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7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

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

 
Pelas dez 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), 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, da seguinte forma.------------------------ 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata nº 22/2021;------------------------------------------- 

 
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 22/2021, relativa à reunião de câmara realizada 
no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um, que foi previamente enviada a todos os 
eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 350)---------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, colocou as seguintes questões relativamente ao Projeto “Cante nas 
Escolas”, implementado já há alguns anos e de elevado interesse para a preservação do 
património cultural bem como para o combate ao insucesso escolar uma vez que já 
decorreram praticamente dois meses desde o arranque do ano letivo:---------------------------------
Qual o ponto da situação do projeto?----------------------------------------------------------------------------
Qual ou quais as intenções do executivo em permanência para o Projeto “Cante nas Escolas”?--
Os formadores e agrupamentos escolares têm sido informados acerca dos desenvolvimentos 
do projeto neste ano letivo?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que a intenção do executivo em permanência é 
naturalmente continuar com o “Cante nas Escolas” ao abrigo do Projeto “Sucesso Escolar”.-----
Verifica-se realmente um atraso devido a uma repartição de encargos que tem efeitos 
plurianuais e que tem de ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal e devido 
também às eleições e ao período de gestão corrente mas, a ideia do executivo, é para o 
próximo ano acautelar essa situação até porque o projeto finda e terá de ser submetida uma 
nova candidatura, contudo, o objetivo é que o Projeto inicie o mais tardar em dezembro.--------
As outras atividades, nomeadamente o apoio socioeducativo, a animação sociocultural, terapia 
da fala, etc., são primordiais e estão em condições de arrancar uma vez que não carecem 
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dessa deliberação da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------
Os formadores manter-se-ão, não obstante poder entrar um ou outro novo caso haja 
incompatibilidade de alguém, e a informação que tem dos serviços é que todos os envolvidos 
estão por dentro da situação, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado disse que ouviu com bastante agrado que este projeto de 
fundamental importância para a preservação da nossa memória coletiva e do nosso 
património cultural vai continuar.---------------------------------------------------------------------------------
No entanto, não obstante os jovens estarem a perder esta atividade, preocupa-o as pessoas, 
nomeadamente alguns dos formadores que, felizmente ou infelizmente, dependem desta 
atividade quase como única fonte de rendimento, pelo que, perguntou como é que está 
acautelada esta situação? Vão receber desde o início do período letivo ou só vão receber 
quando a atividade iniciar?------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando ainda que este é um projeto de continuidade há vários anos, sugeriu que fosse 
celebrado um protocolo ou qualquer coisa semelhante, para que o mesmo se iniciasse 
anualmente sem depender destas questões das repartições de encargos, ou seja, poderia ser 
por um ano e os formadores, na altura em que não têm períodos letivos, pudessem efetuar 
algumas atividades de mostra desse trabalho para a comunidade não escolar e também 
aproveitar as suas competências para outras atividades a dinamizar pela Câmara Municipal de 
Beja, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino agradeceu a sugestão deixada pelo vereador Vítor Picado e 
informou que os formadores começarão a receber naturalmente quando o projeto se iniciar 
em dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que esta atividade é financiada 
pelo Projeto do Fundo Social Europeu “Beja Educa” e “Mais Sucesso Escolar” no âmbito do 
atual Quadro Comunitário de Apoio “Portugal 2020”, que se iniciou dia 01 de setembro de 
2020 e vai até dia 31 de agosto de 2022 com um valor elegível de 409.000,00 €, composto por 
cinco ações entre as quais o Cante Alentejano. A partir dessa data não sabe o que vai 
acontecer mas a expetativa é que possa continuar porque o “Portugal 2020” está findo e vindo 
o novo quadro financeiro plurianual espera que o Fundo Social Europeu continue a contemplar 
estas atividades que são absolutamente excecionais para a integração, melhor rendimento e 
aproveitamento escolar de todos os jovens.--------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja tudo fará para no próximo ano letivo continuar com estas 
atividades, que têm iniciado todos os anos em novembro, sendo este ano uma exceção devido 
ao período de gestão que atrasou estas e outras matérias.-------------------------------------------------
Considerou também, se este projeto do “Sucesso Escolar” continuar, que seria bom 
equacionar no futuro a integração de outras componentes a par do cante alentejano, sem 
sobrecarregar as crianças e deixando-lhes tempo livre para brincar, como artes performativas, 
etc., ou seja, diminuir algumas horas de cante alentejano mantendo-o e acrescentado uma 
componente por exemplo de artes performativas, disse.--------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, na sequência do que foi dito, e entendendo que estas questões 
deverão ser encaradas como investimento e não como simples gastos de dinheiro, sugeriu e 
