
 
 

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 treze, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
dezasseis de junho do ano dois mil e vinte e um;------------------------------------------- 

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

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente que começou por propor a inclusão de um ponto na ordem de 
trabalhos, nomeadamente o pedido de certidão de direito de preferência relativo ao prédio 
sito na Rua do Carmo Velho, nº 8, em Beja, uma vez que o requerente tem escritura marcada 
para dia 30 de junho e a próxima reunião de câmara ordinária será no dia 07 de julho. 
Havendo concordância de todos os presentes passou este assunto a constar da ordem de 
trabalhos como ponto 2.9.2..--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação das atas nos 11/2021 e 12/2021;-------------------- 

 
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 as seguintes atas:-----------------------------------------------------
nº 11/2021, relativa à reunião de câmara extraordinária realizada no dia vinte e oito de maio 
de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por 
maioria com as abstenções dos vereadores Arlindo José Clemente Morais e João Manuel Rocha 
da Silva, por não terem participado na mesma.(Deliberação nº 208)--------------------------------------
nº 12/2021, relativa à reunião de câmara realizada no dia dois de junho de dois mil e vinte e 
um, que foi previamente enviada a todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção 
da vereadora Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, por não ter participado na 
mesma.(Deliberação nº 209)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado antes de mais lamentou as circunstâncias que levaram ao facto de, 
tanto o senhor Presidente, como o senhor Vice-Presidente, estarem sujeitos ao isolamento 
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profilático, esperando naturalmente que tudo corra pelo melhor e desejando que possam 
estar rapidamente de volta ao ativo.------------------------------------------------------------------------------
Em seguida não quis também deixar de lamentar que, relativamente à inauguração ou 
abertura do logradouro do Centro UNESCO, mais uma vez, os vereadores em regime de não 
permanência não tenham sido pelo menos informados, prática que tem sido comum nalgumas 
iniciativas de caráter público que se têm realizado.-----------------------------------------------------------
Relativamente à informação que lhe foi fornecida sobre os concursos para chefias de divisão e, 
depois do email que enviou elencando algumas dúvidas em termos da instrução do 
procedimento, solicitou também as convocatórias dos candidatos para comparecerem nos 
respetivos atos de avaliação, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município de Beja 
aprovado para o ano 2021;-------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com as indicações superiormente transmitidas, são os seguintes os documentos que 
instruem a proposta de alteração do mapa de pessoal aprovado para o ano 2021, que constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata:------------------------------
Mapa de Pessoal – Ano 2021 - alteração (artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – 

aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho), que enquadra os postos de trabalho 
ocupados por cargo/carreira/categoria em cada unidade orgânica/serviço, com a indicação da 
área de formação académica ou profissional, nas situações em que a mesma se justifica, e com 
a indicação do nº de postos de trabalho a ocupar por tipo de vínculo jurídico-laboral;-------------
Mapa com a caracterização dos postos de trabalho a ocupar (Anexo 1), complementar ao Mapa 
de Pessoal – Ano 2021 - alteração, que enquadra os postos de trabalho que se destinam a ser 
ocupados por cargo/carreira/categoria em cada unidade orgânica/serviço, com a indicação das 
caracterizações dos respetivos postos de trabalho (funções que se destinam a ser desenvolvidas 

pelos seus ocupantes), área de formação académica ou profissional, nas situações em que a 
mesma se justifica, e a referência ao nº de postos de trabalho a ocupar e à natureza do 
respetivo vínculo jurídico-laboral;---------------------------------------------------------------------------------
Mapa relativo à transferência de competências no domínio da Educação (Anexo 2), 
complementar ao Mapa de Pessoal – Ano 2021 – alteração, que enquadra os postos de 
trabalho ocupados com efeitos a 01/01/2021 e os postos de trabalho a ocupar, com referência 
à respetiva unidade orgânica/serviço e ao tipo de vínculo jurídico-laboral;-----------------------------
Mapa com a caracterização dos postos de trabalho a ocupar resultantes da transferência de 
competências no domínio da Educação (Anexo 3), complementar ao mapa identificado como 
“Anexo 2”, que enquadra os postos de trabalho que se destinam a ser ocupados por 
cargo/carreira/categoria na respetiva unidade orgânica/serviço, com a indicação da 
caracterização dos respetivos postos de trabalho (funções que se destinam a ser desenvolvidas 

pelos seus ocupantes) e com referência ao nº de postos de trabalho a ocupar e à natureza do 
respetivo vínculo jurídico-laboral.---------------------------------------------------------------------------------
No seguimento das indicações superiormente transmitidas e tendo em atenção o disposto no 
nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, indica-se a modificação constante da respetiva proposta de alteração 
ao Mapa de Pessoal:--------------------------------------------------------------------------------------------------
Posto de trabalho criado: Assistente Operacional – Novo Recrutamento – para ocupação em 
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regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: 1 Assistente 
Operacional – Serviço Municipal de Proteção Civil.----------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

210)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.2. – Proposta de abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de 
Beja, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Serviço de Mercados e Feiras, nomeadamente no que se refere a pessoal 
Técnico Superior para dar resposta às diversas exigências funcionais, de caráter permanente, 
inerentes ao funcionamento do Serviço de Mercados e Feiras, propõe-se a abertura do 
procedimento concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de 
pessoal de natureza permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação 
do respetivo posto de trabalho existente no mapa de pessoal aprovado para 2021, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos das disposições legais estabelecidas na Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada 
e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro: 1 Técnico Superior – área de 
Gestão, Engenharia Alimentar, Agroindústrias para a Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade/Serviço de Mercados e Feiras.-------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho, no 
âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e ao referido procedimento concursal 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria. Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, 
também, em jornal de expansão regional.-----------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com o recrutamento em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2021, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 



