
 
 

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 oito, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
vinte e um de abril do ano dois mil e vinte e um;------------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas reuniu no Auditório do Edifício Administrativo do Parque de Feiras e 
Exposições de Beja, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, 
Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Luís Alberto da 
Silva Miranda, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos 
Picado e Sónia Maria Horta do Calvário.-------------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no número dois do artigo quinquagésimo sétimo da lei número setenta e cinco barra 
dois mil e treze de doze de setembro.---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
Constatou-se as faltas dos senhores vereadores, Arlindo José Clemente Morais e João Manuel 
Rocha da Silva, faltas que lhes foram relevadas por terem sido consideradas justificadas, nos 
termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 
 
 

Abertura;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente, que iniciou os trabalhos da seguinte forma:--------------------------- 
 
 

1. – Período de Antes da Ordem do Dia;---------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 7/2021;------------------------------------------- 

 
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 7/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia sete de abril de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e 
aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 125)--------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara informou que ontem contatou o Gabinete de Recursos 
Humanos para solicitar que acelerassem o processo de cópias de todas as atas das fases 
intermédias dos concursos para chefias intermédias de 2º grau no sentido de as facultar aos 
vereadores da CDU.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Sónia Calvário perguntou qual o ponto da situação relativamente à COVID-19 no 
Concelho de Beja. Perguntou se os alunos do secundário já foram todos testados ou estão a 
ser e também o que é que se passou relativamente à questão dos números errados que iriam 
impedir que o Município de Beja passasse a esta fase de desconfinamento, o que felizmente 
acabou por não acontecer, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, relativamente à questão dos números errados, informou que 
os dados da ULSBA e da Direção Geral da Saúde não são carregados da mesma maneira, ou 
seja, no primeiro caso os dados são carregados relativamente à data em que o teste é 
efetuado e no segundo são carregados na data em que são comunicados os resultados o que 
faz com que haja um desfasamento de um a dois dias nestas contagens e, portanto, terá 
havido um lapso da DGS a nível central que originou uma contagem de 128/100.000, que são 
44 casos, quando na realidade se contabilizavam 107/100.000, que são 36 casos, e que causou 
essa confusão. Felizmente houve bom senso de todas as partes, o número foi corrigido e o 
assunto ficou justamente resolvido. Beja não foi beneficiada em relação a nenhum outro 
concelho, teve sim o reflexo efetivo da sua situação sanitária traduzida para a economia e para 
a vida das pessoas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Porém, este número dos 120/100.000 habitantes em cada 14 dias é caminhar sobre uma linha 
muito ténue porque basta que em cada 14 dias surjam 41 novos casos e automaticamente 
fecharão um conjunto de serviços. Para concelhos que estão a testar massivamente, como é o 
caso, basta que em média haja 3 novos casos por dia e ao fim de 14 dias e Beja está fora, 
portanto, como não considera esta situação justa nem razoável, já comunicou este facto ao 
Governo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considera também que o número mínimo a ser utilizado deveria ser 240/100.000 habitantes a 
cada 14 dias porque esta bitola já esteve vigente em alturas muito piores do estado sanitário 
geral do país, e agora, que se está a desconfinar, reduzir-se o número para 120/100.000 é 
muito penalizador quando se sabe que a tendência será os casos subirem um pouco, portanto, 
querer ter em desconfinamento números inferiores aos atingidos quando se estava confinado 
é naturalmente muito difícil para não dizer impossível, pelo que, naturalmente, está com 
muito receio que isto possa no futuro ter algumas consequências para Beja.-------------------------
A alternativa seria o Governo tornar esta regra um pouco mais flexível, não para fazer favores 
a ninguém nem para descontrolar a situação de saúde pública, mas para que de facto, um 
concelho como Beja, possa aceitar um pequeno surto, que pode acontecer, mas que possa 
apesar de tudo continuar aberto com segurança total dos restantes cidadãos, disse.--------------- 
 