considerou que a Câmara Municipal deverá ponderar muito seriamente, em caso da não 
existência de financiamentos, investir e manter estes projetos em funcionamento suportando 
esses encargos, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi acrescentado pelo vereador Vítor Picado que os vereadores da CDU estão de acordo com o 
alargamento a outras atividades que possam ser integradas, relembrando que chegaram a ser 
promovidas iniciativas em torno dos jogos tradicionais que os miúdos hoje em dia não 
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conhecem mas, acima de tudo, para eles é importante, não obstante haver financiamento ou 
não, que o cante alentejano deve continuar, sendo óbvio que as outras atividades ligadas ao 
“Sucesso Escolar”, nomeadamente a psicologia educacional, animadores, etc., são 
fundamentais nas escolas, disse.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou ainda que o encargo da Câmara 
Municipal de Beja neste momento com os formadores, e que está financiado, é de 6.000.00 € 
por mês.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Encerrado este tema o vereador Nuno Palma Ferro referiu não ver na ordem de trabalhos o 
ponto que transitou da última reunião relativo à Associação Alentejo XXI.----------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, relembrou também que, em função da retirada deste assunto, 
solicitou os Estatutos da Alentejo XXI, que entretanto lhe chegaram porque o vereador Nuno 
Palma Ferro fez o favor de lhos enviar.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, depois de analisada esta matéria, referiu, salvo 
melhor entendimento, que o nome da pessoa para a associação não tem que ser submetido a 
reunião de câmara. A Alentejo XXI tem uma Assembleia Geral constituída por dezanove 
elementos, as listas são aprovadas e apresentadas nessa assembleia, estão em funções, tem 
que ser agendada uma nova Assembleia Geral eletiva porque os órgãos sociais já excederam o 
limite de prazo e, é nesse âmbito, que terão de ser escolhidas as pessoas e as instituições que 
farão parte da mesma, até porque em abstrato Beja até pode não figurar na direção da 
Alentejo XXI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro sublinhou que aquilo que veio na ordem de trabalhos foi 
“proposta de indicação de presidente para a Alentejo XXI”, e de facto, a Câmara Municipal não 
tem capacidade nem poderes para nomear o presidente da associação, houve ai um erro de 
pró-forma que depois de lidos os Estatutos claramente é lá dito que quem elege a direção da 
Alentejo XXI, obviamente como acontece em todas as associações, é a sua Assembleia Geral. O 
que tem acontecido ao longo dos anos é que normalmente o presidente da Alentejo XXI é 
indicado pela sua Assembleia Geral como sendo o representante da Câmara Municipal de Beja 
e isso provavelmente ter-se-á confundido com a nomeação do presidente.---------------------------
Depois, não concorda com a posição do senhor Presidente na medida em que na reunião de 
câmara, é que deve ser nomeado o representante da Câmara Municipal para a Assembleia 
Geral para depois esta nomear a sua direção, porque a competência das nomeações de todas 
as representações não foi delegada, portanto, quando acabar o mandato de três anos e se 
achar conveniente, essa proposta deve ser trazida a este plenário, agora, podem não fazê-lo 
por omissão, mas na assunção daquilo que o senhor presidente disse na tomada de posse do 
Município de Beja se assumir no Baixo Alentejo e sendo esta uma associação que comporta 
diversas entidades faz todo o sentido que a Câmara Municipal de Beja nomeie o seu 
representante, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, referiu que este assunto é de facto muito importante e não estava a 
pensar em voltar a ele porque achava que a proposta viria a uma próxima reunião de câmara 
mas, o que se está aqui a dizer, é que perante uma solicitação dos vereadores em regime de 
não permanência é decidido pelo executivo em permanência que afinal a matéria não tem que 
ser submetida a reunião decidindo como bem entende. Claramente não concordam com esta 
posição, concordam sim, que quando o mandato terminar e for necessário, é aqui em reunião 
de câmara que deve ser escolhido, sob proposta do executivo naturalmente, o representante 
da câmara na Alentejo XXI, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
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A vereadora Marisa Saturnino informou que esta proposta vem na sequência de uma 
deliberação da Assembleia Geral de 2015 que dizia precisamente que seria a Câmara Municipal 
de Beja a indicar o Presidente da Associação.------------------------------------------------------------------
A Drª Paula Mansinhos tem essa ata em sua posse e poderá fazer chegá-la aos senhores 
vereadores, aliás, há quatro anos o executivo nomeou porque já vinha sendo assim e o senhor 
vereador Vítor Picado tem conhecimento desta situação.-------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que neste momento a 
Assembleia Geral da Alentejo XXI é constituída pela Associação de Comércio, Serviços e 
Turismo do Distrito de Beja, secretariada pelo Município de Aljustrel e vogal a Associação 
Cultural e Recreativa Zona Azul, a Direção é constituída pelo Município de Beja, NERBE/AEBAL, 
ACOS, Freguesia de Santa Bárbara de Padrões e CIMBAL e o Conselho Fiscal pelo Instituto 
Politécnico de Beja, Município da Vidigueira e o NEABID. Agora, vai ter de se iniciar um novo 
processo eletivo e nessa altura é que fará sentido, ou o representante na Assembleia Geral ou 
a questão da presidência, ser discutida. Com o órgão em funcionamento a vereadora Marisa 
Saturnino continua em funções, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, apresentou os seguintes assuntos:----------------- 
 

