
 
 

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 dezanove, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada 
a quinze de setembro do ano dois mil e vinte e um;-------------------------------------- 

 
Pelas quinze horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, 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, 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 a falta do senhor vereador, João Manuel Rocha da Silva, falta que lhe foi relevada 
por ter sido considerada justificada, 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 da seguinte forma:------------------------------------------------------------ 
 
 

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

 
 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 18/2021;------------------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata nº 18/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia um de setembro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 321)---------------------------------------------------- 
 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à questão dos apoios ao Rally, 
confirmou que de facto foram atribuídos 15.000,00 € em 2020, através de apoio direto à 
organização e foram atribuídos, em 2021, 20.000,00 € aos Bombeiros Voluntários de Beja, 
apoio que não foi submetido à reunião de câmara por ter sido atribuído através de 
procedimento de prestação de serviço.-------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente ao último balanço da COVID-19, informou que, neste momento, existem 107 
casos ativos no Concelho de Beja que continua em risco elevado, disse.-------------------------------- 
 
Relativamente à testagem o vereador Arlindo Morais informou que a mesma está a decorrer 
dentro da normalidade sendo que os docentes e pessoal auxiliar do Agrupamento nº 1 já 
foram testados e o Agrupamento nº 2 iniciará o processo amanhã dia 16 de setembro.----------- 
 
Relativamente às informações sobre a comparticipação do IEFP, I.P. e o procedimento para a 
prestação de serviços relacionada com o GIP, bem como das habitações devolutas, a vereadora 
Marisa Saturnino deu conhecimento que só as conseguirá fazer chegar na próxima reunião de 
câmara uma vez que o Gabinete está com falta de pessoal devido a quatro das funcionárias, 
pertencem às listas da CDU e estarem em campanha eleitoral, o que tem causado inúmeros 
constrangimentos ao serviço, mas não pode proibir, por ser um direito que lhes assiste, pelo 
que não tem recursos humanos nesta altura para tratar dessa informação.--------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente ao procedimento para a prestação de serviços, referiu 
compreender, embora considere que sejam elementos fáceis de coligir, já em relação às 
habitações começa a ser desconfortável não ter essa informação que já vem solicitando há 3 
ou 4 meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino acrescentou que uma das dificuldades com que se têm 
deparado atualmente tem a ver com o número de pessoas que têm recorrido aos serviços para 
atendimento, muitas delas dizendo que vão porque falaram com o vereador Vítor Picado que 
lhes transmitiu existirem habitações disponíveis. Este fluxo sobrecarrega o serviço uma vez 
que os recursos humanos já são poucos, o que de momento, se agudiza devido a quatro 
ausências e ao pessoal não fazer mais nada que não sejam atendimentos e registos de 
necessidade de habitação.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, não quis deixar passar esta intervenção em claro porque não anda a 
transmitir essa informação às pessoas. Considerou também que às vezes a maneira como se 
colocam as questões pode dar azo a interpretações complicadas porque a senhora vereadora 
começa por dizer que não consegue devido ao facto de estarem quatro pessoas das listas da 
CDU a fazer campanha eleitoral e depois também não consegue porque o vereador está a 
informar as pessoas que existem habitações disponíveis.--------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que não valia a pena chatearem-se porque as 
funcionárias por coincidência pertenciam às listas do senhor vereador, como podiam pertencer 
às do PS que era o seu partido ou de outro partido qualquer, pelo que, o mais tardar, no dia 06 
de outubro, data da próxima reunião de câmara, entregaria essa informação ao vereador. 
Referiu ainda que até sabia porque motivo o vereador queria as moradas das habitações, antes 
das eleições mas que isso era uma questão à parte.---------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, respondeu dizendo à senhora vereadora que voltou novamente a 
entrar por um caminho que não interessa, isto é, está a fazer acusações sem qualquer 
fundamento e portanto da sua parte fica por aqui, disse.--------------------------------------------------- 
 