O vereador Luís Miranda acrescentou que houve uma funcionária da Câmara Municipal que 
testou positivo, desta resultaram cinco contatos de risco e mais seis de baixo risco que foram 
todos testados e felizmente deram negativo. Os casos de baixo risco voltaram logo ao serviço e 
os de alto risco estiveram confinados durante 10 dez dias, já fizeram o segundo teste e 
continuam negativos. Podia ter sido uma situação complicada porque a funcionária, que era 
transmissora, esteve no serviço mas, mais uma vez se confirma que se as pessoas usarem 
máscaras, se higienizarem as mãos, se não partilharem refeições etc. o risco não é tão grande 
como isso. A funcionária em causa continua em confinamento e ainda não está recuperada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, referiu que de facto os critérios aplicados prejudicam em muito os 
concelhos mais pequenos e felizmente que a situação de Beja foi revista. O futuro ninguém 
consegue prever mas, quando se olha para os números e numa análise muito rápida, 
contabilizando-se nos últimos sete dias já cerca de vinte casos, é andar no limite e de facto 
preocupante, porque se pode atingir rapidamente os números que permitem voltar à situação 
anterior e que ninguém deseja.------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou se corresponde à verdade algumas turmas do secundário terem logo ontem sido 
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colocadas em confinamento e em função disso quais são os números?---------------------------------
Relativamente aos elementos fornecidos acerca da habitação social, referiu não ter grandes 
questões a fazer, uma vez que percebe o motivo das permutas ou das transferências de 
titularidade no âmbito daquilo que são os regulamentos. Relativamente às habitações 
devolutas, que são 18, apenas gostaria de saber qual a sua localização, questão que a 
vereadora Marisa Saturnino tomou nota.-----------------------------------------------------------------------
Por último voltou a solicitar a listagem de ajustes diretos simplificados relativos ao ano de 
2020, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada, o senhor Presidente da Câmara informou, daquilo que tem 
conhecimento, que houve um caso positivo numa escola e que pelo menos uma turma que 
teve contato com esse caso positivo está em confinamento.----------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de rejeição da transferência de competências no âmbito 
da Ação Social – Publicação das Portarias Regulamentares;------------------------- 

 
Registo nº 4766, de 17 de março de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que 
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e entidades 
intermunicipais no domínio da ação social foram, em 17 de março de 2021, publicadas em 
Diário da República as seguintes Portarias: Portaria nº 63/2021, que regula os termos da 
operacionalização da transferência de competências em matéria de serviço de atendimento e 
de acompanhamento social; a Portaria nº 64/2021, que define o exercício de competências de 
coordenação administrativa e financeira do programa de contratos locais de desenvolvimento 
social; a Portaria nº 65/2021 que estabelece os termos da operacionalização da transição de 
competências em matéria de celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos 
beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) e a Portaria nº 66/2021, que regula a 
criação das Cartas Sociais Municipais e Supramunicipais.---------------------------------------------------
O Município de Beja já deliberou, em sessão da Assembleia Municipal, não assumir as 
competências no domínio da ação social, em 14 de dezembro de 2020.--------------------------------
Na sequência da publicação das supramencionadas Portarias, reitera-se que se mantêm os 
fundamentos anteriormente apresentados para não serem aceites as competências nesta 
matéria, conforme informação da DDIS que acompanhou a submissão desta questão à reunião 
de câmara de 18 de novembro de 2020 e à sessão da assembleia municipal de 14 de dezembro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade manter os fundamentos anteriormente apresentados e não 
aceitar as competências no âmbito da ação social. Mais foi deliberado submeter a proposta à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 126)--------------------------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação do Relatório e Contas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2020;------- 

 
Presente o Relatório e Contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M. relativo ao ano 2020, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante 
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da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vereador Luís Miranda deu as seguintes notas:-------------------------------------------------------------
Em 2020, a EMAS, E.M., ultrapassou os 2.000.000 de m3 de água vendida e ultrapassou os 
20.000 clientes, sendo que são 13.600 na cidade e 6.469 nas freguesias rurais.----------------------
O valor da água não faturada baixou (19,8%).------------------------------------------------------------------
O número de trabalhadores manteve-se praticamente o mesmo, passando de 116 para 115 em 
2020 e houve um gasto de pessoal inferior a 2019 por reforma de alguns trabalhadores com 
vencimentos elevados.-----------------------------------------------------------------------------------------------
O resultado líquido, depois de impostos, foi de 66.000,00 €.-----------------------------------------------
O plano de investimentos foi modesto mas houve um grau de execução superior a 80%.---------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

127)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas da EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2020;------------------------------------------- 