 

Página 4 de 16 
 

previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do n.º 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7.º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: João Tiago Martins Carapau, Diretor Geral Corporativo na SIMAB, S.A.;------------------
Vogais efetivos: Rita Isabel P. de Paiva, Técnica Superior, que substituirá o presidente nas suas 
faltas e impedimentos e Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos, Técnica Superior;------------
Vogais suplentes: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira e Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior.-----------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 211)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de aprovação do Plano de Intervenção no Espaço Rústico 
do Monte da Navarra;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 4077, de 11 de junho de 2021, do Serviço Planeamento e Elaboração Projetos, 
informando que o PIER da Navarra esteve em discussão pública tendo o prazo para 
apresentação de reclamações ou sugestões terminado no passado dia 07 de Junho sem que, 
nesse âmbito, se tivesse registado qualquer participação. De acordo com o teor da ata da 
conferencia procedimental, o plano apenas poderia ser submetido a aprovação da Assembleia 
Municipal após parecer favorável das Infraestruturas de Portugal, o que já ocorreu.----------------
Por solicitação da EDIA, foi incluído no regulamento o ponto 6 do artigo 21 de modo a 
salvaguardar a garantia da proteção de uma conduta do Bloco 4 de São Matias.---------------------
Face ao exposto o Plano, na versão que se junta e que constitui documento anexo número 
dois que faz parte integrante da presente ata, reúne condições para que a Câmara Municipal 
proponha a sua aprovação pela Assembleia Municipal.------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

212)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.4. – Atualização de repartições de encargos:----------------------------------------------- 

 
Registo nº 4046, de 11 de junho de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que na passada reunião de Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 
2020 foi aprovada uma atualização da repartição de encargos prevista para a empreitada de 
reabilitação do Mercado Municipal de Beja, adjudicada à Lena Engenharia e Construções, 
S.A., pelo valor de 1.980.000,00 € (s/IVA incluído), presumindo a possibilidade de executar 
apenas em 2020 cerca de dois meses de obra, distribuindo a sua execução financeira por 2021 
e 2022. Neste momento verifica-se que a obra se encontra com um atraso significativo devido 
a alguns constrangimentos e factos imprevistos detetados, principalmente devido à 
inexistência de pavimento térreo adequado aos novos pavimentos e à destruição de 
elementos estruturais no interior dos talhos existentes, situações que implicam custos 
importantes que têm vindo a ser discutidos técnica e financeiramente mas que condicionaram 
naturalmente o desenvolvimento da obra durante estes últimos meses.-------------------------------
Perante estes problemas, será expectável que a obra se prolongue por mais tempo durante 
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2022, pelo que se propõe uma nova atualização da repartição de encargos para esta 
empreitada, transferindo para o próximo ano os valores que se indicam, determinados com 
base no cronograma financeiro da proposta adjudicada ajustado ao arranque da obra e 
considerando cerca de quatro a cinco meses de atraso da empreitada.---------------------------------
Deste modo, teremos para 2022, mais 416.866,84 € do que já estava previsto, correspondendo 
a um total para o próximo ano do seguinte montante (valores sem IVA incluído):----------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 778.573,31 € 
 
Relativamente às questões colocadas pelo vereador Vítor Picado nomeadamente qual o prazo 
atual de término desta obra e se está prevista alguma intervenção na cave uma vez que são 
constantes as inundações provenientes das águas pluviais chegando-se inclusivamente a 
perder materiais que estavam lá acondicionados, o senhor Presidente da Câmara informou 
não se recordar do prazo inicial mas julga que a conclusão das obras estavam previstas para o 
verão de 2022, tendo resvalado o prazo entre quatro a cinco meses, como consta da 
repartição de encargos. Nesta altura sabe que a obra voltou a ganhar ritmo depois da fase de 
demolição onde andou de facto muito devagar e, neste momento, estão a ser introduzidas as 
ligações de água e eletricidade que ficarão debaixo do futuro chão.-------------------------------------
No que se refere às caves terá que perguntar ao Serviço de Empreitadas para poder informar o 
senhor vereador mas estão previstas intervenções significativas ao nível da cave.------------------- 
 
O vereador Vítor Picado agradeceu as explicações e referiu que na sua opinião deveria 
incrementar-se uma outra dinâmica nesta obra porque a este ritmo não está a ver que a 
mesma termine antes do final de 2023, contudo, estão de acordo com esta atualização de 
repartição de encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

213)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informação de 11 de junho de 2021, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, João 
Machado, propondo, na sequência da adjudicação do empréstimo de longo prazo destinado 
ao financiamento da obra de reparação da Estrada Municipal entre Santa Vitória e Mina da 
Juliana ao BPI, e de acordo com o novo plano de pagamentos apresentado, a aprovação da 
respetiva atualização de repartição de encargos:-------------------------------------------------------------- 
 

Ano Amortizações Juros Prestação – Capital + Juros 

2021 --- € 2.037,00 € 2.037,00 € 

2022 --- € 4.074,00 € 4.074,00 € 

2023 51.851,85 € 3.998,56 € 55.850,41 € 

2024 51.851,85 € 3.696,78 € 55.548,63 € 

2025 51.851,85 € 3.395,00 € 55.246,85 € 

2026 51.851,85 € 3.093,22 € 54.945,07 € 

2027 51.851,85 € 2.791,44 € 54.643,29 € 

2028 51.851,85 € 2.489,67 € 54.341,52 € 

2029 51.851,85 € 2.187,89 € 54.039,74 € 

2030 51.851,85 € 1.886,11 € 53.737,96 € 

2031 51.851,85 € 1.584,33 € 53.436,18 € 

2032 51.851,85 € 1.282,56 € 53.134,41 € 

2033 51.851,85 € 980,78 € 52.832,63 € 

2034 51.851,86 € 679,00 € 52.530,86 € 

2035 51.851,86 € 377,22 € 52.229,08 € 

2036 25.925,93 € 75,44 € 26.001,37 € 

Total 700.000,00 € 34.629,00 € 734.629,00 € 
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Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