A este propósito a Vereadora Marisa Saturnino referiu que não estava com insinuações mas 
sim a afirmar algo que ficaria gravado e em ata.--------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Sónia Calvário, fez a seguinte intervenção:-----------------------------------------------------
“Foi vereadora da Câmara Municipal de Beja durante oito anos, em duas funções diferentes, 
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quatro anos como vereadora em permanência com diversos pelouros atribuídos e agora 
quatro anos sem pelouros naquelas funções que vulgarmente se chama oposição.-----------------
Foram de facto anos muito enriquecedores, aprendeu imenso e agradeceu a todas as pessoas 
que acompanharam este seu percurso, nomeadamente os funcionários da câmara, o João 
Felício que esteve praticamente sempre presente estes oito anos nas reuniões de câmara, e 
sim, embora tenham tido os seus desentendimentos sempre souberam distinguir as coisas.-----
Sempre se manteve fiel aos seus valores e princípios, está consciente daquilo que fez ao longo 
deste percurso e desejou, ao contrário do que aconteceu há quatro anos atrás, que haja 
elevação na campanha eleitoral e que o próximo executivo, que será diferente deste seja em 
que moldes for, consiga de alguma forma levar por diante os programas ou compromissos 
eleitorais com que se está a candidatar e que contribua decisivamente para o desenvolvimento 
do Concelho e da Região de Beja. Cabe a todos, partidos políticos, militantes e eleitos, 
dignificar e credibilizar a política, que são funções altamente nobres, e fazer as pessoas 
voltarem a acreditar naqueles que representam as populações.------------------------------------------
Da sua parte fica feliz e agradada de ter podido contribuir ativamente a nível político e irá estar 
muito atenta, seja qual for o executivo que venha a estar em funções, e portanto, podem 
contar com ela como cidadã para eventualmente poder fazer alguma apreciação critica sobre 
aquilo que irá sendo feito.-------------------------------------------------------------------------------------------
Aos demais desejou todo o sucesso profissional e pessoal e que continuem sempre a intervir 
porque Beja precisa de pessoas ativas e sérias na política.”, disse.--------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 
 

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

 
 

2.1. – Proposta de alteração ao Plano de Pormenor de Vale de Atum;------- 

 
Enquadramento:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Plano de Pormenor de Vale de Atum foi publicado no Diário da República 2ª série nº 68 a 5 
de abril de 2019 pelo aviso nº 6279/2019.----------------------------------------------------------------------
Este plano foi efetuado sem ter sido submetido a Avaliação Ambiental Estratégica, tendo em 
conta a fundamentação apresentada pela Câmara Municipal e aceite pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e pela Agência Portuguesa do 
Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justificação da necessidade de efetuar alteração do Plano:-----------------------------------------------
O PDM de Beja não assinala a existência de qualquer sítio arqueológico na área do Plano, pelo 
que a Direção Regional de Cultura não foi identificada como entidade de acompanhamento do 
Plano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo agora tido conhecimento da existência deste PP, aquela entidade alertou a Câmara 
Municipal para a existência, no local de sítios arqueológicos que foram identificados 
posteriormente à publicação do PDM e relativamente aos quais seria conveniente garantir ma 
a salvaguarda. Por outro lado seria importante assinalar um conjunto que integra a carta do 
património arquitetónico e que não está referenciado no PP:---------------------------------------------
Analisada esta nova realidade considera-se que a solução mais adequada para garantia da 
salvaguarda deste património seria a sua identificação na planta de ordenamento e a inclusão 
de um artigo no regulamento sobre estas matérias, o que configura uma alteração ao PP.--------
Tendo a versão inicial do Plano sido dispensada de AAE, não se considera que esta alteração, 
pelas suas características, altere esta opção.-------------------------------------------------------------------
Proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Face ao exposto sugere-se que:------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal delibere no sentido de iniciar um processo de alteração ao PP;----------------
A Câmara Municipal delibere a abertura de um período de participação preventiva para 
recolha de eventuais sugestões no âmbito deste processo;------------------------------------------------
A Câmara Municipal delibere não sujeitar este processo AAE.----------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 322)---------------------------------------------- 
 
 

2.2. – Proposta de aprovação da doação, através da constituição do 

direito de superfície, do Lote E, e da minuta de contrato a favor da 
Administração Regional de Saúde do Alentejo;---------------------------------------------- 

