
 
 

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 onze, relativa à reunião de câmara extraordinária, realizada 

a vinte e oito de maio 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, 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. – Ordem do Dia;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1.1. – Proposta de aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do Município de Beja relativo ao ano 2020;--------------------------------------- 

 
O relatório de gestão anual do Município de Beja, que constitui documento anexo número um 
e faz parte integrante da presente ata, sintetiza e sistematiza a informação decorrente da 
Atividade Municipal, durante o ano de 2020.-------------------------------------------------------------------
Do seu conteúdo, destacam-se aspetos específicos relativos à execução orçamental, no que 
concerne às receitas e despesas ao longo do ano económico de 2020, assim como da execução 
das Grandes Opções do Plano.--------------------------------------------------------------------------------------
O objetivo foi o de explicitar, com clareza, a informação mais relevante apresentada em 
quadros, indicadores e gráficos.------------------------------------------------------------------------------------
O relatório apresenta o desempenho do Município ao nível orçamental, económico e 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma melhor apreciação, são apresentadas determinadas variáveis, as consideradas mais 
significativas, da gestão municipal, cujos valores são comparados em alguns casos, com a 
execução em período homólogo do ano anterior.------------------------------------------------------------
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Dada a alteração ao normativo contabilístico a 01 de janeiro de 2020, POCAL para SNC-AP, a 
comparabilidade de algumas rúbricas não foi possível, pois existe uma alteração significativa 
nos mapas de apoio à execução orçamental e patrimonial.-------------------------------------------------
Por outro lado, a atividade desenvolvida no decurso do ano de 2020, foi reflexo de todas as 
dificuldades causadas pela Pandemia COVID-19, que direta ou indiretamente, interferiram na 
produtividade e no desempenho.----------------------------------------------------------------------------------
Adoção do SNC-AP pela primeira vez:----------------------------------------------------------------------------
A 11 de setembro de 2015 foram publicados dois diplomas que aprovaram o Sistema de 
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e a nova Lei de 
Enquadramento do Orçamento (LEO), dando início a uma nova reforma da contabilidade 
pública em Portugal.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Num cenário de crescente abertura da economia nacional e de uma maior complexidade das 
entidades, surge a necessidade de harmonizar as demonstrações financeiras a um nível 
internacional, tendo em vista a maior comparabilidade no relato financeiro (Borges et al., 2010 e 

Pereira e Rodrigues, 2004).---------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que o normativo contabilístico que se aplica ao setor privado (o SNC) baseia-se nas IAS 

(normas internacionais do IASB), e que, segundo Rodrigues (2012:45) as IPSAS são basicamente 
«as normas internacionais do IASB adaptadas às características particulares do setor público».--
Perante a necessidade de comparabilidade da informação financeira das entidades públicas 
dos diferentes países da Europa, a UE emitiu, em 2010, uma proposta de Diretiva onde era 
dado o prazo de três anos, para os Estados membros adotarem as IPSAS do IPSASB (Rodrigues, 