2.1. – Alteração nº 25 ao Orçamento da Despesa 2021;-------------------------------- 

 
Presente a alteração nº 25 ao orçamento da despesa 2021, que constitui documento anexo 
número um e faz parte integrante da presente ata o senhor Presidente da Câmara, Paulo 
Arsénio, propôs a ratificação desta alteração, elaborada no mês de outubro em altura de 
gestão, com o objetivo de satisfazer compromissos de pagamentos de horas extraordinárias a 
trabalhadores do município.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que os vereadores da CDU se irão abster na presente votação 
uma vez que não conhecem as outras vinte e quatro alterações que estão para trás.--------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, lembrou que as alterações orçamentais são 
apenas movimentações entre rubricas dentro do orçamento existente e não acrescentam 
receita. Para se fazer isso são necessárias revisões ao orçamento que, estas sim, são 
submetidas à câmara e assembleia municipal.----------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, referiu que se iria abster nesta votação por não ter feito parte 
da aprovação deste orçamento e não estar dentro da gestão corrente da câmara municipal.---- 
 
Foi deliberado ratificar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.(Deliberação nº 351)-------------------- 
 

2.2. – Alteração nº 26 ao Orçamento da Despesa e nº 18 às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) 2021;----------------------------------------------------------------- 

 
Presente a alteração nº 26 ao Orçamento da Despesa e nº 18 às Grandes Opções do Plano (PPI 

e AMR) 2021, que constitui documento anexo número dois e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.(Deliberação nº 352)-------------------- 
 

2.3. – Reconhecimento do Interesse Público Municipal;------------------------------- 
 
Registo nº 7957, de 29 de outubro de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que o Município de Beja pretende proceder ao destaque de uma parcela de 
terreno no Aeródromo Municipal de Beja, artigo 586, sito no Areeiro e Monte do Meio aos 
Coitos, freguesia de São Matias, para instalação de atividades na área da aeronáutica e 
similares. O terreno em causa, está previsto para esse fim nos instrumentos urbanísticos do 
Município, nomeadamente no Plano Diretor Municipal de Beja, conforme parecer nº 7052 de 
30 de setembro de 2021 da Divisão de Administração Urbanística e encontra-se devidamente 
identificado em planta anexa.--------------------------------------------------------------------------------------
As atividades a desenvolver no lote a constituir enquadram-se dentro das orientações 
estratégicas definidas no Documento de Orientação Estratégica Beja 2020 e a proposta resulta 
de manifestações de interesse de empresas já localizadas no Aeroporto de Beja e que 
pretendem alargar a sua atividade no território municipal.-------------------------------------------------
Deve-se considerar que as atividades a desenvolver no Aeródromo Municipal são 
complementares às desenvolvidas no Aeroporto de Beja e permitem diversificar e ampliar a 
oferta nesta área, sendo que a disponibilização de áreas para a instalação de propostas 
empresariais de oferta municipal, tem evidentes vantagens no processo de desenvolvimento 
da economia concelhia e regional.---------------------------------------------------------------------------------
A criação desta área no seu parecer terá de ser acompanhada a curto prazo com 
disponibilização de outras áreas com vocação para logística e serviços, sectores nos quais se 
nota alguma procura com ausência de resposta no território municipal. Verifica-se ainda um 
clima de subida de preços nos terrenos com especulação no seu valor, que dificultam a 
implantação de novos projetos empresariais no território concelhio.------------------------------------
A criação de equipamentos de caracter comercial e de serviços, que possam servir não só o 
concelho de Beja, mas toda a região em que o mesmo se insere, permite potenciar a cidade, 
como um fornecedor de serviços a toda a região, permitindo assim a criação de emprego e 
contribuir para a dinamização das economias locais; e afirmar a estratégia de centralidade do 
aglomerado urbano.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Para uma futura alienação desse terreno propõe-se que seja realizado um concurso público a 
realizar em termos a aprovar pela Camara Municipal, apresentando-se desde já uma proposta 
para esse efeito, proposta cujos critérios de alienação do terreno se baseiam no valor 
acrescentado para o território das propostas de investimento que venham a ser apresentadas 
para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim é de parecer que seja reconhecido o interesse público municipal do destaque do terreno 
a efetuar o qual se encontra perfeitamente justificado à luz dos documentos estratégicos de 
ordenamento e política económica já referidos e após consumado o mesmo se possa proceder 
à abertura de concurso público para a alienação do terreno nos termos propostos na 
documentação anexa, que constitui anexo número três e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

353)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.4. – MacFarlan Smith Limited, Sucursal em Portugal – Incumprimento 
do Memorando de Entendimento;------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6530, de 13 de setembro de 2021, do Gabinete Jurídico, informado o seguinte:-------
1. A “MacFarlan Smith Limited”, tendo sido notificada pelo Município para, em 10 dias úteis, se 
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pronunciar sobre o desenvolvimento do projeto de acordo com o previsto no Memorando de 
Entendimento celebrado, nada disse.----------------------------------------------------------------------------
Recorde-se que entre o Município de Beja e a “MacFarlan Smith Limited, Sucursal em 
Portugal” foi celebrado um Memorando de Entendimento, em 02 de dezembro de 2013, no 
âmbito do qual, a empresa adquiriu ao Município um lote de terreno para construção, com a 
área de 18.500m2, pelo preço de 37.000,00 €, por escritura datada de 22 de janeiro de 2015.---
A cláusula 2ª do mencionado Memorando prevê que decorridos 8 anos sem que seja 
desenvolvido o projeto a que a empresa se propôs, deverão as partes discutir as intenções da 
empresa para o terreno e eventualmente, acordarem numa extensão do prazo ou na decisão, 
pela empresa, de revenda (total ou parcial) ao Município. Só se o desenvolvimento do projeto 
não se tiver iniciado no período de 10 anos (ou no período mais extenso que possa vir a ser 