214)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.5. – Proposta de adjudicação do concurso público para alienação de 
dez lotes de terreno municipal para moradias unifamiliares;----------------------- 

 
Presente o relatório final do Concurso Público para Alienação de dez lotes de terreno 
municipal para moradias unifamiliar:-----------------------------------------------------------------------------
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas doze horas e trinta minutos, 
reuniu o júri nomeado por deliberação de Câmara de vinte e um de abril de dois mil e vinte e 
um, para o Concurso Público para “Alienação de dez lotes de terreno municipal para moradias 
unifamiliar”, composto pelos membros efetivos Paula Mansinhos, João Duarte Margalha e 
Teresa Costa. O júri aplicou neste procedimento o disposto no Código da Contratação Pública. 
Assim, a apreciação, a análise da proposta e a elaboração do relatório foi efetivada de acordo 
com o disposto no artigo 69º do mesmo código.--------------------------------------------------------------
1. PÚBLICAÇÃO DO CONCURSO: O Concurso foi publicado no Diário do Alentejo de 30 de abril de 
2021, através do anúncio nº 2036, afixado em edital e ainda na página eletrónica do 
Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:---------------------------------------------------------------------------------------
No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, antes de se dar 
início ao sorteio, constatou-se que o lote 62 já tinha sido transmitido a um terceiro no âmbito 
de outro concurso. Motivo pela qual foi retirado do sorteio.-----------------------------------------------
O Júri analisou as propostas, tendo deliberado por unanimidade a sua admissão pelos motivos 
e fundamentos a seguir indicados:--------------------------------------------------------------------------------
2.1 Os concorrentes apresentaram as propostas dentro do prazo estabelecido para o efeito;----
2.2 Os concorrentes apresentaram proposta com o comprovativo da caução;------------------------
2.3 O concorrente Quintino Mandás Biague não apareceu ao sorteio, ficando assim excluído;---
2.4 Procedeu-se ao sorteio dos onze lotes terrenos, obtendo a seguinte atribuição:---------------- 
 

1º Sorteio

Nº Data Hora Concorrente Lote Atribuido

1 30/04/2021 12:30 Daniel Manuel Sargento Valente Branco

2 04/05/2021 08:45 José Filipe Guerreiro Camacho Branco

3 06/05/2021 08:55 Daniela Sofia Tabaquinho Lebre Branco

4 18/05/2021 10:00 Quintino Mandás Biague Nâo compareceu

5 21/05/2021 10:36 Joana Filipa Menicha Janeiro Lote 8

6 25/05/2021 09:37 Vania Alexandra F. Varrasquinho Xavier Branco

7 27/05/2021 09:46 Jorge Manuel C. Santinhos Janeiro Lote 3

8 27/05/2021 09:48 Maria Filomena C. Menicha Janeiro LOTE 1

9 27/05/2021 12:04 João Manuel R. B. Rodeia Machado LOTE 4

10 28/05/2021 08:45 Marco Filipe Marques Rita Branco

11 28/05/2021 11:31 António Manuel Coelho Guerreiro LOTE 5

12 31/05/2021 08:21 Sónia Isabel Cataluna Teixeira LOTE 9

13 31/05/2021 09:13 Anabela Torres G. Godinho Guerreiro LOTE 6

14 31/05/2021 10:32 Tiago Filipe M. Afonso Torres Branco

15 31/05/2021 10:33 Hugo Miguel M. Afonso Torres LOTE 7

16 31/05/2021 10:34 André Marques Diogo Branco

17 31/05/2021 10:36 Rita Isabel Mata Gomes LOTE 135

18 31/05/2021 13:53 Susana Isabel F. Rocha da Cruz LOTE 2

Entrega de Propostas

 
 



 

Página 7 de 16 
 

4. AUDIÊNCIA PRÉVIA: No âmbito da audiência prévia realizada presencialmente, no dia 
04/6/2021 os concorrentes em que no mesmo agregado familiar foram atribuídos dois lotes, 
dado que os mesmos se destinam a habitação própria, resultou em cinco desistências e duas 
permutas conforme quadro seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 
 

Lote Atribuido Alterações

Joana Filipa Menicha Janeiro Lote 8 Permuta com o Lote 1

Jorge Manuel C. Santinhos Janeiro Lote 3 Desiste do Lote 3

Maria Filomena C. Menicha Janeiro LOTE 1

Permuta com o Lote 8 e 

desistencia  do mesmo

João Manuel R. B. Rodeia Machado LOTE 4 Desiste do Lote 4

António Manuel Coelho Guerreiro LOTE 5 Desiste do Lote 5

Rita Isabel Mata Gomes LOTE 135 Desiste do Lote 135

1º Sorteio

Concorrente

 
 

Na sequência das desistências ficaram por atribuir 5 lotes, o lote 3, 4, 5, 8 e 135, tendo o júri 
decidido proceder a um novo sorteio no dia 09/06/2021, pelas 12:00 horas, com os 
concorrentes que não lhe foi atribuído lote.--------------------------------------------------------------------
5. SEGUNDO SORTEIO:--------------------------------------------------------------------------------------------------
No dia 09/06/2021 procedeu-se ao 2º sorteio, pelas 12 horas, no auditório do Edifício 
Administrativo do Parque de Feiras e Exposições de Beja, Manuel de Castro e Brito – Av. 
Salgueiro Maia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 Estiveram presentes todos os concorrentes que não tinham sido contemplados com lote de 
terreno no 1º sorteio;-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 Após o 2º sorteio obteve-se a seguinte atribuição dos lotes restantes:----------------------------- 
 