2012:43).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refira-se que, as IPSAS constituíam o único normativo contabilístico para o setor público de 
reconhecimento internacional. Assim, em novembro de 2011, a UE aprovou a Diretiva nº 
2011/85/UE, de 08 de novembro, do Conselho da União Europeia, a qual, no nº 3 do art.º 16º, 
estabelecia o prazo de 31 de dezembro de 2012, para a Comissão aferir a adequabilidade das 
IPSAS para aplicação aos Estados membros.---------------------------------------------------------------------
Neste sentido, em fevereiro de 2012, a UE lançou um documento discussão pública, através do 
Eurostat, tendo o seu trabalho potenciado a publicação do Relatório da Comissão ao Conselho 
e ao Parlamento Europeu relativo à aplicação de normas de contabilidade harmonizadas do 
setor público nos Estados-Membros denominado sobre a adequação das IPSAS para os Estados-
Membros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atualmente, a contabilidade pública iniciou um novo ciclo de reforma com a publicação do 
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 
acompanhada pela publicação da nova LEO que serve de chapéu ao novo normativo 
contabilístico prevendo a revisão de um conjunto considerável de normativos tais como, a «Lei 
de Bases da Contabilidade Pública» (Lei nº 8/90, de 20 de janeiro), o «Regime da Administração 
Financeira do Estado» (Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de julho) e o Regime de Cadastro e Inventário 
de Bens do Estado (CIBE) (Portaria nº 671/2000, de 17 de abril). À semelhança do ocorrido com o 
POCP e POCAL face ao Plano Oficial de Contabilidade, o SNC-AP aproximou-se do modelo 
privado, tendo como referencial as normas internacionais de contabilidade pública, as IPSAS, 
seguindo o mesmo percurso que 6 anos antes o SNC seguiu.-----------------------------------------------
Neste primeiro ano de aplicação do SNC-AP, existiram dificuldades inerentes à implementação 
do novo normativo contabilístico das quais podemos destacar:-------------------------------------------
A formação será certamente um dos principais desafios na equipa da DAF pois torna-se 
fundamental aprofundar os conhecimentos contabilísticos;------------------------------------------------
O suporte da Software House foi um fator relevante nas dificuldades sentidas pois deixaram de 
dar a resposta atempada às nossas solicitações “just in time”. Começaram a utilizar uma linha 
de triagem de chamadas o que dificulta a resolução de problemas e ainda mais em contexto de 
implementação de um novo sistema contabilístico;----------------------------------------------------------
O fator pandemia relacionado com o COVID-19 veio trazer uma nova realidade e alterar óticas 
de trabalho, pelo que tornou mais complexa a aplicação do SNC-AP;------------------------------------- 
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Aumento exponencial de reportes às entidades oficiais, nomeadamente à DGAL.--------------------
Medidas com impacto financeiro no âmbito do COVID-19:-------------------------------------------------
No contexto da evolução da situação pandémica causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 
foi, em 18 de março de 2020, foi declarado pela primeira vez o Estado de Emergência em 
Portugal por Decreto do Presidente da República nº 14-A/2020.------------------------------------------
A manifesta necessidade de se renovar sucessivamente o Estado de Emergência e a 
consequente necessidade de o regulamentar com medidas que, por vezes, implicaram a 
imposição de um confinamento geral e obrigatório que paralisou grande parte da atividade 
económica do nosso País, levou muitas famílias a ficarem em situações de carência económica, 
bem como muitas empresas e instituições a precisarem de apoio financeiro para fazer face aos 
seus compromissos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde março de 2020, até ao presente, o Município de Beja desenvolveu um conjunto de 
medidas que permitiram atenuar os impactos sentidos pelas famílias, instituições sociais e 
empresas do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------
À medida da evolução da situação pandémica foram remetidas a Reunião de Câmara, para 
aprovação do Executivo, diversas medidas cuja eficácia se esgotou por decurso do tempo ou 
por determinados acontecimentos já se terem realizado e, outras, que se mantém ainda em 
vigor. Todas foram projetadas dentro da previsibilidade possível no atual contexto que 
vivemos e, sempre, tendo em consideração os grandes eixos de intervenção municipais. Destas 
medidas podemos destacar:----------------------------------------------------------------------------------------
Aprovação, divulgação e implementação do Plano de Contingência do Município;------------------
Realização de testes a funcionários das escolas e bombeiros;----------------------------------------------
Instalação de tendas para acolhimento de utentes junto do Hospital de Beja;----------------------
Suspensão da utilização dos terminais de leitura biométrica de impressão digital para controlo 
de assiduidade;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisições de EPI´s (fatos, máscaras, luvas, viseiras, álcool-gel, batas, aventais, toucas, entre outros) 
com intuito de distribuir às entidades e instituições onde se verificaram surtos de COVID;---------
Encerramento de espaços públicos de lazer e outros, com instalação de sinalética e vedações 

