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Ata número vinte e dois, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a vinte e dois de outubro do ano dois mil e vinte e um;---------------- 

 
Pelas quinze horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal nos termos do artigo 61º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, sob a presidência de 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) 
vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor Manuel 
Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa Eugénio 
e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.--------------------------------------------------------------------------
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 nº 2 do artigo 57º 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 Câmara, Paulo Arsénio, que deu as boas vindas e desejou 
felicidades a todos, referindo também que optou por realizar esta reunião sem público devido 
ao seu caráter, que incide muito na questão do novo Regimento e das delegações de 
competências, retomando-se na próxima o normal funcionamento das mesmas.-------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 20/2021;------------------------------------------- 

 
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 20/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia seis de outubro de dois mil e vinte e um, última do mandato anterior, que foi aprovada 
por maioria com cinco abstenções.(Deliberação nº 344)------------------------------------------------------ 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Foi dito pelo vereador Vítor Picado que espera naturalmente que este mandato seja muito 
proveitoso para todos os presentes e que acima de tudo, apesar das diferenças entre todos, se 
consiga ter sempre o discernimento para levar a cidade, o concelho e região para o futuro.------
Evidentemente que estamos perante uma nova realidade, que requer mais partilha de 
informação, mas considerou que, de uma forma muito natural e ainda que possa haver 
discórdias, havendo esta partilha e entreajuda se conseguirá levar o barco a bom porto, pelo 
que podem contar com eles. Desejou ainda, aos vereadores que agora se juntam ao executivo, 
as maiores felicidades, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, reiterou tudo aquilo que já foi dito e desejou ao executivo em 
permanência, que irá governar de uma forma diária, as maiores felicidades e que daqui a 
quatro anos Beja esteja melhor do que aquilo que está hoje, disse.-------------------------------------- 
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Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 

2.1. – Proposta de aprovação do Regimento da Câmara Municipal de 
Beja para o mandato de 2021/2025;---------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, propôs, depois de analisado o Regimento em 
vigor, a alteração do horário e periodicidade das reuniões de câmara, passando as mesmas a 
serem quinzenais, às quartas-feiras, alternadamente às 10:00h e às 17:30h, ambas públicas. 
Este horário é pouco comum, as câmaras do país normalmente não adotam este sistema, ou 
adotam só as manhãs ou só as tardes. Este desfasamento de horário é para tentar 
proporcionar aos cidadãos poderem assistir às reuniões de câmara, contudo deixou à 
consideração dos vereadores esta proposta.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro concordou com a proposta apresentada para o nº 1 do artigo 
12º do Regimento e sugeriu uma nova redação (a bold) para o nº 3 do mesmo artigo 12º, 
nomeadamente, ficando o mesmo com o seguinte texto: “3. Por motivos ponderosos e desde 
que haja a concordância prévia da maioria dos membros, o Presidente no uso da 
competência que lhe é conferida pelo Regime Jurídico das Autarquias Locais ou a Câmara 
Municipal, poderão alterar casuisticamente, o dia, o local ou a hora da realização das reuniões 
ordinárias”, proposta aceite por todos os presentes.--------------------------------------------------------- 
 
Os vereadores da Coligação Democrática Unitária, Vítor Picado, Fátima Estanque e Rui Eugénio 
também concordaram com a metodologia proposta com a nuance de em caso se verificar que 
o horário não seja exequível haver a possibilidade de alterar o mesmo.-------------------------------- 
 
Foi ainda proposto por todos os membros do executivo a introdução de um novo artigo, que 
será o Artigo 33º - Alterações e que terá a seguinte redação:---------------------------------------------
“1. O presente Regimento poderá ser alterado pela Câmara Municipal sob proposta 
apresentada pela maioria dos seus membros, sendo as alterações também aprovadas por 
maioria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Regimento com as alterações escritas no lugar próprio será objeto de nova publicação.”--- 
 
Colocado à votação foi o Regimento da Câmara Municipal de Beja com as alterações propostas 
para o mandato de 2021/2025, que constitui documento anexo número um e faz parte 
integrante da presente ata, aprovado por unanimidade.(Deliberação nº 345)-------------------------- 
 

