através da prestação de um serviço 
de qualidade, minimizando os constrangimentos de ordem financeira decorrentes da situação 
atual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para tal, após cálculo da soma de todos os consumos médios multiplicada por 3, propõe-se a 

cabimentação do valor de 53.629,77 €, para fazer face a esta despesa.-------------------------------- 
 

  
Nome da Instituição 

Faturação Média 
Mensal Água – 2020 

Aplicação 
Fator x 3 

1 Cáritas Diocesana de Beja  1.309,54 € 3.928,62 € 

2 Centro de Apoio Social do Concelho de Beja 418,60 € 1.255,80 € 

3 Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 1.354,77 € 4.064,31 € 

4 Centro de Paralisia Cerebral 652,43 € 1.957,29 € 

5 Centro Paroquial do Salvador – Pólo II 1.415,51 € 4.246,53 € 

6 Centro Social Cultural Imaculada Conceição – Salvada 117,12 € 351,36 € 

7 Centro Social C. e Recreativo Bairro da Esperança 205,01 € 615,03 € 

8 Centro Social Nossa Srª da Graça – Baleizão 121,69 € 365,07 € 

9 Centro Social e Paroquial Nossa Srª da Luz 1.743,27 € 5.229,81 € 

10 Cercibeja 604,35 € 1.813,05 € 

11 Fábrica da Igreja Paroquial do Salvador 635,35 € 1.906,05 € 

12 Fábrica da Igreja Paroquial de Albernoa 1.109,75 € 3.329,25 € 

13 Fundação Joaquim Honório Raposo – Salvada 516,88 € 1.550,64 € 

14 Fundação Manuel Gerardo Sousa e Castro 373,69 € 1.121,07 € 

15 Lar Nobre Freire 875,67 € 2.627,01 € 

16 Mansão São José 997,15 € 2.991,45 € 

17 Patronato de Santo António 1.778,97 € 5.336,91 € 
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18 Santa Casa da Misericórdia de Beja 1.148,20 € 3.444,60 € 

19 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja 689,85 € 2.069,55 € 

20 Fundação de São Barnabé 1.808,79 € 5.426,37 € 

 Total 17.876,59 € 53.629,77 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 67)----------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado perguntou se o executivo já fez algumas démarches relativamente à 
Tarifa Social da Água no sentido de perceber o impacto que esta medida terá nas contas do 
município e assim dar resposta a uma deliberação tomada pela Assembleia Municipal.------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que a EMAS, E.M. ficou incumbida de 
fazer o apanhado do valor em concreto e está a tentar-se encontrar uma forma de apoiar as 
pessoas mais carenciadas do Concelho de Beja de uma forma diferente daquela abrangência 
exposta na Moção aprovada na Assembleia Municipal porque aquilo que a EMAS, E.M. 
transmitiu, ainda sem um valor preciso, é que se trata de um valor muito elevado e 
naturalmente nesta tarifa o pagamento terá de ser feito e terá de ser a Câmara a substituir-se 
ao consumidor, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Auxílios económicos 2020/2021 – 2º pagamento;----------------------------- 

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

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, 
mais dois pagamentos, referente aos alunos que concluíram o respetivo processo até à 
presente data (mediante entrega das faturas das despesas realizadas), que constitui documento 
anexo numero seis e faz parte integrante da presente ata e que totaliza 80,00 €, 
correspondentes ao 1º escalão (A)--------------------------------------------------------------------------------
Os montantes a atribuir são determinados em função posicionamento nos escalões de 
rendimentos para atribuição de abono de família dos alunos e do estipulado no despacho de 
27 de junho de 2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43 (doc. nº 2169).----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 68)----------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 

de certidão;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de certidão, no valor de 61,19 €, onde conste a área ocupada pelo Bairro dos Moinhos 
para efeitos de atualização de cadastro.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 69)------------------------------------------------ 
 
 

2.15. – Pedido de pagamento em prestações;------------------------------------------------ 

 
Solicitado por José Jacinto Charneca Ratinho, o pagamento em prestações do jazigo municipal 
AA-419 do Cemitério Municipal de Beja. Da análise efetuada aos documentos entregues pelo 
requerente, verifica-se que o rendimento per capita é inferior ao salário mínimo. Face ao 
exposto, propõe-se que seja dada pretensão ao pedido efetuado pela requerente, autorizando 
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o pagamento em 12 prestações mensais (11 prestações de 100,00 € + 1 prestação de 36,00 €) 
perfazendo o total de 2.336,00 €.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado deferir por unanimidade.(Deliberação nº 70)------------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 30, relativo ao dia quinze de 

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

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

seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e nove euros e treze cêntimos, sendo dois 

milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e quarenta e 

um cêntimos de operações orçamentais e trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e 

sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos de operações não orçamentais.-------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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

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

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezassete horas 
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 03 de março de 

2021 
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