 
Presente o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M. relativo ao ano 2020, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata.------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

128)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Proposta/informação relativa à aprovação do Anexo 4 ao Mapa de 
Pessoal, aprovado para o ano 2021, e respeitante à caracterização dos 
postos de trabalho ocupados e a ocupar no âmbito da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade/Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos e Serviço de Zonas Verdes/Cemitérios;----------------------- 

 
A Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro veio permitir, no seu artigo 24º, que abaixo se 
transcreve, a atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade e os termos em que tal 
é possível:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artigo 24º - Suplemento de penosidade e insalubridade --------------------------------------------------
1 – Nos termos do nº 6 do artigo 159º da LTFP, o suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade da carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e 
tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 
procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de 
que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de 
ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, é 
atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível 
de insalubridade ou penosidade baixo ou médio, sendo o seu valor diário abonado no intervalo 
entre 3,36 (euro) e 4,09 (euro), não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza 
ou finalidade, independentemente da sua denominação.---------------------------------------------------
2 – Nas situações em que seja reconhecido um nível de penosidade ou insalubridade alto, o 
valor do suplemento remuneratório atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado 
em que o trabalhador esteja sujeito às condições corresponde a 15% da remuneração base 
diária, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
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independentemente da sua denominação.---------------------------------------------------------------------
3 – Em cumprimento do disposto no presente artigo, nas autarquias locais compete ao órgão 
executivo, sob proposta financeiramente sustentada do presidente da câmara, do presidente 
da junta ou do dirigente máximo do serviço, quando aplicável, definir quais são as funções que 
preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, ouvidos os representantes dos 
trabalhadores e com parecer fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no 
trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Para efeitos do número anterior, anualmente, o empregador público deve identificar e 
justificar no mapa de pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de 
funções naquelas condições.”--------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no citado artigo 
24º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 3 e 4, elaborou-se o documento 
identificado como Anexo 4 ao Mapa de Pessoal aprovado para o ano 2021, que constitui 
documento anexo número três e faz parte integrante da presente ata, o qual contém a 
identificação e justificação dos postos de trabalho nas áreas da recolha e tratamento de 
resíduos, higiene urbana e procedimentos de inumações, exumações, trasladações e abertura 
e aterro de sepulturas, cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de 
penosidade e insalubridade.----------------------------------------------------------------------------------------
Assim, o referido documento destina-se a ser apresentado em reunião de Câmara e, 
seguidamente, em sessão da Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a fim de se 
preparar a proposta financeiramente sustentada do Presidente da Câmara para deliberação do 
órgão executivo quanto às funções que preenchem os requisitos de penosidade e 
insalubridade, ouvidos os representantes dos trabalhadores e com parecer fundamentado do 
serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a proposta à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 129)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de abertura de procedimento de alteração do PDM de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2369, de 14 de abril de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, informando 
que a nova lei de bases da politica publica de solos de ordenamento do território e urbanismo, 
Lei nº 31/2014, de 30 de maio, regulada pelo Decreto-Regulamentar nº 15/2015, de 19 de 
agosto veio introduzir novos conceitos de qualificação e classificação de solos que de acordo 
com o nº 2 do artigo 199º do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT) 
tinham que ser incluídos nos planos diretores municipais que ainda não os contemplem, no 
prazo máximo de 5 anos sob pena de suspensão das normas do plano que deveriam ter sido 
alteradas. Apesar de este prazo ter sido prorrogado devido à pandemia não foi possível, ter 
reunidas as condições para dar cumprimento a esta exigência legal encontrando-se o PDM de 
Beja suspenso nas áreas urbanizáveis que não tenham compromissos válidos à data de 9 de 
janeiro de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O artigo 118º do RJIGT refere que os planos municipais são alterados em função da evolução 
das condições ambientais, económicas sociais e culturais que lhe são subjacentes ou sempre 
que essa alteração seja necessária, em resultado da entrada em vigor de novas leis e 
regulamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O relatório que se junta, e que constitui documento anexo número quatro que faz parte 