 
Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A Administração Regional de Saúde do Alentejo pretende construir e desenvolver na Cidade 
de Beja o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD);----
b) A missão a prosseguir pela referida Entidade com a construção do referido equipamento é a 
de promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos 
comportamentos aditivos e a diminuição das dependências na população;----------------------------
c) O Município de Beja é legítimo proprietário do Lote E, com o uso de 
“Equipamentos/Serviços", com a área de 2000m², inserido no Plano de Pormenor da Zona de 
Expansão Poente, cuja 3ª Alteração e Republicação foi efetuada através da publicação do Aviso 
nº 12333/2019, na 2ª Série do Diário da República nº 146, de 01 de agosto de 2019;---------------
d) A localização do lote de terreno a ceder será uma mais-valia para o desenvolvimento do 
projeto da Administração Regional de Saúde do Alentejo;--------------------------------------------------
e) A constituição do direito de superfície deve obedecer ao disposto na Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) O Lote E está avaliado em X, sendo da competência da Câmara Municipal "g) Adquirir, alienar 
ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;", nos termos da alínea g) do nº 1 do 
artigo 33º do RJAL;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal delibere de acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º 
do RJAL, aprovar a doação, através da constituição do direito de superfície do Lote E a favor 
da Administração Regional de Saúde do Alentejo e aprovar que a minuta do contrato 
corresponda às condições fixadas na presente proposta, que a seguir se identificam:------------
TERMOS E CONDIÇÕES DO DIREITO DE SUPERFÍCIE:----------------------------------------------------------------
Primeira – Objeto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. O direito de superfície a constituir a favor da Administração Regional de Saúde do Alentejo, 
incide sobre o Lote E, descrito na Conservatória do Registo Predial de Beja sob o nº X, da 
freguesia de Santiago Maior, com a área de 2000m², inscrito na matriz predial urbana da União 
das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) sob o artigo 3697 e identificado na 
Planta, em anexo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Será da responsabilidade da superficiária a realização de todas as obras e trabalhos 
preparatórios necessários à construção do edifício destinado ao Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), cumprindo para o efeito com as 
normas legais e regulamentares aplicáveis.---------------------------------------------------------------------
Segunda – Prazos e condições de prorrogação:---------------------------------------------------------------
3. O direito de superfície é constituído pelo prazo de 40 (quarenta) anos, contados a partir da 
data da outorga da escritura de constituição do direito de superfície, prorrogável por acordo 
das partes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. A superficiária fica obrigada a realizar as obras de construção do novo edifício para a 



 

Página 5 de 11 
 

prossecução do fim a que se destina (equipamento de saúde), devendo o projeto de arquitetura 
ser apresentado no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da celebração da escritura de 
constituição do direito de superfície e as obras serem iniciadas no prazo máximo de 36 (trinta 

e seis) meses, a contar igualmente da data da celebração da referida escritura.----------------------
5. O equipamento a construir no lote de terreno ora cedido em direito de superfície, deverá 
estar em funcionamento no prazo máximo de 60 (sessenta) meses, a contar da data da 
celebração da escritura de constituição do direito de superfície.------------------------------------------
6. Caso exista motivo ponderoso que o justifique, poderão os prazos referidos nos números 
anteriores ser prorrogados, desde que devidamente autorizado pela Câmara Municipal.----------
7. Operada a extinção do direito de superfície por decurso do seu prazo inicial e eventual 
prorrogação, ou por causa que seja imputável à superficiária, o prédio com todas as 
benfeitorias reverterá para o Município de Beja, livre de quaisquer ónus ou encargos, sem que 
lhe seja devida qualquer indemnização.-------------------------------------------------------------------------
Quarta – Transmissão ou oneração do direito de superfície:----------------------------------------------
8. O direito de superfície é constituído intuito personae à Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, não podendo ser alienado sem autorização expressa por escrito do Município de 
Beja, que, nos termos do artigo 1535º do Código Civil, gozará do direito de preferência, na 
alienação de tal direito, por qualquer causa.-------------------------------------------------------------------
9. A superficiária não poderá onerar o direito de superfície sem a prévia aprovação da Câmara 
Municipal, mediante pedido escrito devidamente fundamentado.---------------------------------------
Quinta – Extinção do direito de superfície:---------------------------------------------------------------------
10. O direito de superfície extinguir-se-á por decurso do respetivo prazo, ou pela verificação 
das seguintes situações, com a consequente desocupação imediata do imóvel municipal e dos 
respetivos equipamentos aí construídos e instalados:-------------------------------------------------------
a) A utilização do imóvel para fins diversos do objeto da cedência;---------------------------------------
b) O incumprimento, pela superficiária, de qualquer das obrigações emergentes do contrato 
de constituição do direito de superfície.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 323)---------------------------------------------- 
 
 