2.2. – Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no 
seu Presidente, nos termos do artigo 34º do anexo I à Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que, no dia 18 de outubro de 2021, ocorreu a tomada de posse dos Órgãos do 
Município de Beja, para o mandato de 2021/2025, haverá necessidade de conferir eficácia à 
gestão da Câmara Municipal, devendo o Órgão Executivo deliberar sobre a delegação de 
competências legalmente previstas, bem como, e com vista a conferir maior celeridade aos 
processos de aquisição, será conveniente que a Câmara Municipal delibere delegar, no 
respetivo Presidente, a realização de despesa até ao montante de 750.000,00 € (setecentos e 

cinquenta mil euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 34º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 
pode delegar as suas competências no respetivo Presidente da Câmara, com exceção das 
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previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do 
nº 1 do artigo 33º e na alínea a) do artigo 39º, com possibilidade de subdelegação em qualquer 
dos vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a delegação das seguintes competências no 
Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação:-----------------------------------------------
I) DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:-------------------------------
1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações – artigo 
33º nº 1, alínea d);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 
empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba – artigo 33º 
nº 1, alínea f);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG – artigo 33º nº 1, 
alínea g);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens 
imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da 
execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 
dois terços dos membros da assembleia municipal em efetividade de funções – artigo 33º nº 1, 
alínea h);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia 
contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na 
presente lei – artigo 33º nº 1, alínea l);---------------------------------------------------------------------------
6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do 
município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade – artigo 
33º nº 1, alínea q);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central – artigo 33º nº 1, alínea r);-------------------------------------------
8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 
classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 
cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 
interesse municipal – artigo 33º nº 1, alínea t);----------------------------------------------------------------
9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 
instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 
municipal – artigo 33º nº 1, alínea v);-----------------------------------------------------------------------------
10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas 
– artigo 33º nº 1, alínea w);-----------------------------------------------------------------------------------------
11. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos – artigo 33º nº 1, alínea x);--------------------------------------------------------------
12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos – artigo 33º nº 1, alínea y);-------------------------------
13. Executar as obras, por administração direta ou empreitada – artigo 33º nº 1, alínea bb);-----
14. Alienar bens móveis – artigo 33º nº 1, alínea cc);---------------------------------------------------------
15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços – artigo 33º nº 1, alínea dd);-----------------
16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do 
município ou colocados, por lei, sob administração municipal – artigo 33º nº 1, alínea ee);-------
17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse municipal – artigo 33º nº 1, alínea ff);----------------------
18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares – artigo 33º nº 1, alínea gg);--------------
19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos – artigo 33º nº 1, alínea ii);- 
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20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos – artigo 33º nº 
1, alínea jj);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus 
ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade 
municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se 
mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e 
manutenção, de forma inequívoca e duradoura – artigo 33º nº 1, alínea kk);-------------------------
22. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central – artigo 33º nº 1, 
alínea ll);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Designar os representantes do município nos conselhos locais – artigo 33º nº 1, alínea 
mm);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central – artigo 33º nº 1, 
alínea nn);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados – artigo 33º 
nº 1, alínea pp);---------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Administrar o domínio público municipal – artigo 33º nº 1, alínea qq);-----------------------------
27. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos – 
artigo 33º nº 1, alínea rr);--------------------------------------------------------------------------------------------
28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após 
parecer da correspondente junta de freguesia – artigo 33º nº 1, alínea ss);----------------------------
29. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios – artigo 33º nº 1, alínea tt);------------------
30. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 
município – artigo 33º nº 1, alínea uu);---------------------------------------------------------------------------
31. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município – artigo 33º nº 1, alínea ww);-------------
32. Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das 
deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados – artigo 33º nº 1, 
alínea xx);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição – artigo 33º nº 1, alínea yy);-------------
34. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, 
que salvaguardem e perpetuem a história do município – artigo 33º nº 1, alínea zz);---------------
35. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado – artigo 33º 
nº 1, alínea bbb);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
II) DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO QUE RESPEITA À REALIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA:------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal delegue no respetivo Presidente, a competência para 
realização de despesas até ao montante de 750.000,00 € (setecentos e cinquenta mil euros), no 
que excede a competência própria do Presidente da Câmara, isto é, a partir de 150.000,00 € 
(cento e cinquenta mil euros), nos termos e para os efeitos do artigo 29º nº 2 do Decreto-Lei nº 
197/99, de 8 de junho.------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se ainda que, as presentes delegações sejam publicadas no Boletim Municipal e na 
Internet, no sítio do Município de Beja, www.cm-beja.pt (Boletim Municipal Eletrónico), em 
cumprimento do disposto no artigo 47º, nº 2 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro.-----------------------------------------
Foi deliberado rejeitar por maioria com três votos contra as competências números 1. Executar 
as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 3. Adquirir, alienar 
ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG e 4. Alienar em hasta pública, 
independentemente de autorização da assembleia municipal, bens imóveis de valor superior 
ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano 
e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da 
assembleia municipal em efetividade de funções; Foram igualmente rejeitadas por 
unanimidade as competências números 23. Participar em órgãos de gestão de entidades da 