adequadas para o efeito;---------------------------------------------------------------------------------------------
Reforço das ações de desinfeção dos contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos;-------
Suspensão do pagamento de estacionamento na cidade;---------------------------------------------------
Aumento das áreas permitidas para instalação de esplanadas;--------------------------------------------
Pagamento de 100% e 50% aos artistas contratualizados para eventos entretanto cancelados;--
Apoio financeiro extraordinário às IPSS´s e bombeiros;------------------------------------------------------
Apoio extraordinário atribuído a associações/clubes desportivos.----------------------------------------
PEAC – Programa Especial de Apoio à Cultura;------------------------------------------------------------------
Isenção de taxas de ocupação da via pública (esplanadas) e publicidade;--------------------------------
Comparticipação no pagamento de despesas com equipas de intervenção rápida nos surtos 

registados na EAPI´s.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução Orçamental:------------------------------------------------------------------------------------------------
No decurso do ano de 2020, o orçamento municipal obteve as seguintes taxas de execução:----
A taxa de execução da receita foi de 87,08%. Relativamente à despesa a mesma foi de 82,12%. 
Execução da receita:--------------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas cobradas no ano de 2020, totalizaram 28.125.389,01 €, sendo 91.023,29 € de saldo 
do ano anterior, 24.001.480,90 € de receitas correntes, 4.032.026,02 € de receitas de capital e 
858,80 € de reposições não abatidas. No global a receita foi executada em 87,083%. 
Relativamente ao período homólogo a receita cobrada aumentou 2.959.549,69 €.------------------
As transferências correntes no valor de 13.067.136,12 € representam a maior fonte de 

financiamento do município, 46,46% do total da receita, seguida dos impostos diretos que 

representam 21,82%.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Execução da Despesa:------------------------------------------------------------------------------------------------
O montante global da despesa prevista em 2020 foi de 32.297.080,16 €, dos quais foram 

executados 26.523.303,98 €, correspondentes a um grau de execução orçamental de 

82,123%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A despesa efetuada, apresentou a seguinte estrutura:-------------------------------------------------------
Execução para as despesas Correntes: 19.597.415,59 €, que representa 90,634% da despesa 
prevista;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Execução para as despesas de Capital: 6.925.888,39 €, que representa 64,883% da despesa 
prevista;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumo da despesa:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao período homólogo, em 2020, a despesa aumentou 1.195.837,59 €, o que 
representa uma variação de 4,722%, dos quais 524.965,12 € referem-se a redução de despesas 
correntes e 1.720.802,71 € referem-se a um acréscimo de despesas de capital.----------------------
As despesas com pessoal, no valor de 9.494.281,06 € representam a maior fatia 35,796% da 
despesa global, seguida da aquisição de bens e serviços que representam 25,997% e da 
aquisição de bens de capital que representam 21,055%.----------------------------------------------------
Resumo dos compromissos, faturação e pagamentos, comparado com o período homólogo:-- 
 

 
 

Execução das GOP’s – Grandes Opções do Plano:-------------------------------------------------------------
Nas GOP´s – Grandes Opções do Plano, são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico 
da autarquia local e incluem: o PPI – Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais 
Relevantes – AMR´s.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de execução as GOP’s tinham uma previsão de 11.086.807,57 € e foram executados 
7.325.086,94 €, que representam 66,07%.----------------------------------------------------------------------
As funções sociais representam 67,28% da execução das GOP´s.------------------------------------------
Empréstimos de Médio e Longo Prazo – Encargos Financeiros decorrentes de Empréstimos:--
No decurso do ano 2020, os encargos financeiros suportados decorrentes de empréstimos 
foram 17.064,79 €. A divida por empréstimos em 2020 sofreu um decréscimo de 837.891,84 
€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Análise Financeira – Impactos financeiros do combate à Pandemia:----------------------------------- 
 

 

 
 