2º Sorteio

Lote Atribuido

Daniel Manuel Sargento Valente Lote 3

José Filipe Guerreiro Camacho Lote 5

Daniela Sofia Tabaquinho Lebre Lote 4

Vania Alexandra F. Varrasquinho Xavier Lote 8

Tiago Filipe M. Afonso Torres Branco

André Marques Diogo LOTE 135

Concorrente

 
 

Após o segundo sorteio houve um pedido de permuta entre José Filipe Guerreiro Camacho e 
André Marques Diogo dos lotes nº 5 e nº 135 respetivamente.-------------------------------------------
6. ADJUDICAÇÃO: O júri propõe a adjudicação dos dez lotes de terreno municipal para moradias 
unifamiliar a concurso com a seguinte atribuição:------------------------------------------------------------- 
 

Concorrente Lote Atribuido

Daniel Manuel Sargento Valente Lote 3

José Filipe Guerreiro Camacho Lote 135

Daniela Sofia Tabaquinho Lebre Lote 4

Quintino Mandás Biague Nâo compareceu

Joana Filipa Menicha Janeiro Lote 1

Vania Alexandra F. Varrasquinho Xavier Lote 8

Jorge Manuel C. Santinhos Janeiro Desistiu

Maria Filomena C. Menicha Janeiro Desistiu

João Manuel R. B. Rodeia Machado Desistiu

Marco Filipe Marques Rita Desistiu

António Manuel Coelho Guerreiro Desistiu

Sónia Isabel Cataluna Teixeira LOTE 9

Anabela Torres G. Godinho Guerreiro LOTE 6

Tiago Filipe M. Afonso Torres Não atribuido

Hugo Miguel M. Afonso Torres LOTE 7

André Marques Diogo LOTE 5

Rita Isabel Mata Gomes Desistiu

Susana Isabel F. Rocha da Cruz LOTE 2  
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 215)---------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de resolução do protocolo celebrado com o Centro 
Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança referente ao 
fornecimento de refeições escolares;-------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Arlindo Morais deu conhecimento da minuta para a comunicação da resolução do 
Protocolo celebrado referente às refeições escolares, com fundamento na ocorrência de dia 18 
de maio de 2021, que levou à urgência do Hospital de Beja dezenas de crianças das escolas 
cujas refeições eram asseguradas pelo Centro, com sintomas de natureza infeciosa ou tóxica, e 
à instauração de processo-crime, contra o mesmo, pelas autoridades competentes, por 
suspeita de prática de crime de corrupção de substâncias alimentares ou medicinais, conforme 
comunicado da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, datado de 20 de maio 
de 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, nos termos da cláusula 4ª nº 2 do Protocolo constitui fundamento para a resolução do 
mesmo a existência de incidente grave que viole as regras de sã convivência e respeito mútuo 
entre as partes, não conferindo a resolução, nos termos do nº 4 da mesma cláusula direito a 
qualquer indemnização.----------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que esta decisão foi tomada depois de reuniões com os diretores dos 
Agrupamentos e das Associações de Pais, é uma decisão que lhes custa tomar como se calcula 
mas, perante estes factos e devido à quebra de confiança que existe, não poderiam decidir de 
outra forma, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da CDU percebem aquilo que consta no 
parecer e que houve uma quebra de confiança tendo em conta o episódio que ocorreu e que 
podia ter sido mais grave, contudo, colocou as seguintes questões:-------------------------------------
Há resultados das amostras recolhidas à comida? Existe um processo-crime? Onde é que ele 
está? Há conclusões de todos os procedimentos?-------------------------------------------------------------
A haver e ter sido provado dolo, naturalmente que estão de acordo com o término do 
contrato, mas não lhe parece que para já essa informação exista, aliás, se existe que lhes 
mostrem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Não havendo e imaginando-se por acaso que depois dessa análise não se consegue determinar 
onde foi a origem do problema poderá a Câmara Municipal por término a este protocolo, 
perguntou.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu que aquilo que consta no parecer não diz mais nada que não 
esteja no comunicado da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ou seja, que 
foi instaurado um processo-crime por suspeita de prática de crime de corrupção de 
substâncias alimentares ou medicinais, que foram apreendidos 240 ovos fora do prazo de 
validade e 40kg de carne que estavam mal acondicionados.-----------------------------------------------
Depois, nem a Câmara Municipal nem o Centro, têm para já qualquer informação da ASAE, mas 
efetivamente isto é verdade, aconteceu, portanto, no futuro haverá uma conclusão, não sabe 
qual será, se virá comprovar os factos ou outra coisa qualquer, contudo, pensa que estarão a 
ser efetuados um conjunto de análises e naturalmente haverá que se aguardar por esses 
resultados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por outro lado, já há conhecimento, através da Saúde Pública, que efetivamente duas 
senhoras apresentavam-se com estafilococos, que há um conjunto de reparos a melhorar e 
portanto, perante a comunidade escolar, diretores e associações de pais, esta foi a decisão que 
ao executivo em permanência lhes parece ser a melhor para fazer face a esta quebra de 
confiança.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naturalmente os vereadores da CDU por terem outro tipo de informação ou não, tomarão a 
posição que entenderem, mas a do executivo em permanência é esta. Se o senhor vereador 
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Vítor Picado lhe perguntar se tem certezas absolutas, obviamente que não as tem, mas 
perante os factos e perante o que foi dito existe a forte possibilidade da alimentação ter sido 
contaminada ou pelas pessoas que a confecionaram ou através da alimentação em si, disse.---- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que no limite está de acordo, no entanto, apenas quer provas 