acordado) é que o Município terá opção de recompra do imóvel. Opção esta a exercer num 
prazo não superior a 6 meses em relação ao término do referido período.----------------------------
Devido ao facto de terem já decorrido mais de 7 anos sem que o projeto fosse desenvolvido, 
foi, então, remetido ofício à empresa a solicitar que se pronunciasse sobre a situação, sendo 
que nada disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Chegou, entretanto, ao conhecimento do Município que o lote de terreno foi vendido pela 
“MacFarlan Smith Limited” à “Ambigroup”.---------------------------------------------------------------------
Tendo o lote de terreno sido vendido a um terceiro, pela “MacFarlan Smith”, demonstrado fica 
que não pretende cumprir o acordado no Memorando de Entendimento, tendo tornado 
impossível tal cumprimento.----------------------------------------------------------------------------------------
Na escritura não se prevê cláusula expressa de reversão do imóvel e, consequentemente, não 
se encontra a mesma registada. O próprio Memorando anexo à escritura pública apenas prevê 
a opção de recompra nos termos e condições mencionados em 1.--------------------------------------
3. O Memorando de Entendimento prevê, na cláusula 4ª, que vigorará pelo prazo de 10 anos a 
contar da data da sua assinatura (ou período superior se for acordada a extensão), caso não seja 
denunciado nos termos da cláusula 3ª ou da legislação aplicável à rescisão de contratos por 
incumprimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rescisão de contratos por incumprimento corresponde à resolução dos mesmos com 
fundamento em incumprimento contratual. A “MacFarlan Smith” incumpriu com o acordado, 
conforme referido supra, em 2.------------------------------------------------------------------------------------
Caso ocorra um incumprimento contratual, com tal fundamento, será possível recorrer ao 
instituto da resolução, que se pode definir como “o ato pelo qual uma das partes declara, de 
per si ou por intervenção judicial, que tem o contrato por ineficaz em regra, com efeito 
retroativo com base numa causa legal ou contratualmente prevista e superveniente à 
celebração do negócio”. Trata-se, pois, de um ato que tende a colocar as partes na situação 
que teriam se o contrato não tivesse sido celebrado.--------------------------------------------------------
No caso concreto, corresponderia à restituição do imóvel ao Município e na entrega do preço 
recebido ao outro contraente.--------------------------------------------------------------------------------------
É, pois, o que resulta dos artigos 432º e seguintes do Código Civil (CC), com remissão, quanto 
aos efeitos da resolução, para os preceitos que regulam os efeitos da nulidade e anulabilidade 
dos negócios jurídicos, sendo que nos termos do artigo 289º “tanto a declaração de nulidade 
como a anulação do negócio têm efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver 
sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente.”.---------
Neste caso existe uma transmissão do imóvel a um terceiro, dispondo o artigo 435º nº 1 do CC, 
que a resolução não prejudica os direitos adquiridos por terceiros.--------------------------------------
A transmissão do imóvel a um terceiro impede a restituição do mesmo ao Município por parte 
da “MacFarlan Smith”, no âmbito de uma declaração de resolução do Memorando de 
Entendimento, sendo que, nos termos do mencionado preceito do Código Civil, a resolução 
não prejudica os direitos adquiridos por terceiros.------------------------------------------------------------
No entanto, e conforme mencionado supra, tendo a resolução efeitos retroativos, devendo ser 
restituído tudo o que tiver sido prestado, caso a restituição em espécie não seja possível, 
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deverá ser restituído o valor correspondente.------------------------------------------------------------------
Uma questão que se coloca é precisamente o valor correspondente ao imóvel. Isto é, a 
resolução do contrato implicaria, agora, a restituição do valor correspondente ao imóvel 
devendo considerar-se que o “valor correspondente a restituir é, necessariamente, um valor 
objetivo, subtraído ao princípio do nominalismo, devendo equivaler ao montante atualizado 
que a coisa teria se fosse restituída materialmente.”.--------------------------------------------------------
Nesta sequência, s.m.o., haveria que determinar se o imóvel vendido pelo preço de 2,00 € o 
m2, a que correspondeu o preço acordado, à data, de 37.000,00 €, tem um valor diferente, 
superior, e ser calculado à data atual. Neste caso, poderia o Município, caso assim o 
entendesse, no âmbito de uma declaração de resolução, vir a reclamar em substituição da 
restituição do imóvel, a restituição do valor correspondente, o que resultaria, na prática, na 
diferença entre o preço a restituir à outra parte e o valor (atualizado) correspondente ao bem.--
4. O terceiro, adquirente do lote de terreno, manifestou, verbalmente, encontrar-se disponível 
a um entendimento com o Município relativamente ao mesmo – presume-se que quanto à 
restituição, por venda, do mesmo ao Município e sem qualquer prejuízo para este em termos 
de valores, tendo em consideração o preço de venda à “MacFarlan Smith”.---------------------------
5. Nesta perspetiva, e salvo melhor opinião, caso exista tal possibilidade de entendimento com 
o atual proprietário do imóvel, poderá a Câmara Municipal, se assim se entender, concretizar 
tal acordo, comunicando-se, por escrito, à “MacFarlan Smith” a cessação de efeitos do 
Memorando entre ambos celebrado, na sequência do incumprimento desta e da venda a 
terceiros que inviabilizou o cumprimento do acordado entre as partes.--------------------------------
6. Por outro lado, não existindo acordo com o adquirente do imóvel nos termos mencionados 
em 5., ou caso se pretenda proceder conforme explicitado em 3. (último parágrafo), a 
comunicação a efetuar à sociedade será em moldes diferentes, uma vez que, s.m.o., se deverá 
invocar a resolução do Memorando com as respetivas consequências.---------------------------------
7. Face ao exposto, o teor da comunicação a dirigir à “MacFarlan Smith Limited” dependerá de 
se seguir uma das hipóteses supra referidas, em 5. ou 6.---------------------------------------------------
8. Ainda se dirá que, uma vez que o Memorando de Entendimento terá sido aprovado por 
deliberação em reunião de câmara, também deverá ser aprovado pelo mesmo Órgão a 
cessação/extinção dos efeitos do mesmo, pelo que, quer se siga o mencionado em 5. ou em 6., 
e salvo melhor entendimento, a comunicação a efetuar à “MacFarlan Smith” deverá ser 
precedida de submissão da questão a apreciação da Câmara Municipal.-------------------------------
Foi deliberado por unanimidade concordar com a informação jurídica e proceder em 
conformidade nos termos dos pontos cinco e seis da mesma.(Deliberação nº 354)------------------- 
 