Gastos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Os gastos totalizaram 25.067.771,09 €, dos quais os gastos com pessoal representam a maior 
percentagem (39%), seguidos dos fornecimentos e serviços externos (25%).---------------------------
Rendimentos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os rendimentos do ano 2020 totalizaram 29.465.956,96 €, dos quais as transferências e 
subsídios correntes obtidos representam 44% e os impostos, contribuições e taxas 35%.---------
Aplicação de Resultados:--------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a aplicação do resultado líquido do exercício positivo, no valor de 4.398.185,87 
€, seja transferido para 5% Reservas legais e os restantes 95 % para outras reservas.---------------
Contabilidade de Gestão:--------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao contexto de pandemia que estamos a atravessar tornou-se mais complexa a 
introdução da contabilidade de gestão contudo procedemos à imputação de custos de bens e 
serviços, bem como de materiais de 9.436.205,49 €.---------------------------------------------------------
No próximo ano, iremos proceder à imputação de mão-de-obra direta, máquinas e viaturas, 
assim como de outros custos indiretos.-------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, fez a seguinte intervenção:---------------------------
Este é um ano de contabilidade atípico por motivos de transição do POCAL para o SNC-AP, o que 
faz este relatório voltar a ser extremamente denso.----------------------------------------------------------
Uma das alterações é a nível da receita dos impostos municipais onde por exemplo a receita 
previsível do IMI de 2021 tem de ser incorporada e contabilizada no ano 2020 e portanto na 
receita do IMI constam 3.401.000,00 € a mais que efetivamente não entraram nos cofres do 
Município. Nos anos futuros esta situação ficará certa mas no ano da transição torna-se um 
pouco confuso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salientou os seguintes números:-----------------------------------------------------------------------------------
O passivo total é de 8.355.879,92 € quando em 31 de dezembro de 2019 era de 9.645.000,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A margem de endividamento do Município de Beja é de 24.700.000 € e neste momento tem 
6.070.180,27 € consumidos em termos de empréstimos.---------------------------------------------------
Em termos de despesas a fornecedores da conta corrente no final do ano passado era de 
58.959,73 € transitando 1.900.000,00 € para o ano económico seguinte.------------------------------
No fornecimento e serviços externos houve uma grande redução da despesa de 2019 
(6.910.000,00 €) para 2020 (6.253.000,00 €), 657.000,00 €, muito por via da pandemia que fez 
com que os consumos fossem mais reduzidos.-----------------------------------------------------------------
Apoios às freguesias mais 38.000,00 € que em 2019, aos Bombeiros Voluntários de Beja mais 
70.000,00 € do que em 2019, IPSS’s, movimento associativo cultural e desportivo mais 
199.000,00 € que me 2019.------------------------------------------------------------------------------------------
As receitas do Estado foram mais 150.000,00 € do que em 2019 e as amortizações foram um 
pouco mais reduzidas porque à medida que alguns empréstimos vão sendo pagos 
naturalmente que as amortizações vão caindo.----------------------------------------------------------------
As receitas relativas aos serviços culturais também caíram de 59.000,00 € para 8.000,00 €, no 
desporto de 10.000,00 € para 3.000,00 €, nos resíduos sólidos urbanos de 1.591.000,00 € para 
1.458.000,00 € e os parques de estacionamento de 211.000,00 € para 124.000,00 €. Aparece 
um resultado positivo relacionado com esta matéria mas que tem a ver com a última tranche 
das rendas da EDP que só foi registada no dia 07 de janeiro de 2020.------------------------------------
Acrescentou que com esta transição a DGAL não envia para os municípios as fichas trimestrais 
pelo que foi solicitado uma certidão de valor equivalente. A última ficha que a Câmara 
Municipal tem refere-se a de dezembro de 2019 e apontava para um prazo de pagamento 
médio de 14 dias, que é excelente, mas a DAF informa que neste momento até se está abaixo 
dos 14 dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumindo, menos passivo e dívida global, capacidade de endividamento robusta, aumento da 
massa salarial em cerca de 400.000,00 € fruto das pessoas que vão evoluindo e progredindo na 
carreira e da incorporação das várias chefias, aumentos dos subsídios e apoios às entidades e 
redução dos custos correntes, pelo que, a situação da Câmara Municipal não descarrilou 
económica e financeiramente, o que é um bom sinal para qualquer Município, embora o 