2.3. – Proposta de reversão dos Lotes 15 e 16 sitos no Loteamento 

Municipal da Horta de São Miguel;------------------------------------------------------------------ 

 
Tendo em consideração a informação constante do registo Mydoc nº 3030, datado de 
04/05/2021, relativo à sociedade Fábulas Relevantes Unipessoal, Ldª e que, enviado ofício ao 
gerente da mesma, não se obteve qualquer resposta, parece, salvo melhor opinião, o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Da escritura pública de compra e venda faz parte integrante o Memorando de Entendimento, 
do qual decorre, da cláusula 3ª nº 3, que caso a “Fábulas Relevantes” não venha a iniciar o 
projeto descrito no Considerando b) dentro do prazo de 24 meses e conclui-lo no prazo de 36 
meses, o lote reverterá para o Município (tendo o Memorando sido celebrado em 18 de outubro de 
2018, sendo esta a data a partir da qual produziu efeitos e a partir da qual se contam os prazos no 

mesmo definidos, de acordo com a cláusula 5ª).--------------------------------------------------------------------
Considerando que nenhum projeto foi iniciado em 24 meses, pelo que esta condição já se 
mostra incumprida, e que nos encontramos a menos de dois meses do prazo de 36 para 
conclusão do projeto, sem que algo se haja iniciado, que foi notificado o representante legal 
da sociedade para se pronunciar sobre a situação, nada tendo dito, poderá a Câmara 
Municipal deliberar exercer, com fundamento no incumprimento das condições acordadas 
entre as partes e previstas no Memorando, o direito de reversão relativamente aos dois lotes 
de terreno, sitos no Loteamento Municipal da Horta de S. Miguel, com os números 15 e 16 e, 
posteriormente a tal deliberação, notificar a sociedade, na pessoa do representante legal, de 
tal deliberação, e tendo em vista a celebração da escritura de reversão.-------------------------------
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Caso não se obtenha resposta ou colaboração da sociedade para o efeito, restará o recurso aos 
meios judiciais, se assim se entender.----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 324)---------------------------------------------- 
 
 

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo de parceria;------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre a Câmara Municipal de Beja e a ALÉM 

Memória – Associação de Apoio a Famílias e Doentes com Demências, que constitui 
documento anexo número um que faz parte integrante da presente ata.------------------------------
A Associação ALEMEMÓRIA – Associação de Apoio a Famílias e Doentes com Demências, foi 
constituída em 22 de março de 2019 e tem como missão melhorar a qualidade de vida dos 
doentes com demências e seus cuidadores. Esta Associação surge na sequência do Gabinete 
ALEMEMÓRIA, criado em 2014 e da necessidade de dar resposta a familiares e cuidadores das 
pessoas com demência, nomeadamente com a doença de Alzheimer. Para o efeito, a 
Associação ALEMEMÓRIA disponibiliza informação, aconselhamento, orientação, estimulação 
cognitiva e musicoterapia.-------------------------------------------------------------------------------------------
É importante salientar que, todo o trabalho tem sido desenvolvido sem qualquer 
financiamento e realizado de forma voluntária, em regime pós-laboral, pelos órgãos sociais da 
Associação e outros membros que colaboram como voluntários.-----------------------------------------
A ALZHEIMER PORTUGAL tem sido um parceiro determinante para o desenvolvimento da 
ALEMEMÓRIA, no apoio ao nível do conhecimento sobre a problemática através de formações, 
bem como nalguma organização logística para iniciativas diversas.--------------------------------------
Das inúmeras atividades desenvolvidas pela Associação, designadamente o atendimento 
presencial e telefónico a cuidadores informais, destacam-se também, algumas sessões de 
“Conversas com Memória” e a organização dos “Passeios com Memória”, eventos realizados 
sempre com o apoio logístico da Câmara Municipal de Beja.-----------------------------------------------
A Associação inicialmente funcionou num espaço cedido a título gratuito pelo Instituto 
Politécnico de Beja, mas atualmente está sediada na Rua de Lisboa, nº 56 B, num espaço 
cedido gratuitamente por um empresário da cidade.--------------------------------------------------------
Muitos têm sido os constrangimentos associados à sua intervenção social, nomeadamente, 
devido à inexistência de recursos financeiros e à impossibilidade dos seus voluntários darem 
resposta imediata aos pedidos de utentes durante o horário laboral, impossibilitando por 
vezes uma resposta eficaz, eficiente e mais ajustada às necessidades emergentes.------------------
Decorrente do acréscimo de solicitações diárias relacionadas com problemas de saúde mental, 
algumas delas beneficiárias ou a frequentar as respostas sociais do Centro Social do Lidador, e 
do agravamento das mesmas devido à inexistência de respostas imediatas e adequadas às 
necessidades destas pessoas bem como dos seus cuidadores, é importante congregar esforços 
no sentido de assegurar a continuidade da resposta dada pela Associação ALÉM Memória.-------
Atendendo ao trabalho que se desenvolve no Centro Social do Lidador com a população idosa 
do concelho, através do serviço que presta e das atividades que desenvolve em articulação 
com o Projeto “COM_VIDA”, que abrange um número significativo de idosos de todo o 
concelho, é importante assegurar o funcionamento deste tipo de resposta em horário normal 
e o mais ajustado possível às necessidades de quem o solicita.--------------------------------------------
Face ao exposto considera-se que, através de uma maior articulação entre a Associação Além 
Memoria, e o Centro Social do Lidador é possível efetivar uma resposta regular e eficaz, 
através da disponibilização de um espaço no Centro Social do Lidador, para atendimento e 
encaminhamento de eventuais situações que surjam, com a colaboração de um técnico 
superior deste serviço, a tempo parcial. A colaboração solicitada será prestada com 
enquadramento no trabalho desenvolvido diariamente, constituindo-se como uma mais-valia 
para atenuar os problemas relacionados com as doenças na área da saúde mental (Alzheimer), 
que se manifestam com grande impacto na realidade atual e emergem de forma galopante 
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sem respostas alternativas.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 325)---------------------------------------------- 
 