integrante da presente ata, fundamenta a opção pelo processo de alteração uma vez que se 
considera não existirem razões estratégicas nem factos relevantes que justifiquem, neste 
momento uma revisão do plano. Para além do imperativo legal já referido, este processo 
deverá contemplar a introdução de alterações e correções constantes nos termos de 
referência que também se anexam.-------------------------------------------------------------------------------
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Acolhendo a sugestão da CCDRA, consultada sobre o conteúdo do relatório de fundamentação 
e termos de referência, deverá ser reavaliada a delimitação da REN, de acordo com as 
orientações estratégicas do Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto que define o prazo de 5 
anos para que esta adaptação esteja concretizada.-----------------------------------------------------------
Face ao anteriormente descrito propõe-se que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto no 118º e ao abrigo do artigo 76º aplicáveis por força do artigo 119º, todos do 
Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, diploma que aprova o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), dar inicio ao procedimento de alteração do PDM de 
Beja de acordo com o relatório de fundamentação.----------------------------------------------------------
De igual modo se propõe a aprovação dos termos de referência para a alteração e que seja 
fixado o prazo de elaboração de 12 meses e estabelecida a abertura da participação pública 
nos termos do artigo 88º do RJIGT, por um período de 20 dias a contar da data da publicação 
do aviso no Diário da República.-----------------------------------------------------------------------------------
Durante este período os interessados poderão consultar o relatório de fundamentação e os 
termos de referência para a alteração do PDM na Divisão de Administração Urbanística na Rua 
de Angola nº 5, bem como no sítio da internet www cmb.pt..---------------------------------------------
Durante o período em que estiver aberto o procedimento de participação, as informações, 
sugestões e ou observações, devem ser apresentadas por escrito através de requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal para a morada a indicar ou para o endereço 
eletrónico dau@cm-beja.pt ou em alternativa entregue no serviço de atendimento ao público 
na Rua de Angola nº 5.------------------------------------------------------------------------------------------------
A decisão de desencadear este processo de alteração deverá ser publicitada também no sítio 
da internet da Câmara Municipal, na plataforma colaborativa de gestão territorial e na 
comunicação social.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda dado conhecimento da informação efetuada pelo Engº Miguel Quaresma para 
fundamentar com mais pormenor a dispensa de avaliação ambiental estratégica.-------------------
“O objetivo central da alteração ao PDM em vigor reporta-se, no essencial, à transposição das 
disposições de classificação e qualificação do solo previstas na Lei nº 31/2014, de 30 de maio, 
na sua redação atual, concretizadas pelos artigos 69º a 74º do RJIGT, e no Decreto 
Regulamentar nº 15/2015, de 19 de agosto, que define os critérios de classificação e 
reclassificação do solo, com particular incidência ao nível da qualificação e categorização do 
solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, normas que são aplicáveis a todo o 
território nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Por proposta da CCDRA, a presente alteração comporta igualmente ajustamentos à REN, 
adequando o zonamento atual aos enquadramentos definidos pelo conjunto da legislação em 
vigor, o que se traduz, em termos técnicos e na prática, na redefinição da abrangência daquela 
condicionante e restrição de utilidade pública a partir do espaço atualmente considerado.-------
O PDM em vigor constitui um plano de 2ª geração, tendo seguido o enquadramento 
metodológico que atualmente define o conteúdo técnico de todas as componentes do plano, 
destacando-se as peças de caracterização e análise que suportam a Avaliação Ambiental 
Estratégica e respetiva Declaração Ambiental.-----------------------------------------------------------------
Face ao conteúdo técnico da AAE e ao sistema de indicadores previsto e considerando o 
âmbito das alterações que se perspetivam que possam vir a ocorrer com o processo técnico de 
planeamento, que está orientado para a acomodação das figuras de ordenamento às 
disposições legais em vigor, não se consubstanciando alterações profundas ao nível da 
redefinição de usos e ocupações do espaço, com implicações significativas em termos de 
reconfiguração de zonamentos com carácter estruturante, somos de opinião que, baseada 
nesta escala de planeamento e de conformidade, não há inconveniente na dispensa da AAE.----
Para além das questões de ordem mais específicas referidas, no âmbito mais geral, as 
alterações a operar não consubstanciam mudanças no enquadramento estratégico definido no 
PDM em vigor, pois os “arranjos formais”, de facto, não têm impactes concretos sobre a 
estratégia definida, quer em termos das componentes económicas e sociais, quer nas 
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vertentes de natureza ambiental e da biodiversidade.-------------------------------------------------------
Tendo em conta a justificação apresentada, propõe-se que para efeitos da alteração do PDM se 
dispense a Avaliação Ambiental Estratégica.”------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 130)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Propostas de abertura de procedimentos de consulta prévia:----------- 