objetivo principal seja cumprir as tarefas a que está obrigada e manter as contas com a solidez 
necessária para não se colocar a atividade corrente e algum investimento que os executivos 
que estão em funções em cada momento possam querer fazer, disse.---------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pelo vereador Vítor Picado sobre a dívida a fornecedores e 
prazo médio de pagamento, bem como qual o montante em termos de tesouraria transitado 
de 2020 para 2021, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que em 31 de 
dezembro de 2020 as dívidas a fornecedores ascendiam a 58.958,00 € com um prazo de 
pagamento médio a 14 dias e transitou em termos de tesouraria para 2021 o valor de 
1.923.482,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o vereador Vítor Picado fez a seguinte intervenção:------------------------------------------
Considerando que de facto este valor de dívida a fornecedores é condicente com aquilo que 
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têm vindo a acompanhar e naturalmente reflete o esforço que tem vindo a ser feito há vários 
anos de procurar pagar aos pequenos fornecedores o mais rapidamente possível.------------------
Considerando que, relativamente à transição para 2021 de 1.923.482,00 €, embora seja um 
bom número, é de facto revelador de algumas preocupações uma vez que os vereadores da 
CDU apresentaram um conjunto de medidas de apoio às populações, instituições, pequeno 
comércio, etc. que na opinião deles se impunham;-----------------------------------------------------------
Considerando que, não obstante o executivo estar de acordo com algumas que foram tomadas 
de forma muito tímida, aquilo que lhes foi sendo dito durante o ano foi que as verbas 
disponíveis não eram suficientes para as propostas apresentadas;---------------------------------------
Considerando o sentido de voto dos vereadores da CDU nas Contas de 2019 e nas GOP,s para 
2021, uma vez que os documentos contemplam, legitimamente, um conjunto de opções 
políticas que não são naturalmente as deles, relativamente à Prestação de Contas de 2020, 
irão também abster-se principalmente pelos motivos acima indicados, disse.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis referir ainda que quando se olha à página 
22 do Relatório e se verificam dois valores, um de 8.847.000,00 € e outro de 8.355.000,00 € 
pode parecer que há uma diferença de 500.000,00 € e ficar-se na dúvida de qual é a dúvida 
total pelo que esclareceu que os 8.847.000,00 € incorporam as dívidas da CIMBAL e da 
RESIALENTEJO nas proporções imputáveis ao Município de Beja, daí haver esse desfasamento. 
Outra questão são os 6.070.000,00 € de dívida e depois um passivo de 8.355.000,00 € e aqui 
esclareceu que estes dois milhões a mais são relativos aos subsídios de férias e de natal, 
referentes a 2021, que têm de ser logo considerados nas contas de 2020.----------------------------- 
Relativamente às considerações feitas pelo vereador Vítor Picado tomou nota, contudo, 
lembrou que o facto de haver disponibilidade de tesouraria e com base na regra dos fundos 
disponíveis (cálculo da receita dos três anos anteriores), os últimos dois meses do ano passado já 
foram difíceis adiando-se inclusivamente algumas compras, portanto, não estando a Câmara 
Municipal com a “corda na garganta” em termos de dinheiro não podia era aplicar mais por via 
da regra dos fundos disponíveis, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 189)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Proposta de atribuição do Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Atento o disposto no artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, encontram-se aí previstas as condições 
de atribuição dos suplementos remuneratórios.---------------------------------------------------------------
Por sua vez, a disposição legal consubstanciada no artigo 24º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para o ano 2021, em conjugação com o nº 6 do 
mencionado artigo 159º da LTFP, aprovou, finalmente, o “suplemento de penosidade e 
insalubridade”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No âmbito da aplicação do acima mencionado artigo 24º e com vista à sua operacionalização, 
há que atender aos esclarecimentos constantes da Circular nº 01/DGAEP/2021, de 01 de 
fevereiro e à informação da DGAEP, de 15 de fevereiro.-----------------------------------------------------
Neste contexto, foram também apurados os encargos, para o ano 2021, referentes à aplicação 
do suplemento de penosidade e insalubridade no Município de Beja.-----------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 3 do citado artigo 24º, foram consultados os 
representantes dos trabalhadores e obtido o parecer fundamentado do Serviço de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------