 

2.5. – Proposta de renovação de protocolo e aprovação da adenda ao 

contrato de trabalho a termo certo;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente a proposta de renovação de protocolo com a Alentejo XXI – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e a adenda ao contrato de trabalho a termo certo 
a celebrar com Josélia Maria Cameirinha Carocinho, que constituem documento anexo 
número dois que faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------- 
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 326)---------------------------------------------- 
 
 

2.6. – Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares 
2021/2022 e dos Protocolos a celebrar entre o Município de Beja e as 
Uniões de Freguesias de Salvada e Quintos, Santa Vitória e Mombeja e 
Albernoa e Trindade e o Externato António Sérgio;--------------------------------------- 

 
No âmbito das suas competências, o Município elabora anualmente o Plano de Transportes 
Escolares. O documento em causa resulta da receção dos dados remetidos pelos 
Agrupamentos de Escolas Nº 1 e Nº 2 de Beja.-----------------------------------------------------------------
Uma vez que os Protocolos relativos aos transportes escolares estabelecidos com a União de 
Freguesias de Salvada e Quintos, com a União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e com 
a União de Freguesias de Albernoa e Trindade são tacitamente renovados em cada ano, 
consideram-se válidos para o ano letivo 2021/2022.---------------------------------------------------------
Ainda em virtude do paralelismo pedagógico do Externato António Sérgio, muitos dos alunos 
de 2º e 3º Ciclos frequentam esta instituição pela proximidade da residência em detrimento 
das escolas da cidade. Nesse sentido, o transporte dos alunos é assegurado pelo Externato, 
havendo da parte do Município a comparticipação da despesa.-------------------------------------------
À semelhança do ano letivo anterior, o Externato António Sérgio disponibiliza-se, igualmente, 
para assegurar o serviço de transporte dos alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo residentes em 
Mombeja e que frequentam a Escola Básica de Santa Vitória.---------------------------------------------
Assim, propõe-se a aprovação do Plano de Transportes Escolares 2021/2022 e dos Protocolos a 
celebrar entre o Município de Beja e as Uniões de Freguesias de Salvada e Quintos, Santa 
Vitória e Mombeja e Albernoa e Trindade, bem como do protocolo com o Externato António 
Sérgio, documentos que constituem anexo número três e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 327)---------------------------------------------- 
 

 

2.7. – Ratificação da repartição de encargos relativa ao Acordo Quadro 
“Fornecimento de Refeições Escolares”;--------------------------------------------------------- 

 
Presente a repartição e encargos orçamentais diferidos referente ao procedimento para 
fornecimento de refeições escolares para o ano letivo 2021/2022:---------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 554.660,42 € 
2023 ……………………………………………………………………………………………………………………. 139.631,99 € 
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 328)---------------------------------------------- 
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2.8. – Proposta de aprovação da minuta de Edital relativo a Projeto de 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas;------- 