 
De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na sua atual versão 
em vigor, o Plano Diretor Municipal de Beja deverá, até 31 de dezembro de 2022, incluir os 
conceitos de qualificação e classificação de solos, de acordo com o definido na nova lei de 
bases da política de solos de ordenamento do território e urbanismo, Lei nº 31/2014, de 30 de 
maio, e no Decreto-Regulamentar 15/2015, de 19 de agosto.---------------------------------------------
Não tendo, a Câmara Municipal de Beja, meios técnicos e materiais para executar, em tempo, 
este trabalho torna-se necessário recorrer a uma aquisição de serviços para elaboração da 
alteração do PDM de Beja e sua adaptação ao RJIT, por consulta prévia, pelo valor de 
74.900,00 €, com convite às seguintes entidades: RT.Geo – Planeamento e Ordenamento do 
Território, Unipessoal, Ldª, Jorge Afonso Carvalho Urbanistas, Ldª e RR Planning, Ldª.--------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presente o processo relativo à proposta de abertura de procedimento por consulta prévia ao 
abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL de Aluguer Operacional de 
Veículos Elétricos e Híbridos, que constitui documento anexo número cinco e faz parte 
integrante da presente ata, com vista ao aluguer operacional de veículo para a frota do 
Município de Beja, pelo seguinte valor global:-----------------------------------------------------------------
51.980,16 € + IVA à taxa legal aplicável, em 48 prestações mensais e que corresponde a:----------
24.031,20 € + IVA à taxa legal aplicável, respeitantes à viatura Renault Zoe Zen 50.0; e-------------
27.948,96 €, + IVA à taxa legal aplicável, respeitantes à viatura Renault Kangoo Express.----------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter a 
proposta à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 131)------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que o sentido de voto pela abstenção se deve à falta de 
alguma informação que consideram relevante, nomeadamente o valor residual das duas 
viaturas passados os 48 meses do aluguer e também porque as mesmas poderiam ser 
adquiridas noutro sistema, que na opinião dos vereadores da CDU seria mais vantajoso, uma 
vez que os mesmos ficariam no património do Município de Beja.--------------------------------------- 
 
 

2.7. – Propostas de aprovação de Memorandos de Entendimento:------------- 

 
Registo nº 6016, de 08 de abril de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
alienação do lote A7 com a área de 1.066,00m2, inserido num espaço localizado no Plano de 
Urbanização, Expansão Norte a Carlos Fernando Batista Margarido, pelo valor total de 
31.132,47 €, nas condições referidas no memorando de entendimento que constitui 
documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que a execução das infraestruturas deveria ser suportada pelo 
Município.(Deliberação nº 132)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 5858, de 06 de abril de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
alienação do lote 28 com a área de 1.699,76m2, inserido num espaço localizado no Plano de 
Urbanização, Expansão Norte à empresa Dimensão Promissora Unipessoal, Ldª, pelo valor 
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total de 8.366,97,47 €, nas condições referidas no memorando de entendimento que constitui 
documento anexo número sete e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU por 
considerarem que a execução das infraestruturas deveria ser suportada pelo 
Município.(Deliberação nº 133)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Registo nº 5947, de 07 de abril de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, propondo a 
abertura de procedimento para alienação de onze lotes de terreno municipal para construção 
de moradias unifamiliares situados em Beja, União de Freguesias de Beja de Salvador e Santa 
Maria da Feira, na ligação entre o Bairro do Pelame e a Quinta D’El Rey, nas condições 
identificadas no programa de concurso, que constitui documento anexo número oito e faz 
parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado quis deixar uma nota dizendo que analisando este processo considera 
que naturalmente são posições políticas diferentes porque o anterior executivo lançou um 
processo desta natureza no sentido de fixação de jovens mas substancialmente diferente. Não 
obstante, considerando que as condições/critérios poderiam ser mais vantajosas, poderá 
haver pessoas interessadas nesses termos, embora afaste alguns casais mais jovens, irão votar 
favoravelmente, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 134)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Proposta de anulação e abertura de novo procedimento por 
concurso público;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o Relatório Final do júri do concurso público para concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície na cidade de Beja, propondo a exclusão da proposta da 
empresa Empark Portugal – Empreendimentos e Exploração de Parqueamentos, S.A., nos 
termos da alínea d) do artigo 146º, por ausência da entrega dos documentos constantes do nº 
1 do artigo 57, ambos do CCP e a exclusão da proposta da empresa DataRede, Sistemas de 
Dados e Comunicações, S.A., nos termos da alínea o) do artigo 146º e alínea d) do nº 2 do 
artigo 70º, ambos do CCP, por ter apresentado como pagamento do seu serviço o preço 
contratual de 75% das receitas das máquinas, excluindo o IVA, o que excede o preço base do 
concurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste termos propõe-se a anulação do presente concurso.------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar e proceder em conformidade.(Deliberação nº 135)--- 
 