2.5. – Pedido de prorrogação de prazo de execução;------------------------------------- 

 
Registo nº 7417, de 14 de outubro de 2021, do Serviço Empreitadas Acompanhamento 
Técnico, informando que o empreiteiro RDF Construções Sociedade Imobiliária, Ldª, solicita 
novamente uma prorrogação do prazo para execução da empreitada de reabilitação de 
edifício sito na Praça da República, nº 29, em Beja. O pedido é de 204 dias, terminado os 
trabalhos no próximo dia 20 de dezembro de 2021. A justificação prende-se principalmente 
com dificuldades provocadas pela pandemia, que provocaram quebras nos fornecimentos de 
materiais e dificuldades na angariação de mão-de-obra. Existiram também dificuldades de 
acesso à empreitada, uma vez que o trânsito esteve condicionado por outras empreitadas em 
curso na zona circundante da Praça da República.------------------------------------------------------------
Propõe-se o deferimento do pedido de prorrogação de prazo, de forma graciosa, uma vez que 
as condicionantes registadas tiveram principal influência durante o anterior pedido de 
prorrogação. Proponho também, que o empreiteiro seja informado que esta prorrogação será 
a última, e que os trabalhos têm de estar terminados até á data proposta.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 355)---------------------------------------------- 
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2.6. – Proposta de aprovação do Projeto de Regulamento do Parque de 
Campismo Municipal de Beja;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Os parques de campismo públicos são empreendimentos turísticos, nos termos do disposto no 
artigo 4º, nº 1, alínea g) do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, na sua atual redação, 
destinando-se a prestar serviços de alojamento temporário, mediante remuneração, abertos 
ao público em geral e instalados em terrenos delimitados e dotados de estruturas destinadas a 
permitir a instalação de tendas, reboques, caravanas, autocaravanas e demais material e 
equipamento necessários à prática do campismo.------------------------------------------------------------
No artigo 25º da Portaria nº 1320/2008, de 17 de novembro, que estabelece os requisitos 
específicos de instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e 
caravanismo, está previsto que cada parque de campismo deve ter um regulamento interno 
elaborado pela entidade exploradora com as normas relativas à utilização e funcionamento do 
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja dispõe de um Regulamento que entrou em vigor no ano de 1981, já 
desatualizado, pelo que há a necessidade de aprovação de um novo regulamento municipal 
que esteja em consonância com a legislação atualmente em vigor e com a prática que se foi 
retirando da sua aplicação ao longo destes anos.-------------------------------------------------------------
De acordo com o artigo 99º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado em 
Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, os regulamentos devem ser acompanhados 
de uma nota justificativa fundamentada, que deve incluir uma ponderação dos custos e 
benefícios das medidas projetadas.-------------------------------------------------------------------------------
Considerando que, a natureza jurídica do regulamento é exclusivamente executória e 
subordinada ao regime jurídico em vigor, será sempre uma mais-valia para a autarquia ter um 
regulamento atualizado e, consequentemente, traduzir-se-á numa melhoria da qualidade dos 
serviços prestados aos interessados.------------------------------------------------------------------------------
Nos termos fixados na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, compete às câmaras municipais, criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transporte, de energia, de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob administração municipal, 
como é o caso do parque de campismo municipal.-----------------------------------------------------------
Face ao exposto, vem esta edilidade, no uso da competência prevista no nº 7 do artigo 112º e 
no artigo 241º, ambos da Constituição da República portuguesa, e conferida pelas alíneas k) e 
ee) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e após audiência 
prévia das entidades representativas dos interesses em causa, em simultâneo com a consulta 
pública, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, 
propor à Assembleia Municipal a aprovação do Regulamento do Parque de Campismo 
Municipal de Beja, que constitui documento anexo número quatro e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

356)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Proposta de aprovação dos prémios a atribuir no âmbito das 
Normas de Participação na Semana Gastronómica do Vinho 2021;------------- 

 
ARTIGO 9º - ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS:----------------------------------------------------------------------------
1. Os prémios serão oferecidos aos 10 cupões sorteados, que serão atribuídos da seguinte 
forma:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Prémio: € 500 (quinhentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
2º Prémio: € 400 (quatrocentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, válido nos 
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restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
3º Prémio: € 300 (trezentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
4º Prémio: € 200 (duzentos euros) em vales de compras de 50 euros cada, válido nos 
restaurantes aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------
5º Prémio: € 100 (cem euros) em vales de compras de 50 euros cada, válido nos restaurantes 
aderentes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6º ao 10º prémio: € 50 (cinquenta euros) em vales de compras, válido nos restaurantes 
aderentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Os prémios devem ser consumidos, em qualquer dos estabelecimentos aderentes, até dia 
31 de janeiro de 2022, sob pena de não serem considerados válidos após essa data.---------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