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Assim e em face do exposto, em conformidade com o estabelecido no artigo 24º da Lei nº 75-
B/2020, de 31 de dezembro, propõe-se a atribuição do Suplemento de Penosidade e 
Insalubridade aos trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional, da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade, que ocupam os postos de trabalho identificados no Anexo 4 ao 
Mapa de Pessoal, tendo o referido Anexo sido aprovado em reunião de Câmara realizada a 21 
de abril de 2021 e em sessão da Assembleia Municipal realizada a 26 de abril de 2021, e aos 
trabalhadores que virão a ser recrutados e cujos postos de trabalho constam, também, do 
Anexo 4, que contém a identificação e justificação dos postos de trabalho nas áreas de recolha 
de resíduos, higiene urbana e procedimentos de inumações, exumações, trasladações, e 
abertura e aterro de sepulturas, áreas funcionais contempladas no mencionado artigo 24º e 
cuja caracterização implica o exercício de funções com riscos diferenciados de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No que respeita ao parecer do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, da 
Divisão de Serviços Operacionais, que se subscreve, o mesmo considera:------------------------------
Com nível alto de penosidade e insalubridade a atividade de recolha de resíduos, cujos 
Assistentes Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados nas 
áreas profissionais de Cantoneiro de limpeza e de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, e a atividade inerente aos procedimentos de inumações, exumações, trasladações e 
abertura e aterro de sepulturas, cujos Assistentes Operacionais, que ocupam e venham a 
ocupar os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área profissional de coveiro;-------
Com nível médio de penosidade e insalubridade a atividade de higiene/limpeza urbana, cujo 
Encarregado Operacional da carreira geral de Assistente Operacional e os Assistentes 
Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área 
profissional de Cantoneiro de Limpeza;--------------------------------------------------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade e no âmbito da atividade de recolha de 
resíduos, os Encarregados Operacionais da carreira geral de Assistente Operacional.---------------
Quanto ao encargo financeiro anual estimado, o mesmo corresponde a 110.000,00 € e, para o 
efeito, foi reforçada a rubrica orçamental “Outros Suplementos e Prémios – Outros”, a que 
corresponde a classificação de despesa 010201021302.-----------------------------------------------------
Relativamente à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade, 
propõe-se, também, que o mesmo seja atribuído com efeitos a 01 de janeiro de 2021, não 
sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente 
da sua natureza ou denominação e o valor diário a abonar para os níveis baixo, médio e alto de 
penosidade e insalubridade corresponde a 3,36 €, 4,09 € e 4,99 €, respetivamente, salvo se 
neste último caso resultar valor superior da aplicação do disposto no nº 2 do artigo 24º da Lei 
nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, sendo a remuneração base diária calculada de acordo com 
o disposto no nº 3 do artigo 155º da LTFP, na redação atual.-----------------------------------------------
O suplemento deverá ser pago em função dos dias de trabalho efetivamente prestados em 
condições de penosidade e insalubridade.----------------------------------------------------------------------
Os trabalhadores enquadrados nas atividades de nível médio de penosidade e insalubridade 
que, por conveniência do serviço, venham a desempenhar funções nas áreas de atividade 
identificadas com nível alto, devem ser abonados, nesses dias, pelo valor correspondente ao 
nível alto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em suma, importa referir que a presente proposta, apresentada em consonância com a 
disposição legal consignada no artigo 24º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, em 
articulação com o estabelecido no artigo 159º da LTFP, vem permitir a concretização de uma 
justa reivindicação no âmbito da regulamentação do Suplemento de penosidade e 
Insalubridade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado começou por congratular-se uma vez que por via do Orçamento de 
Estado foi possível em termos políticos chegar a estes consensos para que se possa finalmente 
implementar, ainda que aquém daquilo que se pretendia, o suplemento de penosidade e 
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insalubridade, lembrando quer o PCP na Assembleia da República defendia que se incluísse 
também o risco, medida importante para abranger um conjunto de trabalhadores que pela 