Registo nº 2548, de 19 de abril de 2021, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, dando 
conhecimento que com vista à concessão da exploração do estacionamento tarifado de 
superfície na cidade de Beja, foi deliberado em reunião de câmara de 17 de fevereiro de 2021 
e de assembleia municipal de 23 de fevereiro de 2021 abrir um concurso público para a 
concessão da Exploração do Estacionamento Tarifado de Superfície.------------------------------------
Neste sentido e considerando, tanto o relatório final acima apresentado e 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, e 
tendo em consideração o valor da única proposta apresentada no âmbito do concurso 
realizado, propõe-se o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------
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1. Que seja aberto novo concurso público para a concessão, pelo prazo de 6 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 50% para a empresa concessionária, excluindo o IVA, calculado a 
partir do valor da receita mensal apurada diretamente 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 existem as máquinas eliminando os lugares tarifados 
na Avenida do Brasil somada à receita apurada por pagamento móvel, por pagamento de 
avisos na parte correspondente à tarifa máxima diária e de cartões pré-pagos;----------------------
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 António Fialho e 2 suplentes, Engº Anselmo Correia, Engº Luis Barriga.-----------
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.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a proposta à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 136)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.10. – Repartição de encargos;------------------------------------------------------------------------ 

 
Na sequência da adjudicação recurso ao crédito de longo prazo destinado ao financiamento 
da obra de reparação da EM 529 entre Santa Vitória e Mina da Juliana, e de acordo com o 
plano de pagamentos apresentado na proposta e aprovado em Assembleia Municipal de 14 de 
dezembro de 2020, propõe-se a aprovação da respetiva repartição de encargos, constante no 
quadro que se junta e que constitui documento anexo número nove que faz parte integrante 
da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a proposta à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 137)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.11. – Proposta de aprovação das normas de participação na Campanha 
Compre em Beja 2021;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo de 16 de março de 2021, da Divisão de Turismo e Património, informando que no atual 
contexto de pandemia pelo novo coronavírus COVID-19 e atendendo aos constrangimentos 
socioeconómicos sentidos em todo o país que provocaram consequências nefastas na 
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economia local, decorrentes do encerramento obrigatório dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, decretado pelo governo (Decreto do Presidente da República nº 4/2021, de 13 de março 

declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 

pública) e do processo gradual de reabertura com algumas condições e restrições (Resolução do 

Conselho de Ministros nº 19/2021, de 13 de março de 2021), o Município de Beja, desenvolve uma 
campanha que visa minimizar alguns dos impactos sentidos neste sector de atividade.------------
No âmbito das competências atribuídas de promoção do desenvolvimento reguladas pelo 
regime jurídico das autarquias locais, conforme o artigo 23º do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro, o Município de Beja tem desenvolvido um conjunto de projetos e medidas de 
política pública local, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a coesão social e 
territorial, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todos os seus munícipes. 
No caso em concreto, desenvolveu a presente campanha de apoio e promoção do comércio 
local designada COMPRE EM BEJA, como estímulo à recuperação da confiança dos empresários, 
da economia local, sensibilizando os munícipes para a importância do seu contributo nesta 
fase de grande desafio para este território.---------------------------------------------------------------------
Assim, propõe-se a aprovação das normas de participação na referida campanha, documento 
que constitui anexo número dez e faz parte integrante da presente ata.-------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 138)---------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Proposta de alteração ao artigo 4º do Regulamento das Bolsas de 
Estudo;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2277, de 12 de abril de 2021, informando que tendo em consideração o elevado 
número de candidaturas a bolsas de estudo a alunos do ensino superior, recebidas no ano 
letivo 2020/2021, nomeadamente candidaturas elegíveis, em que o RMPC está abaixo do valor 
do IAS, constatou-se que o nº de famílias carenciadas, e/ou numerosas, que poderiam ser 
apoiadas vai muito além do valor inicialmente estipulado nos pontos 1 e 2 do artigo 4º do 
Regulamento de atribuição das mesmas.------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se a alteração ao Regulamento nos pontos 1 e 2, ampliando o universo 
destes apoios para o máximo de 30 Bolsas de Estudo, o que corresponde ao valor máximo de 
27.000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter a alteração a consulta pública.(Deliberação 