que o vereador Arlindo Morais não lhe consegue apresentar. Depois considera que há aqui 
duas questões, uma delas diz respeito à confeção da comida onde realmente poderá ter 
acontecido uma série de coisas e outra diz respeito à apreensão, que é um facto, dos ovos fora 
da validade e de algumas proteínas mal acondicionadas, aliás, ovos que, passado este tempo, 
ainda lá continuam fedendo porque o espaço foi constituído como fiel depositário e não há 
autorização para os retirar, mas este é um caso, o outro é detetar, preto no branco, onde é 
que foi a origem deste infeliz acontecimento que levou um conjunto de crianças ao hospital e 
que podia ter sido uma situação muito mais grave da que foi. Portanto, como disse, no limite 
estão de acordo, agora pessoalmente não gosta de decidir baseado em atos de fé, tem que 
decidir com provas concretas pelo que considera que esta decisão deveria ficar suspensa até 
haver dados concretos, porque assim, é como se diz na gíria “porem-se a jeito” para que a 
entidade em questão possa mais tarde até solicitar uma indemnização se não forem 
comprovados os factos que estão aqui a ser citados sem dados concretos, disse.-------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu ser da opinião que, perante estes factos e estando a 
decorrer um processo-crime, deve hoje ser votada a resolução do protocolo, no futuro, se da 
parte das autoridades vier outra informação, cá estarão naturalmente para reverter esta 
decisão e retomar as ligações que sempre houve entre as partes e que a Câmara Municipal 
sempre apoiou para que não lhes faltasse nada no sentido de fornecer boa alimentação às 
crianças. O que aconteceu foi grave, palavras do senhor vereador Vítor Picado, podia ter sido 
muito mais grave, o município desde a primeira hora fez todas as diligências para atenuar a 
situação, junto do hospital, junto dos pais e junto de toda a comunidade escolar, mas, perante 
tudo isto, quem lidera o processo não pode ficar indiferente, pessoalmente não fica e acha que 
a decisão tem de ser tomada, o que vier para a frente estarão cá para assumir essas mesmas 
responsabilidades, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, por considerar que provavelmente têm posturas diferentes de 
estar na vida e na política, perguntou ao senhor vereador Arlindo Morais se nalgum momento 
houve alguma reunião com o Centro Social para resolver por mútuo acordo este protocolo.-----
Referiu ainda que aquilo que o vereador Vítor Picado disse terá a ver com o facto de se estar 
perto do final do ano letivo e de poderem estar munidos com uma informação mais válida 
daqui a um mês ou mês e meio antes da preparação do novo ano letivo.------------------------------
Por outro lado, obviamente que não é só o dolo porque a negligência também é importante 
ser avaliada, contudo, e não podendo falar em provas mas em indícios muito fortes, seria 
importante saber o que é que esteve na origem do acontecimento porque a dúvida não pode 
passar para o ano letivo seguinte, agora, primeiro, houve esta tentativa de se chegar a acordo 
com o Centro e perceber como é que se podia de alguma forma suspender durante os 
próximos meses o protocolo ou até resolvê-lo por mútuo acordo sem haver este peso desta 
decisão, perguntou.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais referiu ser verdade que têm posições completamente diferentes na 
política, é um facto e não há dúvidas em relação a isso.-----------------------------------------------------
Disse que desde a primeira hora foram mantidos contatos com a Diretora do Centro Social, e 
foi a própria que disse compreender e aceitar se fosse tomada uma posição desta natureza. A 
decisão não foi tomada de imediato mas só quando saiu o comunicado da ASAE e, nessa 
mesma tarde, foi dado conhecimento disto aos diretores e associações de pais, porque na sua 
opinião estas questões têm de ser tratadas com firmeza para que a comunidade escolar sinta 
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que existe e que houve, da parte do município, uma defesa das crianças perante um 
comunicado que saiu e que levantou muitas dúvidas sobre a forma como eram acondicionados 
os alimentos, dúvida que não podia ficar junto da comunidade, é apenas isto, disse.--------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, quis confirmar aquilo que o senhor vereador Arlindo Morais 
acabou de dizer, ou seja, se a diretora compreende a situação, no fundo, isto é um acordo na 
resolução deste protocolo, é o que está a interpretar.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, referiu que essas palavras são da vereadora, não disse que é um 
acordo, aquilo que disse foi que a diretora pedagógica compreende que a situação foi muito 
grave como o vereador Vítor Picado também diz que a situação foi grave, aliás, todos dizem 
que a situação foi grave mas não se faz nada, fica tudo na mesma, disse.------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, perante esta resposta, será justo concluir que esta decisão foi 
tomada e ainda assim, mesmo com a compreensão da instituição e da sua diretora desde a 
primeira hora relativamente a esta tomada de posição, por parte da Câmara Municipal não foi 
proposta a resolução do protocolo por mútuo acordo, é isto que está a tentar perceber, lá está 
é uma questão de postura, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Arlindo Morais, respondeu que é isso mesmo. Acrescentou também que até hoje, 
da parte da direção do Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, e para que 
fique assente, formalmente não lhes chegou qualquer pedido de reunião ou preocupação para 
perceber o que é que se podia fazer perante a gravidade desta situação.------------------------------ 
 