natureza das funções que desempenham teriam direito também a esta mais que justa 
reivindicação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que esta proposta em concreto abrange 80 trabalhadores;-----------------------------
Considerando que a mesma poderia ter ido muito mais além devido à natureza de um 
conjunto de funções de trabalhadores operacionais da Câmara Municipal que não veem aqui 
refletido este direito.---------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que concordam obviamente com a aplicação do valor mais alto ao nível dos 
trabalhadores do cemitério municipal e da recolha de resíduos mas pensam que esta medida 
poderia ser alargada, no limite, a todos os trabalhadores desde que fosse devidamente 
fundamentado, embora percebam a questão legal;----------------------------------------------------------
Considerando que, se fosse esse o interesse do Município e do executivo em permanência, 
poderiam implementar este suplemento a um conjunto mais vastos de trabalhadores, desde 
logo, à cabeça entre outros, os trabalhadores da Brigada de Vias e Caminhos que estão 
expostos a altas temperaturas, inalação de gases, etc..------------------------------------------------------
Considerando que o suplemento será pago com retroativos a janeiro, o que irá onerar os 
trabalhadores com outros níveis de retenção na fonte em termos de IRS, privando-os de uma 
verba à qual têm direito.---------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que esta proposta fica muito aquém daquilo que seria útil, justo e daquilo que 
seria possível contemplar em termos dos trabalhadores da Câmara Municipal, irão abster-se 
nesta votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a este considerando exposto 
pelo vereador Vítor Picado, nomeadamente, a retenção na fonte dos retroativos é uma 
matéria que tem de ser alterada na Assembleia da República para os valores não serem 
tributados, portanto, havendo agora nesta primeira fase um conjunto de meses acumulados 
haverá uma retenção que será depois acertada no próximo cálculo de imposto.--------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário sugeriu, embora não saiba se é viável ou não, que se pudesse 
averiguar a possibilidade de pagar estes retroativos de uma forma faseada no sentido de não 
haver uma subida de escalão e se colocasse esta hipótese aos trabalhadores para saber se 
estão interessados ou não numa solução deste género, porque de facto este ano podem vir a 
ser bastante penalizados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Luís Miranda disse que esta hipótese teoricamente não é possível porque a taxa 
mais elevada só é aplicada ao recebimento marginal e aliás é uma situação que pode trazer 
muitas complicações a nível administrativo e contabilístico. Contudo, considerou que aquilo 
que se deveria salientar é que esta medida foi aplicada a todos os trabalhadores que poderiam 
ser contemplados e, evidentemente, não foi aplicada aos trabalhadores das Vias e Caminhos 
porque não é possível, embora partilhem da mesma opinião do vereador Vítor Picado que os 
mesmos deveriam ter este direito.--------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, considera que, fundamentalmente, este suplemento não deve servir para criar 
mau ambiente entre os trabalhadores e fomentar a divisão entre aqueles que recebem e 
aqueles que não recebem mas, na sua opinião, parece que isso vai ser difícil de conseguir 
porque haverá sempre gente capaz de explorar esta situação que não está nas mãos do 
executivo resolver e portanto as ações ficarão para quem as pratica, disse.--------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que irá tentar coligir alguma informação relativamente à 
implementação deste suplemento noutras câmaras onde estarão acauteladas, pensa ele, as 
questões legais que levam ao alargamento desta medida a outras categorias profissionais, para 
apresentar em próximas ocasiões na Câmara Municipal de Beja mas, desde logo, e uma vez 
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que estão todos de acordo em alargar o suplemento à Brigada de Vias e Caminhos considera 
que seria muito fácil, pela natureza das funções que estes trabalhadores desempenham, o 
executivo justificar e abrangê-los com este suplemento, sendo que os vereadores da CDU cá 
estarão para secundarizar essa opção assumindo em conjunto o risco necessário para o efeito, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

190)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2. – 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.------------------ 
 
 

3. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 
 

Aprovada por maioria com duas 

abstenções em reunião de câmara 

realizada em 16 de junho de 2021 
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