nº 139)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.13. – Pedido de restituição do IMT;--------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Maria Luísa Miranda de Castro e Brito, a restituição do IMT, no âmbito dos 
incentivos à Reabilitação Urbana que foi pago aquando da aquisição do imóvel localizado 
na Rua Doutor Manuel de Arriaga nº 24, 7800-178 Beja, propriedade da própria e de Daniel 
dos Reis Fernandes Montes.----------------------------------------------------------------------------------------
No seguimento do Parecer nº 8489 DAU/SAP, de 21 de dezembro de 2021, a requerente, para 
efeitos de reembolso do IMT, veio apresentar o Certificado Energético SCE241647024, válido até 
30 de dezembro de 2030, tendo sido atribuída a classe energética B-, após a intervenção de 
reabilitação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refira-se que, o processo está instruído com os seguintes elementos essenciais:--------------------
a) Vistoria inicial, realizada no dia 14.07.2016, tendo sido lavrado o Auto de Vistoria nº 
88/2016, da qual resultou um estado de conservação médio e um coeficiente de conservação 
de 0,7;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Vistoria final, realizada no dia 15.09.2020, tendo sido lavrado o Auto de Vistoria nº 
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101/2020, da qual resultou que o edifício reabilitado/recuperado para habitação encontra-se 
em "excelente estado de conservação", possuindo o coeficiente de conservação de 1,2, 
provando-se que "resultou um estado de conservação do imóvel de 2 níveis acima do atribuído 
antes da intervenção.".-----------------------------------------------------------------------------------------------
c) A declaração do IMT e o comprovativo do pagamento deste imposto no valor de 2.456,40 €; 
d) Os dois Certificados Energéticos (à data da aquisição do imóvel e à data da vistoria final, em que 

no final da intervenção foi atribuída a classe energética B-).------------------------------------------------------
Nestes termos, considera-se que o pedido está corretamente instruído e em condições de ser 
submetido à apreciação e votação do órgão executivo, para efeitos de reconhecimento do 
reembolso do IMT, no valor de 2.456,40 €, ao abrigo do disposto no artigo 15º, nº 1 do 
Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do Município de Beja.--------------------------------
Após a aprovação, compete à Divisão Administrativa e Financeira (DAF) comunicar à 
Autoridade Tributária (AT), dentro do prazo estabelecido o respetivo benefício fiscal 
reconhecido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 140)---------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Propostas de apoios financeiros:---------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a atribuição de um apoio financeiro, no 
âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao Funcionamento Regular das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de Beja.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 141)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a atribuição de 
um apoio financeiro, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa A/Apoio ao 
Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 142)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação Lendias d’Encantar, a atribuição de um apoio financeiro, no âmbito 
da realização do FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo.------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de dez mil 
euros.(Deliberação nº 143)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Defesa do Património Cultural da Região de Beja, a atribuição 
de um apoio financeiro, no âmbito da realização da festa do Azulejo e da Festa das Maias.-------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quatro mil e 
setecentos e cinquenta euros.(Deliberação nº 144)------------------------------------------------------------ 
 
Solicitado pela Associação Cultural Partilhaplateia, a atribuição de um apoio financeiro, para 
gravação de CD de música popular de homenagem ao Alentejo.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 145)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Delegação de Beja da Cruz Vermelha Portuguesa, a atribuição de um apoio 
financeiro, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril.--------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um subsídio no valor de quinhentos 
euros.(Deliberação nº 146)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.15. – Cartão Municipal Sénior – Comparticipação de 25% nos 
medicamentos referente ao 1º trimestre de 2021;---------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
onze que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 1.047,24 €.--------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 147)---------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Proposta de aprovação de Aviso – Exumação de Cadáveres;----------- 