http://www.cm-beja.pt/
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administração central; 25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços 
municipalizados; 28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 
povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia e 32. Deliberar, no prazo 
máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das deliberações do conselho de 
administração dos serviços municipalizados; As restantes competências foram delegadas no 
Presidente por unanimidade. Relativamente à competência no que respeita à realização de 
despesa a mesma foi delegada por unanimidade no Presidente e fixada no valor de 450.000,00 
€.(Deliberação nº 346)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Declarações de voto:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I) DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL;-------------------------------
Competência: 1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 
alterações;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coligação Democrática Unitária: O vereador Vítor Picado informou que votaram contra esta 
delegação de competência por considerarem que a mesma se deve manter na Câmara para 
não acontecer o que sucedeu no anterior mandato, dando como exemplo as dezassete 
revisões orçamentais que pressupõem dezenas de alterações ao Orçamento aprovado.----------- 
 
Coligação Consigo Beja Consegue: O vereador Nuno Palma Ferro informou que votou contra 
esta delegação de competência porque embora considere que a execução das opções do plano 
seja uma função do Presidente, aprovar as suas alterações deve ser competência da Câmara, 
daí o seu desacordo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Competência: 3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o RMMG;---- 
 
Coligação Democrática Unitária: O vereador Vítor Picado informou que votaram contra esta 
delegação de competências uma vez que o valor até 1000 vezes a RMMG não pode ser alterado 
pelo que a mesma deve ficar na Câmara. Esta proposta mereceu o acordo do vereador Nuno 
Palma Ferro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Competência: 4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da 
assembleia municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde 
que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha 
sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em 
efetividade de funções.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coligação Democrática Unitária: O vereador Vítor Picado informou que votaram contra esta 
competência uma vez que a mesma vem na sequência da alínea anterior.----------------------------- 
 
Competência: II) DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL NO QUE RESPEITA À REALIZAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA ATÉ AO MONTANTE DE 

750.000,00 €;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coligação Consigo Beja Consegue: O vereador Nuno Palma Ferro, por considerar o valor 
elevado propôs que o montante fosse alterado para 450.000,00 €, verba que lhe parece ser 
razoável e adequada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coligação Democrática Unitária: O vereador Vítor Picado concordou com esta proposta no 
pressuposto de terem informação na reunião seguinte das tomadas de decisão a esse nível.---- 
 



 

Página 6 de 9 
 

Notas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, considerou, relativamente à competência 
descrita em 1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 
alterações, que a mesma é fundamental para agilizar um conjunto de procedimentos, isto é, 
de facto há alterações ao orçamento que são movimentações de verbas entre rubricas com 
verbas em excesso e rubricas com verbas em falta, nada mais que isso, diferente são as 
revisões que vêm à reunião de câmara e assembleia municipal sempre que são criadas rubricas 
novas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros quis referir que a não delegação das competências descritas nos 
números 3 e 4 irão ter seguramente implicações na Estratégia Local de Habitação, ou seja, 
parece-lhe que em vez de se estar a agilizar processos sobre aquilo que aí vem, está a ir-se 
num caminho inverso, o que o deixa preocupado.------------------------------------------------------------ 
 
Foi dito pelo vereador Nuno Palma Ferro, que sem orçamento e sem perceber aquilo que vai 
acontecer no próximo ano, estar aqui a “passar cartas brancas” não lhe parece ser o mais 
correto, dai preferir ter duas ou três experiências para chegar a essas conclusões, e se for o 
caso, aí até ele próprio apresentará propostas no sentido de poder alterar a sua posição a 
qualquer momento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte:-------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no 
seu Presidente, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação;---------------------------------------------------------------------- 
 