357)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.8. – Pedido de isenção do pagamento de taxas;------------------------------------------ 

 
Registo 7327, de 12 de outubro de 2021, da Divisão de Cultura – Ação Cultural, informando 
que o Centro Infantil Coronel Sousa Tavares (CICST) solicitou à Casa da Cultura a cedência da 
sala de atividades designada por sala do ballet para desenvolvimento do projeto Desporto + 
Saúde da responsabilidade da professora Célia Ricardo como forma de criar hábitos 
desportivos de movimento, por forma a melhorar a aptidão física (resistência, coordenação) e 
consequentemente a saúde dos participantes.-----------------------------------------------------------------
O período temporal corresponde ao ano letivo escolar, de 2ª feira a 5ª feira, entre as 18:00 
horas e as 19:00 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desenvolvem-se atividades de dança criativa, hip-hop, zumba, entre outros estilos, sempre 
com o objetivo secundário (pois o principal é a prática desportiva) de realizar apresentações ao 
público, proporcionando assim também a experiência de palco.------------------------------------------
O projeto é essencialmente dirigido às crianças, mas também existem grupos de adultos, com 
os mesmos objetivos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto procura mostrar ao público o trabalho desenvolvido, sendo que costumam realizar 3 
eventos públicos por ano (normalmente em fevereiro, abril e final do ano letivo), como também 
pretende desenvolver atividades de dança, dinamizando a Casa da Cultura enquanto 
equipamento cultural que oferece condições à prática deste tipo de atividades.---------------------
Face ao exposto e devido ao interesse da atividade proposto pela CICST enquanto Instituição 
de Solidariedade Social propõe-se a isenção dos preços e tarifas pela utilização do espaço 
durante o período temporal em que decorre o referido projeto.------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 358)----------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo vereador Vítor Picado que os vereadores da CDU estão de acordo com esta 
dinâmica que se pretende implementar na Casa da Cultura uma vez que sempre defenderam 
que esta infraestrutura deve retomar o seu espaço de oficina de criação como foi ao longo de 
duas décadas, e que, fruto de alguns entendimentos diferentes deu origem a um abaixo-
assinado subscrito por muita gente. Naturalmente esperam que o executivo em permanência 
possa ponderar e de alguma forma devolver essa dinâmica ao espaço através dos ateliers mas 
acima de tudo a Casa da Cultura voltar a ter a pujança de espaço oficina/criação que deu a 
conhecer aos seus públicos um conjunto de modalidades e intervenções artísticas de norte a 
sul do país e até a nível internacional, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro quis também referir o papel importante que a Casa da Cultura 
tem, nomeadamente naquilo que considera ser o de trazer vida e identidade à cidade, ainda 
mais numa altura pós pandemia onde todos acabam por estar um pouco mais preguiçosos, 
com menos vontade de estar uns com os outros e, portanto, tem e deve ser fortemente 
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apoiada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que só não concorda com o vereador Vítor num aspeto, atividades com mais de 
vinte anos pois com certeza que sim, mas umas têm que levar às outras, e essa dinâmica 
funcional pode desaparecer desde que apareçam outras porque a vida é mesmo isso, disse.----- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, apresentou os seguintes assuntos:-------------------- 
 

2.9. – Ratificação de despachos;----------------------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do nº 2 do artigo 3º da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto, foi presente a listagem 
onde constam os despachos emitidos pelo senhor vereador Luis Miranda, no período 
compreendido entre 26 de setembro e 18 de outubro de 2021, que constitui documento 
anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por maioria com quatro abstenções.(Deliberação nº 359)--------------------- 
 

2.10. – Proposta de nomeação dos membros do Conselho de 
Administração da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento, 
E.M. e respetiva remuneração;------------------------------------------------------------------------- 

 
Propõe-se nomear como membros do conselho de administração da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento, E.M., para mandato de duração igual ao correspondente do 
atual executivo municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Engº Rui Inácio Marreiros, casado no regime da comunhão de adquiridos com Olga 
Cristina Carrasco Martins, titular do cartão de cidadão nº xxx, válido até xxx, contribuinte fiscal 
nº xxx, residente na Rua Conselheiro Meneses, nº 53, em Beja (7800 – 282 Beja); e, -----------------
Administradores: Engª Luísa Cristina Sequeira Pinto, casada no regime da comunhão de 
adquiridos com Rui Pedro de Oliveira Silva, titular do cartão de cidadão nº xxx, válido até xxx, 
contribuinte fiscal nº xxx, residente na praceta José Gonçalves Jerónimo Aiveca, nº 1, 1º dtº, 
em Beja (7800 – 850 Beja) e Dr. André Filipe Modesto Pires, casado, maior, titular do cartão de 
cidadão nº xxx, válido até xxx, contribuinte fiscal nº xxx, residente na rua Alexandre Braga nº 
24, 1º dtº, em Beja (7800 – 524 Beja).------------------------------------------------------------------------------
Mais se propõe que sejam remunerados a nomeada administradora Engª Luísa Cristina 
Sequeira Pinto, que terá funções executivas e o nomeado administrador, Dr. André Filipe 
Modesto Pires, que não terá funções executivas, pelo que receberá remuneração por cada 
reunião a que esteja presente, deliberando-se de igual modo propor à Assembleia Municipal, 
nos termos e para os efeitos do disposto na alínea n) do nº 1 do artigo 25º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais e no nº 2 da Cláusula 8ª dos Estatutos da EMAS, a aprovação das 
seguintes remunerações:--------------------------------------------------------------------------------------------
Administradora, Eng.ª Luísa Cristina Sequeira Pinto: € 2.609,57 (Dois mil, seiscentos e nove euros 