 
Luís Alberto da Silva Miranda, Vereador do Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes da Câmara 
Municipal de Beja, faz saber que:----------------------------------------------------------------------------------
“Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres identificados na lista que se junta e que constitui 
documento anexo número doze que faz parte integrante da presente ata, sepultados no 
Cemitério de Santa Clara, em Beja, foi resolvido proceder à sua exumação, pelo que se 
convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a entrar em contato com os Serviços do 
Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser acordada a data em que terá lugar a exumação 
e o destino a dar às ossadas.----------------------------------------------------------------------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 148)---------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Pedido de isenção do pagamento das taxas relativas ao pedido de 
emissão de licença especial de ruído;-------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, S.A., a isenção do pagamento das taxas 
relativas ao pedido de licença especial de ruído para a realização das obras de construção civil 
inerentes à empreitada de remodelação da rede pública de distribuição de água na Rua 
Grande, em Baleizão, cujo dono da obra é a EMAS, E.M., nos dias úteis, aos sábados, domingos 
e feriados, com início a 19 de abril de 2021 e termo a 14 de maio de 2021, com o seguinte 
horário:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dias úteis: início às 8:00 h e termo às 21:00 h;-----------------------------------------------------------------
Sábados, Domingos e Feriados (25 de Abril e 1 de Maio): início às 9:00 h e termo às 19:00 h.-------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 149)---------------------------------------------- 
 
 

2.18. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transportes;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transportes para uma deslocação a Barrancos, dia 15 de maio de 2021, 
a fim de disputar a 9ª jornada do campeonato distrital da II Divisão da Associação de Futebol 
de Beja.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 150)---------------------------------------------- 
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2.19. – Proposta de atribuição de Insígnias e Medalhas 2021;---------------------- 

 
Nos termos do regulamento Municipal de Insígnias e Medalhas do Município de beja, propõe a 
Câmara Municipal de Beja, a atribuição das seguintes Medalhas:-----------------------------------------
Medalha de Mérito Artístico e Cultural ao senhor Isaclino Francisco Palma;--------------------------
Medalha de Mérito Artístico e Cultural, a título póstumo ao senhor Paulo Jorge de Abreu 
Fonseca Monteiro (Paulo Abreu de Lima);-----------------------------------------------------------------------
Medalha de Mérito Social ao Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, de Beringel ;---------
Medalha de Mérito Social à Congregação das Oblatas do Divino Coração, de Beja;-----------------
Medalha de Mérito Social à Solidariedade Imigrante – Associação para a Defesa dos Direitos 
dos Imigrantes, Delegação de Beja.-------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade e escrutínio secreto aprovar e submeter a proposta à 
Assembleia Municipal para ratificação.(Deliberação nº 151)------------------------------------------------- 
 
 

2.20. – Resumo Diário de Tesouraria nº 74, relativo ao dia vinte de abril 
de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e catorze euros e trinta e três cêntimos, sendo 
quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco euros e cinquenta 
e quatro cêntimos de operações orçamentais e quatrocentos e dez mil, trinta e oito euros e 
setenta e nove cêntimos de operações não orçamentais.--------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
O munícipe Carlos Dias fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------
Esta é a reunião que se segue à última em que esteve presente e que considerou não ter tido 
uma atitude correta quando recorreu a termos que não são os mais adequados pelo que pediu 
desde logo desculpa pela forma como falou e se dirigiu à senhora vereadora Marisa Saturnino, 
situação que não voltará a acontecer, embora, relativamente ao que motivou a sua 
intervenção não altere absolutamente nada.-------------------------------------------------------------------
Relativamente às três razões que justificam a alteração do PDM fica a aguardar na expetativa 
se isto não irá reforçar mais o poder do sector olivícola, referindo que continua a observar 
cenários indiscritíveis de utilização do espaço do território à margem da Lei.------------------------- 
 
 

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 
 
 
 

Aprovada por maioria com 2 abstenções 

em reunião de câmara realizada em 05 

de maio de 2021 
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