Considerando que, no dia 18 de outubro de 2021 houve a tomada de posse dos Órgãos do 
Município de Beja, para o mandato de 2021/2025, há agora a necessidade de conferir eficácia 
à gestão da Câmara Municipal reservando para a reunião do Órgão Executivo os atos de maior 
relevância para o concelho, assim:--------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal delibere delegar no Presidente e autorizar a sua 
subdelegação nos Vereadores, das seguintes competências previstas no Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Conceder licenças administrativas das operações urbanísticas previstas no artigo 4º, nº 2, 
designadamente de operações de loteamento, obras de urbanização e construção de 
edifícios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Decidir pedidos de informação prévia nos termos e limites fixados nos artigos 14º e 16º.------
c) Estabelecer as condições de ocupação da via pública por motivo de execução de obras ou à 
colocação de tapumes, nos termos do artigo 57º.-------------------------------------------------------------
d) Certificar, para efeitos de registo predial de parcela destacada, de acordo com o artigo 6º, 
nº 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Emitir as certidões comprovativas da receção provisória das obras de urbanização ou de que 
a caução é suficiente para garantir a boa execução das obras de edificação, nos termos do 
artigo 49º, nº 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Fixar o prazo, por motivo devidamente fundamentado, para a execução faseada da obra, nos 
termos do artigo 59º, nº 1.------------------------------------------------------------------------------------------
g) Declarar a caducidade e revogar a licença ou as autorizações de utilização, nos termos 
previstos no artigo 71º, nº 5 e artigo 73º, respetivamente.-------------------------------------------------
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h) Decidir sobre a receção provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos do 
artigo 87º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i) Determinar a execução de obras de conservação e ordenar a demolição total ou parcial de 
edificações, nos termos do artigo 89º.----------------------------------------------------------------------------
j) Tomar a posse administrativa de imóveis para efeito de execução de obras coercivas, nos 
termos do artigo 91º.-------------------------------------------------------------------------------------------------
k) Ordenar o despejo sumário e o despejo administrativo de prédios ou de parte de prédios, 
nos termos do artigo 92º e do artigo 109º.----------------------------------------------------------------------
l) Determinar a aplicação de medidas de reposição da tutela de legalidade urbanística, nos 
termos do artigo 102º.------------------------------------------------------------------------------------------------
m) Prestar informação, nos termos e para efeitos no artigo 110º.----------------------------------------
n) Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos do artigo 117º, nº 2.---------------------
Propõe-se ainda que, a presente delegação seja publicada no Boletim Municipal e na Internet, 
no sítio do Município de Beja, www.cm-beja.pt (Boletim Municipal Eletrónico), em cumprimento 
do disposto no artigo 47º, nº 2 do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro.-----------------------------------------------------------
Foi deliberado delegar por unanimidade todas as competências no Presidente à exceção das 
alíneas b) Decidir pedidos de informação prévia nos termos e limites fixados nos artigos 14º e 
16º e n) Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos termos do artigo 117º, nº 2 que 
foram rejeitadas por unanimidade.(Deliberação nº 347)------------------------------------------------------ 
 
Ficou acordado entre todos os membros manter a competência descrita na alínea a) Conceder 
licenças administrativas das operações urbanísticas previstas no artigo 4º, nº 2, 
designadamente de operações de loteamento, obras de urbanização e construção de edifícios, 
no Presidente da Câmara, comprometendo-se o executivo em permanência em providenciar 
junto dos serviços a elaboração de uma listagem de todas as licenças para ser apresentada em 
todas as reuniões de câmara.---------------------------------------------------------------------------------------
Independentemente deste acordo o vereador Vítor Picado quis deixar em ata que a questão da 
lista os satisfaz de alguma forma porque têm conhecimento, contudo esse conhecimento é 
posterior a “coisas” sobre as quais podem não estar de acordo.------------------------------------------ 
 