e cinquenta e sete cêntimos) mensais; e ---------------------------------------------------------------------------
Administrador, Dr. André Filipe Modesto Pires: € 103,01 (Cento e três euros e um cêntimo) por 
cada reunião do Conselho de Administração em que esteja presente.----------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros sublinhou que esta proposta é efetuada na tentativa de dar um 
cunho técnico, isto é, recrutar duas pessoas dentro daquilo que é um perfil com experiência e 
provas dadas nas áreas do ambiente, da gestão pública, dos recursos hídricos e do sector 
empresarial, no sentido de ter uma equipa dinâmica para dar continuidade a um projeto de 
uma empresa municipal que todos conhecem e sabem qual a sua importância.----------------------
Como representante da Câmara Municipal a proposta é que seja ele próprio e acha que se 
justifica mais que não seja pelo conhecimento que tem da própria empresa, como 
administradora executiva a Engª Luísa Pinto, neste momento diretora da Empresa de 
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Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, licenciada em engenharia do ambiente com 
uma especialização no ramo da hidráulica que conhece o território, a região, os seus 
problemas e os atores regionais nesta matéria e depois como administrador não executivo, 
que como o próprio nome indica não está em permanência, embora esteja presente nas 
reuniões do conselho de administração, o Dr. André Pires, licenciado em economia e que neste 
momento pertence ao quadro da DAF das Águas Públicas do Alentejo, uma vez que reúne duas 
características importantes, a experiência na área das finanças e o acompanhamento do sector 
das águas no dia-a-dia, sendo uma mais-valia para trazer à empresa municipal, disse.------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, mais do que a questão meramente partidária, saudou os 
critérios da competência técnica que lhe parecem absolutamente determinantes e decisivos 
na introdução de todo o aparelho de decisão pública, contudo solicitou os seguintes 
esclarecimentos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de emitir a sua opinião, perguntou porquê, 
dentro do mercado disponível, se considerou que estas são as pessoas mais competentes e 
mais hábeis para integrar o Conselho de Administração?---------------------------------------------------
Do ponto de vista técnico e segundo os relatórios de contas da EMAS de 2018 e 2019 gostaria 
de saber porque é que a verba gasta com o Administrador Executivo ronda os 52.000,00 € 
sendo que a remuneração é de 2.609,57 €?-------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, não colocando em causa os critérios técnicos e do ponto de vista das 
competências sociais e pessoais da escolha das pessoas, considerou que a proposta poderia 
ser discutida de outra forma porque na sua opinião estes critérios técnicos também estão 
presentes num conjunto de trabalhadores da própria empresa que têm de facto essas 
competências.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depois, esta proposta devia refletir outra questão, nomeadamente os resultados das últimas 
eleições e, a proposta dos vereadores da CDU, vai efetivamente nesse sentido, ou seja, o 
Conselho de Administração deveria ser composto pelo Engº Rui Marreiros como Presidente, 
naturalmente pela sua competência técnica e, depois, por um vereador da CDU e pelo 
vereador Nuno Palma Ferro. Obviamente não implica que ninguém tenha de ter as funções de 
Administrador Executivo que poderia ser “pescado” entre o conhecimento que existe nos 
trabalhadores da EMAS, ou até fora, ou ainda haver a figura do Diretor Executivo que prestaria 
contas e daria desenvolvimento ao trabalho que os três representantes das forças políticas 
definissem como estratégia, disse.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros considerou bastante interessante a proposta e a ideia de recrutar 
internamente, eventualmente um Chefe de Divisão ou alguém, que no fundo fizesse essa 
progressão, e integrasse, ainda que como não executivo, o Conselho de Administração, aliás, 
sempre defendeu a progressão dentro da própria empresa e existem até excelentes exemplos 
dessa natureza como o atual Chefe das Empreitadas e Infraestruturas que entrou para a 
empresa municipal como canalizador há uma série de anos, é raro acontecer mas é muito 
importante que aconteça dentro das organizações. Agora, há um problema, é que os 
funcionários da empresa a qualquer título estão absolutamente impedidos de integrar o 
Conselho de Administração como não executivos, é um impedimento legal inultrapassável.-----
Depois, a figura do Diretor Executivo já não existe, o último que a empresa teve foi o antigo 
vereador Francisco Caixinha que estava, não como nomeado, mas como pertencente ao 
quadro, o que não faz sentido exatamente por questões associadas a estas e, portanto, o 
senhor Caixinha foi Diretor Executivo durante uma série de anos, esteve nesse cargo até à 
altura da sua reforma que foi negociada ao abrigo da lei do trabalho e, nesse momento, o lugar 
foi extinto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à composição do Conselho de Administração, é da opinião que os tempos que 
estas empresas vivem, são tempos muito exigentes do ponto de vista da gestão e do 
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acompanhamento de um sector muito específico e técnico, portanto, o importante é as 
direções destas empresas terem um corpo técnico que começa na própria administração. 