 
A elaboração de Regulamentos está disciplinada no Código do Procedimento Administrativo, 
doravante designado por CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro.------------
Assim, marcado o início do procedimento por deliberação da Câmara Municipal de Beja e 
decorrido que foi o prazo de publicitação na internet, no sítio institucional da Entidade Pública, 
para apresentação de contributos para a elaboração do Regulamento, verifica-se não ter 
havido qualquer contributo ou sugestão, passando-se assim, à fase seguinte.------------------------
Propõe-se a abertura da Consulta Pública nos termos do artigo 101º do CPA.-------------------------
Segunda Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 
Superior do Município de Beja de Famílias Numerosas e Carenciadas:--------------------------------
A última Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas entrou em vigor por  

efeito da publicação do Edital nº 446/2020 no Diário da Republica, 2ª Série, nº 60, de 

25.03.2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração o elevado número de candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do 

Ensino Superior, recebidas no ano letivo 2020/2021, nomeadamente Candidaturas elegíveis, 
em que o RMPC esta abaixo do valor do IAS, constatou-se que o número de famílias carenciadas 
e/ou numerosas, que poderiam ser apoiadas vai muito além do valor inicialmente estipulado 
nos números 1 e 2 do artigo 49 do Regulamento Municipal.-----------------------------------------------
Assim, considerando a experiência adquirida durante a sua vigência e atendendo as alterações 

sociais ultimamente ocorridas, há a necessidade de proceder a uma nova alteração ao 

Regulamento Municipal, de modo a aumentar o valor máximo previsto no artigo 4º, nº 1, que 

passa de € 16.200 para € 27.000,00 (vinte e sete mil euros) e o número máximo de bolsas de 

estudo a atribuir, que passa de 18 para 30, o que permite apoiar um maior número de 

estudantes oriundos de famílias carenciadas.------------------------------------------------------------------
No que concerne à ponderação dos custos e benefícios destas medidas, estas não implicam a 

criação de novos procedimentos e embora impliquem um aumento dos encargos, estes  

inserem-se na prossecução do interesse público, traduzido num incentivo para a continuação 

dos estudos por mais estudantes e uma maior qualificação dos munícipes e, por conseguinte, 

traduz-se num benefício.---------------------------------------------------------------------------------------------
O inicio do procedimento foi publicitado na Internet, no sitio institucional do Município de  

Beja, em www.cm-beja.pt, tendo decorrido no período de ..., não tendo sido apresentados 

quaisquer contributos para a elaboração desta segunda alteração ao Regulamento.---------------
A consulta pública foi efetuada através da publicação do Edital nº …, na 2ª Série do Diário da 

República nº ..., de .... de 2021 e igualmente publicitado nos locais públicos do costume e no 

sitio da internet do Município já mencionado, não tendo sido apresentados quaisquer 

reclamações ou sugestões.------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, A Assembleia Municipal de Beja, nos termos do artigo 241º da Constituição da 
República Portuguesa, do artigo 25º, nº 1, alínea g) do Anexo 1 à Lei nº 75/2012, de 12 de 
setembro, na sua atual redação e dos artigos 96º a 101º e 135º do Código do Procedimento 
Administrativo, na sua sessão ordinária realizada em …, sob proposta da Câmara Municipal de 
Beja tomada ao abrigo do artigo 33º, nº 1, alínea k) do mencionado Anexo 1 à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, aprova a Segunda Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas ou 
Numerosas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 1º – Âmbito:----------------------------------------------------------------------------------------------------
O presente diploma regulamentar procede à Segunda Alteração ao Regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior do Município de Beja de Famílias Carenciadas 
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ou Numerosas aprovado por deliberação da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2020, 
que entrou em vigor por efeito da publicação do Edital nº 446/2020, no Diário da Republica, 2ª 

Série, nº 60, de 25 de março de 2020.----------------------------------------------------------------------------
Artigo 2º – Alteração do artigo 4º, sob a epígrafe “Bolsas de Estudo”:---------------------------------
O artigo 4º passa a ter a seguinte redação:--------------------------------------------------------------------
1. O Município de Beja afetará, por ano letivo, o valor máximo de € 27.000 (vinte e sete mil 

euros) a bolsas de estudo.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Fixa-se em 30 (trinta) o número máximo de bolsas de estudo, a atribuir a alunos 
provenientes de famílias carenciadas ou numerosas.-------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 3º – Entrada em vigor:--------------------------------------------------------------------------------------
O presente diploma regulamentar entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.----------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 329)---------------------------------------------- 
 