A vereadora Sónia Calvário, tomou nota e disse que também fica assente que o vereador 
Arlindo Morais disse que estavam em estreitos contatos com a diretora do Centro que no 
fundo representa a instituição perante a Câmara Municipal, disse.-------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado acrescentou mais uma vez estar de acordo, no limite, com tudo o que 
foi aqui elencado, agora só precisam que o processo esteja corretamente instruído para 
decidirem em consciência. Saiu um comunicado oficial, anexe-se ao processo e diga-se 
claramente, apresentando-se provas inequívocas, que houve problemas ao nível do 
manuseamento da comida e da utilização de produtos fora da validade, porque o que a 
Câmara Municipal fez até este momento, de suspender o serviço, ele próprio teria feito, agora 
a instrução deste processo carece de provas que subjazem a estas questões.-------------------------
Foi dado um passo importante dizendo que não se toleram comportamentos desta natureza, 
suspendeu-se de imediato o serviço e irá aguardar-se, até haver provas inequívocas, para 
responsabilizar e dizer por a + b, vocês não têm condições para continuar a prestar um serviço 
desta natureza pelo que o contrato é rescindido de imediato, isto é o que deveria ser feito na 
sua opinião, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja não 
tem qualquer dúvida que esta entidade fornecedora de refeições não agiu com dolo e, como a 
senhora vereadora Sónia Calvário disse, foi mais uma situação que evidencia negligência, uma 
vez que o problema esteve certamente na confeção da comida, porque quando se fala em 188 
refeições produzidas naquele dia e cerca de 50 pessoas passaram pelo hospital é por demais 
evidente que partiu de algum problema de confeção, agora, se foi causado pela funcionária, se 
foi causado pelos ovos não se sabe, sabe-se que foi causado por algo que aconteceu naquele 
refeitório naquela confeção específica.--------------------------------------------------------------------------
Depois, nada na vida é definitivo e a Câmara municipal não exclui a hipótese de, no futuro, 
retomar o serviço de contratação de refeições ao Centro Social, contudo, há um conjunto de 
insuficiências que foram detetadas à posteriori como por exemplo a viatura que transporta os 
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alimentos para fora da cidade que precisa claramente de outras condições ou as falhas 
existentes que foram encontradas na cozinha, feitas essas correções, a Câmara Municipal está 
novamente aberta a retomar o serviço e nem sequer é uma questão de ter mão firme ou 
“bater” na entidade que tem sempre sido solidária com a Câmara Municipal refira-se, como o 
contrário, aliás, ainda há tempo foi doado um imóvel devoluto à instituição, foi pavimentado 
todo o recinto da entrada, foram apoiados financeiramente, agora, enquanto este pormenores 
não forem corrigidos de forma a que a comunidade escolar, nomeadamente os pais 
readquiram a confiança na entidade, não existe grande alternativa para a Câmara Municipal 
continuar com este protocolo em vigor, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

216)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

2.7. – Proposta de alargamento do Projeto Incluir com Saúde – Ótica 
Solidária;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº3383, de 18 de maio de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando, na sequência da informação datada de 23 de fevereiro de 2021, correspondente 
ao relatório do ano de 2020 do projeto Ótica Solidária, e do constante no registo 1900 do 
Gabinete Jurídico, relativo à possibilidade de alargamento do Projeto Incluir com Saúde - Ótica 
Solidária, que após contactos estabelecidos com todas as óticas da cidade de Beja, quatro 
manifestaram intenção de adesão, por escrito, nomeadamente, GrandVision Portugal 
Unipessoal, Ldª, Modelo Visual Ópticas; Pax Óptica e Centro Óptico de Beja.-------------------------
Acresce, que relativamente à Óptica MultiÓpticas Beja, foi apresentando um conjunto de pré-
requisitos a definir para integração no projeto. Das condições apresentadas, refira-se que se 
trata de questões que constam igualmente do protocolo já existente com a ótica Mário 
Oculista, à exceção das que a seguir se descreve e que têm a ver com as especificidades de 
lentes e armações e com a emissão de recibo de donativo por cada óculo doado: “Armações da 
marca Seen (até 39,00 €) e Lentes 1.5 com antirrisco da gama exclusiva GV; Em casos muito 
excecionais, em que a loja considere que as características das lentes não permitem que o 
trabalho fique em conformidade (nomeadamente no que diz respeito a espessura) deverá ser 
solicitada uma autorização especial aos superiores hierárquicos (Direção Comercial e 

Administração).”---------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com o parecer jurídico, “será necessária deliberação de câmara no sentido de 
aceitar as referidas óticas na qualidade de beneficentes, nos termos do protocolo em causa, no 
âmbito do projeto “Ótica Solidária”, no contexto do mecenato social, previsto atualmente no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais (artigo 61º e seguintes)”.------------------------------------------------------
Para conhecimento sobre a atividade do projeto durante o ano de 2020, refira-se que, não 
obstante se ter contabilizado apenas 8 meses, foi realizado um total de 81 atendimentos o que 
corresponde a uma média de aproximadamente 10 atendimentos mensais, superior à média 
de 7,25 atendimentos anuais de 2019. Relativamente ao número de pedidos deferidos 
encaminhados à ótica, verifica-se, contudo um decréscimo relativamente ao ano de 2019, já 
que foram marcadas 40 consultas em 2020, correspondendo a uma média mensal de 5 
consultas mensais. No ano de 2019 correspondeu a um valor 6,75 consultas mensais.-------------
É tendo em conta o aumento na procura de integração no presente projeto por parte dos/as 
munícipes que se iniciou o processo de alargamento do mesmo a outras óticas da cidade. 
Paralelamente e atentos a que o projeto Ótica Solidária está em implementação há 
aproximadamente dois anos e meio, numa lógica de melhorar a resposta e existindo uma 
omissão relativa à questão da possibilidade de vários pedidos por parte da mesma pessoa 
beneficiária ou a definição de periodicidade dos mesmos, propõe-se a seguinte alteração nas 
normas de acesso do projeto, aprovadas em 07 de março de 2018:-------------------------------------
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Inclusão de um ponto na cláusula 4ª (Modo de Funcionamento):--------------------------------------------
Ponto 6. As situações que sejam objeto de apoio têm um período de carência de 2 anos até 
poderem ser novamente reavaliadas no caso de nova solicitação para integração do projeto, 
salvo exceções a avaliar casuisticamente.-----------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, coloca-se à consideração superior, propondo-se que se submeta a decisão da 
Câmara Municipal, conforme proposto pelo Gabinete Juridico:-------------------------------------------
O alargamento do projeto Ótica Solidária às óticas que manifestaram interesse, por escrito: 
GrandVision Portugal Unipessoal, Ldª; Modelo Visual Ópticas; Pax Óptica e Centro Óptico de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A alteração nas normas de acesso referente à introdução de um período de carência, após 
deferimento de um pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 217)---------------------------------------------- 
 