2.4. – Proposta de nomeação de funcionário para secretariar as reuniões, 
nos termos do disposto no artigo 57º nº2 do anexo I à Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do disposto no artigo 57º nº 2 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
propõe-se, para exercer as funções de secretariado das reuniões de Câmara e Assembleia 
Municipal, assegurando todo o trabalho administrativo e lavrar as respetivas atas, o Assistente 
Técnico João Daniel Frazão Felício e, nas suas faltas e impedimentos, a Assistente Técnica 
Mariana Angélica Dias Valério Carocinho.----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado nomear por maioria com a abstenção do vereador Nuno Palma Ferro o 
Assistente Técnico João Daniel Frazão Felício e, nas suas faltas e impedimentos, a Assistente 
Técnica Mariana Angélica Dias Valério Carocinho.(Deliberação nº 348)----------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de constituição de fundos de maneio até ao final do ano 
de 2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Foi proposta a constituição dos seguintes fundos de maneio até ao final de 2021:-------------------
1 – No montante de 1.000,00 € (mil euros) mensais, a ser gerido por Fátima de Jesus Serrano 
Parrinha Martins Serrano, do Gabinete de Apoio aos Eleitos (GAE), distribuído pelas seguintes 
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rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 250,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 250,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
2 – No montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) mensais, a ser gerido por Paulo 
Fernando Barros Bel Luís, da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), distribuído pelas 
seguintes rubricas orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 500,00 € 
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ………….………………………………………………………………… 500,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 …….………………………………………………………… 500,00 € 
3 – No montante de 153,15 € (cento cinquenta e três euros e quinze cêntimos) mensais, a ser 
gerido por Maria de Jesus Valente Rosa Ramires, do Gabinete de Ação Social CPCJ, pela rubrica 
orçamental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ………………………………………………………………. 153,15 €  
4 – No montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) mensais, a ser gerido por Rita Isabel 
Parreira de Paiva, da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, distribuído pelas seguintes 
rubricas orçamentais:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 500,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 500,00 € 
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….…………………………………………………………… 500,00 €  
5 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por Deolinda 
Maria da Palma Dias Palma, do Centro do Lidador, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
6 – No montante de 150,00 € (cento e cinquenta euros) mensais, a ser gerido por José Miguel 
Martins, da Divisão de Educação, distribuído pelas seguintes rubricas orçamentais:----------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 100,00 €  
Outras despesas correntes – 06.02.03.05.99 ….……………………………………………………….……. 50,00 € 
7 – No montante de 300,00 € (trezentos euros) mensais, a ser gerido por Maria Manuel 
Henriques, do Serviço Municipal de Proteção Civil, distribuído pelas seguintes rubricas 
orçamentais:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de bens – 02.01.21.99 ………….…..………………………………………………………………… 150,00 €  
Aquisição de serviços – 02.02.25.99 ……….…………………………………………………………………… 150,00 € 
Foi deliberado aprovar por maioria com a abstenção do vereador Nuno Palma 
Ferro.(Deliberação nº 349)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Proposta de indicação de Presidente para a Alentejo XXI – 
Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural;-------------------------- 
 
Este assunto foi retirado para ser discutido na próxima reunião.------------------------------------------ 
 

2.7. – Despacho de distribuição de pelouros, nos termos do artigo 58º nº 
4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro;----------------------------------------------------------- 

 
Tendo em consideração o disposto no artigo 36º nº 1 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, segundo o qual o Presidente da Câmara Municipal é coadjuvado pelos vereadores 
no exercício das suas funções e no artigo 58º nº 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, do 
qual decorre que cabe ao Presidente da Câmara fixar as funções a desempenhar pelos 
vereadores e determinar o regime do respetivo exercício, são distribuídas as funções por 
pelouros, da seguinte forma:---------------------------------------------------------------------------------------- 
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I – Presidente da Câmara: Divisão Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao 
Investimento; Divisão de Turismo e Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; 
Gabinete Jurídico; e Gabinete de Comunicação;--------------------------------------------------------------- 
II – Vereador a Tempo Inteiro Rui Inácio Marreiros: Divisão de Ambiente e Sustentabilidade; 
Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços Operacionais (com exceção do Serviço 

de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; Gabinete de Gestão da Mobilidade; e 
Gabinete de Apoio aos Eleitos;-------------------------------------------------------------------------------------
III – Vereadora a tempo Inteiro Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino: Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; e Partido Médico Veterinário;--------------------------------------------------------
Para cumprimento do disposto no artigo 56º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
será o presente despacho publicado no Boletim Municipal e na Internet, no sítio do Município 
de Beja, www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.8. – Despacho de designação do Vice-Presidente, nos termos do artigo 
57º nº 3 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro;----------------------------------------------- 

 
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 56º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro: “A câmara 
municipal é constituída por um presidente e por vereadores, um dos quais designado vice-
presidente (…)”. O nº 3 do artigo 57º do mesmo diploma legal determina que: “O Presidente 
designa, de entre os vereadores, o vice-presidente a quem, para além de outras funções que 
lhe sejam distribuídas, cabe substituir o primeiro nas suas faltas e impedimentos.”-----------------
Assim, ao abrigo das mencionadas disposições legais, designo como Vice-Presidente da 
Câmara, o Vereador Rui Inácio Marreiros a quem, para além de outras funções que lhe sejam 
distribuídas, cabe substituir o Presidente da Câmara nas suas faltas e impedimentos.--------------
Para cumprimento do disposto no artigo 56º do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
será o presente despacho publicado no Boletim Municipal e na Internet, no sítio do Município 
de Beja, www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. – 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 nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezoito 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 22 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do órgão executivo, 
redigi e subscrevo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara     O Assistente Técnico 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 03 de novembro 

de 2021 

http://www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------foi/
http://www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------foi/
http://www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------foi/
http://www.cm-beja.pt.-------------------------------------------------------------------------------------------foi/

		2021-11-10T10:19:43+0000


		2021-11-10T11:14:57+0000
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