 

2.9. – Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência:--------------- 

 
Requerido por HEFESTO STC, S.A., que pretendendo vender o prédio sito na Rua da Esperança, 
nº 16, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, 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 330)-------- 
 
Requerido por Ivone Maria Lampreia de Brito, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
da Estrela, nº 8-A, em Cabeça Gorda, pelo valor de 29.000,00 €, 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 331)-------- 
 
Requerido por Helena Isabel Soares Trigo, que pretendendo vender a fração U do prédio sito 
na Rua de Mértola, nº 71, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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 332)-------- 
 
Requerido por Luís Francisco Dias Alho, que pretendendo vender a fração A do prédio sito na 
Rua General Teófilo da Trindade, nº 50, cave esquerda, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 
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 334)-------- 
 
Requerido por Luís Francisco Guerreiro Silva – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 9, em Beja, pelo valor de 20.000,00 €, 
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 335)-------- 
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Requerido por Bárbara Lampreia Figueira – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender a fração S do prédio sito na Rua Antero de Quental, nº 1-B, 2º dtº, em Beja, pelo valor 
de 80.000,00 €, 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 336)-------- 
 
Requerido por José Manuel Candeias Coelho, que pretendendo vender quota de 1/17 no 
parqueamento-cave do Bloco X do prédio sito na Rua José Gomes Ferreira, nº 9, em Beja, pelo 
valor de 4.500,00 €, 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 337)-------- 
 
 

2.10. – Anulação de faturas – Concessão da Cafetaria da Biblioteca 
Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por indicação do Senhor Presidente da Câmara Beja, propõe-se a anulação das seguintes 
faturas em nome de Maria de Lurdes Brasil Guerreiro, concessionária da Cafetaria da 
Biblioteca Municipal de Beja, em virtude do seu falecimento:---------------------------------------------
Fat. 026/688 de 23 de junho de 2021, no valor de 50,00 €;-------------------------------------------------
Fat.026/800 de 23 de julho de 2021, no valor de 50,00 €;--------------------------------------------------
Fat.026/913 de 24 de agosto de 2021, no valor de 50,00 €;------------------------------------------------
Foi deliberado anular por unanimidade.(Deliberação nº 338)------------------------------------------------ 
 
 

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

 
Solicitado por Luís Miguel Marques Borges, o pagamento em prestações da compra do coval 
nº 498 Secção CCI nº 2, no valor de 1.764,57 €, onde está sepultada a sua mãe.---------------------
Na sequência do requerimento, contactou-se o munícipe para atendimento e avaliação da 
situação socioeconómica e após realização de atendimento e análise da documentação 
entregue, propõe-se que seja dada a possibilidade do requerente efetuar o pagamento de 
forma faseada em 60 prestações mensais (59 prestações a 29,50 € + 1 prestação a 24,07 €).----------
Foi deliberado por unanimidade aprovar o pagamento na condição do mesmo ser efetuado em 
48 prestações mensais e sucessivas com início em outubro de 2021 e final em setembro de 
2025.(Deliberação nº 339)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.12. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva relativa à 
iniciativa Caminhada/BTT, realizada dia 11 de setembro de 2021.----------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 340)----------------------------------------------- 
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2.13. – Pedido de isenção de pagamento de taxas relativa à cedência de 
transporte;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de taxas 
relativa à cedência de transporte para uma deslocação a Alqueva (Amieira) dia 15 de setembro 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 341)----------------------------------------------- 

 
 

2.14. – Resumo Diário de Tesouraria nº 176, relativo ao dia trinta e um 
de agosto de dois mil e vinte e um;------------------------------------------------------------------ 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de dois milhões, 
oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e sete euros e setenta e seis cêntimos, sendo dois 
milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e cinco euros e quarenta e três cêntimos de 
operações orçamentais e quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e dois euros e trinta e 
três cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

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

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

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

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

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

O Presidente da Câmara 
 

____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 

O Assistente Técnico 
 

____________________ 
João Daniel Frazão Felício

 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 06 de outubro 

de 2021 
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