 

2.8. – Proposta de aprovação de minuta de destaque de parcela de 
prédio, situado em perímetro urbano, na Zona Poente da Cidade de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de certidão de destaque de parcela de prédio, situado em perímetro 
urbano, na Zona Poente da Cidade de Beja – União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e 
São João Baptista:------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Luis Alberto da Silva Miranda, Vereador do Pelouro das Obras e Urbanismo, no uso de 
competência delegada e subdelegada pelo Despacho nº 1/2017-DAU, de 25 de outubro de 
2017, publicado no Boletim Municipal Eletrónico do ano de 2017:---------------------------------------
CERTIFICA para os devidos efeitos que, por deliberação da Câmara Municipal de 16 de junho de 
2021, foi aprovada a operação de destaque da parcela de terreno com a área de 2.000,00m², 
correspondente ao Lote E, destinado a Equipamentos/Serviços, a destacar do prédio urbano 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº 1289/19990730, da freguesia de 
Santiago Maior e inscrito na matriz predial urbana da União das freguesias de Beja de 
Santiago Maior e São João Baptista sob o artigo 3464, cujo proprietário é o Município de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A criação do lote E insere-se, por sua vez, na operação de parcelamento prevista no artigo 2º 
do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona de Expansão Poente, cuja 3ª Alteração e 
Republicação, foi publicada através do Aviso nº 12333/2019, na 2ª Série do Diário da República 
nº 146, de 01 de agosto de 2019. Assim:-------------------------------------------------------------------------
Área do prédio originário: 21.071,98m²;------------------------------------------------------------------------
Tipo de prédio: Terreno para construção;-----------------------------------------------------------------------
Confrontações: do Norte com prédios do IGAPHE; Sul, Nascente e Poente com prédios do 
IGAPHE e terrenos arruamentos públicos.-----------------------------------------------------------------------
Área da parcela a destacar: 2.000,00m²;------------------------------------------------------------------------
Uso: Equipamentos/Serviços; --------------------------------------------------------------------------------------
Confrontações: do Norte com Traseiras de Edifícios da Rua António Villar e David Abreu; do Sul 
com Lote F; de Nascente com Traseiras da Rua Salvador Allende e de Poente arruamento 
confinante com traseiras de edifícios da Rua Comandante Ramiro Correia.----------------------------
Área da parcela restante: 19.071,98m²;-------------------------------------------------------------------------
Tipo de prédio: Terreno para construção urbana;-------------------------------------------------------------
Confrontações: do Norte com prédios do IGAPHE; Sul, Nascente e Poente com prédios do 
IGAPHE e terrenos arruamentos públicos.”----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 218)---------------------------------------------- 
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2.9. – Pedidos de certidão de direito de preferência:------------------------------------- 

 
Requerido por José Joaquim Parrinha – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender 
a fração B do prédio sito na Rua de Ezequiel Soveral Rodrigues, nº 20-E, em Beja, pelo valor de 
70.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o 
direito de preferência sobre a escritura de compra e venda. Analisada a pretensão não se vê 
do ponto de vista urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 219)-------- 
 
Requerido por Carlos Alberto Pacheco Miroso, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
do Carmo Velho, nº 8, em Beja, pelo valor de 110.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja, na qualidade de proprietário do solo, que se pronuncie sobre se pretende exercer ou 
não o direito de preferência que lhe confere o artigo 1535º do Código Civil.--------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 220)-------- 
 
 

2.10. – Pedido de certidão relativa a emparcelamento simples;------------------ 

 
Requerido por Joaquim Manuel Fialho Lourenço, a emissão de duas certidões relativas ao 
emparcelamento simples de 5 prédios rústicos artigos 29º, 30º e 55º da Secção C, 
denominados “Barbosa” e artigos 26º e 31º da Secção A, denominado “Saramago”, sitos na 
freguesia de São Matias.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 221)------------------- 
 
 

2.11. – Pedidos de certidão para constituição de prédios em 
compropriedade:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto, a emissão de certidão de 
constituição em compropriedade do prédio rústico denominado por “Saramaga”, com a área 
de 61,5750ha, inscrito na matriz rústica sob o artigo 71º Secção D, da freguesia de São Matias, 
em Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente no aumento de 
comproprietários dos mencionados prédios rústicos, pelo que, poderá ser emitida a certidão 
requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 222)------------------- 
 
Requerido por Rui Manuel Veríssimo Conceição Conduto, a emissão de certidão de 
constituição em compropriedade do prédio rústico denominado por “Herdade do Monte da 
Ponte”, com a área de 446,4850ha, inscrito na matriz rústica sob o artigo 16º Secção L, da 
União de Freguesia de Albernoa e Trindade, em Beja.-------------------------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente no aumento de 
comproprietários dos mencionados prédios rústicos, pelo que, poderá ser emitida a certidão 
requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 223)------------------- 
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2.12. – Programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo 2021 – 
segunda tranche;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 4111, de 14 de junho de 2021, do Serviço de Desporto, propondo, na sequência da 
informação de 11 de fevereiro de 2021, aprovada por deliberação de câmara de 17 de 
fevereiro de 2021, a aprovação dos valores da segunda (e última) tranche, no valor total de 
72.810,00 €, a atribuir ao associativismo desportivo, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo 2021.--------------------------------------------------------------------------------------
Em contexto de pandemia os valores totais considerados continuaram a ser os equivalentes 
aos apurados na época desportiva 2018/2019.----------------------------------------------------------------- 
 

PAMA 2021 – Desporto Tranches 

Entidades 1 2 TOTAL 

1 AC Beringel 150,00 € 250,00 € 400,00 € 1 

2 Academia Karaté Beja 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 2 

3 ACD Penedo Gordo 1.000,00 € 1.935,00 € 2.935,00 € 3 

4 ACR Zona Azul 9.000,00 € 10.270,00 € 19.270,00 € 4 

5 AF Salvador 800,00 € 800,00 € 1.600,00 € 5 

6 AH Bombeiros V Beja 800,00 € 698,00 € 1.498,00 € 6 

7 AJ Baleizoeira 150,00 € 150,00 € 300,00 € 7 

8 AVGDC Neves 250,00 € 225,00 € 475,00 € 8 

9 Beja Atlético Clube 2.500,00 € 2.874,00 € 5.374,00 € 9 

10 Beja Basket Clube 4.000,00 € 6.605,00 € 10.605,00 € 10 

11 Clube Academia Desporto 1.500,00 € 2.220,00 € 3.720,00 € 11 

12 Casa Povo Salvada 300,00 € 500,00 € 800,00 € 12 

13 CBA Pesca Desportiva 300,00 € 300,00 € 600,00 € 13 

14 CCD Bairro NS Conceição 3.500,00 € 3.835,00 € 7.335,00 € 14 

15 CCD Trindade 300,00 € 1.230,00 € 1.530,00 € 15 

16 CCDR Casa Povo Quintos 300,00 € 630,00 € 930,00 € 16 

17 CCRD Santa Vitória 300,00 € 500,00 € 800,00 € 17 

18 CDR Salvadense 1.000,00 € 927,00 € 1.927,00 € 18 

19 Clube BTT Sempre Ábrir 150,00 € 250,00 € 400,00 € 19 

20 Associação Desportivo Beja 1916 3.500,00 € 3.260,00 € 6.760,00 € 20 

21 Clube Natação Beja 3.500,00 € 4.987,00 € 8.487,00 € 21 

22 Clube Patinagem Beja 6.000,00 € 5.837,00 € 11.837,00 € 22 

23 CRD Cabeça Gorda 1.000,00 € 2.605,00 € 3.605,00 € 23 

24 Despertar SC 9.000,00 € 12.767,00 € 21.767,00 € 24 

25 FC Albernoense 1.000,00 € 1.596,00 € 2.596,00 € 25 

26 GDC Mombeja 500,00 € 700,00 € 1.200,00 € 26 

27 Judo Clube Beja 2.000,00 € 4.111,00 € 6.111,00 € 27 

28 Louredense FC 500,00 € 440,00 € 940,00 € 28 

29 UDC Beringelense 1.000,00 € 1.308,00 € 2.308,00 € 29 

Total 54.800,00 € 72.810,00 € 127.610,00 € 
 

Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder à transferência da segunda tranche no 
valor total de setenta e dois mil e oitocentos e dez euros.(Deliberação nº 224)------------------------ 
 
 

2.13. – Proposta de apoio financeiro extraordinário;------------------------------------- 

 
Registo nº 4029, de 09 de junho de 2021, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, informando que 
no seguimento da reunião realizada no passado mês de maio com a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Beja e considerando os vários constrangimentos e questões 



 

Página 15 de 16 
 

levantadas relativas ao funcionamento da associação, não sendo possível à Câmara Municipal 
de Beja fazer face a todas elas, verificadas as disponibilidades financeiras, propõe-se a 
atribuição de um apoio extraordinário de 40.000,00 € (quarenta mil euros) para fazer face aos 
custos da atualização do Veículo de Combate a Incêndios Urbanos.-------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro extraordinário no valor 
de quarenta mil euros.(Deliberação nº 225)---------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.14. – Proposta de aprovação de Auto de Doação;--------------------------------------- 

 
Presente o Auto de Doação a celebrar entre a Turismo do Alentejo, ERT e a Câmara Municipal 
de Beja, em que o primeiro declara que doou ao segundo o conjunto de 28 peças descritas no 
documento que constitui anexo número três e que faz parte integrante da presente ata.--------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 226)---------------------------------------------- 
 
 

2.15. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pelo 
licenciamento de operação urbanística;---------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pelo licenciamento de operação urbanística, no âmbito do Processo de Construção nº PC 

80/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 227)----------------------------------------------- 
 
 

2.16. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado por Autonomia e Descoberta, C.R.L., a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte, para uma visita à Praia Fluvial Cinco Réis, no próximo dia 13 de junho 
de 2021 para 13 pessoas, no âmbito do projeto de estágios Erasmus a decorrer na cidade de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 228)----------------------------------------------- 
 
 

2.17. – Resumo Diário de Tesouraria nº 111, relativo ao dia quinze de 
junho de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, 
quinhentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e três euros e trinta e cinco cêntimos, 
sendo três milhões, setenta mil, cinquenta e nove euros e quarenta e um cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e três euros e noventa e 
quatro cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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4. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 
 
 

___________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 
 
 

__________________ 
João Daniel Frazão Felício

 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 07 de junho de 

2021 
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