Pessoalmente, acaba por acumular funções por inerência, mas a experiência que tem permite-
lhe estar um pouco mais à vontade e os outros dois administradores devem ser recrutados 
dentro do sector. O acompanhamento político é feito pelo único acionista, designadamente a 
Câmara Municipal, mas, voltou a frisar que a administração de uma empresa desta natureza, 
deve manter o cunho tão profissional e técnico quanto possível e não observar critérios de 
representatividade política, sejam de que natureza for, sem prejuízo obviamente do contributo 
que os vereadores possam dar para o futuro da empresa.--------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo vereador Nuno Palma Ferro referiu que a remuneração 
do Administrador Executivo é um processo absolutamente transparente e os valores estão 
registados, ou seja, o seu vencimento base é equiparado ao vencimento de um vereador mais 
um valor que recebe para comunicações, se optar por isso, mais a utilização do veículo 
municipal que é contabilizado como remuneração e mais despesas de representação ao abrigo 
do Estatuto de Gestor Público decididas no quadro do Conselho de Administração. Contudo, a 
câmara municipal apenas decide sobre os nomes e toma conhecimento do vencimento que é 
deliberado pela assembleia municipal, disse.------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, voltou a referir que mantém o agrado pela decisão ser uma 
decisão de competência técnica, enquanto munícipe, fica muito contente por entregar a 
gestão da água a técnicos especializados, agora, sem desprimor nenhum para as pessoas 
propostas, porque é que não foi alvo de uma abrangência maior dentro dos recursos que 
existem, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado frisou que os critérios de competência têm efetivamente que estar 
inerentes à escolha das pessoas e voltou a salientar que os mesmos existem nos recursos 
humanos da empresa. Depois, tem alguma dificuldade em perceber quando é que o cargo de 
Diretor Executivo terá sido extinto até porque pensa que o mesmo ainda continua enquadrado 
no âmbito do Acordo Empresa, que não foi negociado no anterior mandato, não obstante as 
inúmeras tentativas de se chegar a essa conversa.------------------------------------------------------------
Tendo em conta estes aspetos, considera que a organização interna da empresa seguramente 
que dá resposta às necessidades de competência técnica e profissional que foram 
evidenciadas, pelo que os vereadores da CDU mantém a sua proposta de haver um Conselho 
de Administração tripartido, sendo o Engº Rui Marreiros o Presidente, mas refletindo a 
vontade da população aferida nas eleições do dia 26 de setembro, tal como por exemplo 
aconteceu para a Mesa da Assembleia Municipal. Caso a proposta seja recusada irão votar 
contra, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Antes de colocar o assunto à votação o vereador Rui Marreiros esclareceu não ser verdade que 
o Acordo Empresa não tenha sido negociado, houve várias tentativas mas nunca se conseguiu 
chegar a uma conclusão com o STAL sobre os elementos solicitados e apresentados, portanto, 
não houve alteração ao Acordo Empresa mas houve tentativa.-------------------------------------------
Explicou ainda que, a extinção do lugar de Diretor Executivo tem três fases, a primeira é a 
deliberação do Conselho de Administração que mostra e delibera a vontade em extinguir, que 
já aconteceu, a segunda é uma informação que é vertida para o Regulamento da Organização, 
que já foi feita e, a terceira, quando houver uma alteração ao Acordo Empresa, se a 
administração na altura em funções continuar a ter a mesma opinião, é verter a decisão para o 
Acordo Empresa, portanto, o facto de ainda constar no mesmo não significa que o lugar exista. 
Mais, o lugar de Diretor Executivo que existia não é equiparado ao de Administrador Executivo 
que é, tal como se propõe aqui, nomeado pelo acionista principal da EMAS, nomeadamente a 
Câmara Municipal. O lugar de Diretor Executivo, foi criado há muitos anos atrás e foi criado 
como lugar de quadro, portanto, o vereador Caixinha e muito bem na sua opinião, 
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desempenhou a sua função, independentemente dos Conselhos de Administração e dos 
executivos municipais, manteve-se como Diretor Executivo e com a respetiva remuneração 
superior à do Administrador Executivo, o que não fazia nem faz qualquer sentido, disse.---------- 
 
Foi deliberado rejeitar a proposta por maioria com os votos contra dos vereadores Nuno Palma 
Ferro, Vítor Picado, Maria de Fátima Estanque e Rui Eugénio e os votos a favor do senhor 
Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, e vereadores Rui Marreiros e Marisa 
Saturnino.(Deliberação nº 360)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.11. – Alteração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico da Fonte 
dos Frades;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – O Plano de Intervenção em Espaço Rustico da Fonte dos Frades (PIER da Fonte dos Frades), 
entrou em vigor por efeito da publicação do aviso nº 21027/2020 na 2ª série do Diário da 
República nº 251 de 29 de Dezembro de 2020;----------------------------------------------------------------
2. – A área de intervenção do PIER em vigor abrange uma área total de 628,44ha, 
correspondente aos prédios rústicos denominados “Herdade da Fonte dos Frades” e aos 
prédios mistos denominados “Herdade da Fonte dos Frades e Quinta do Padre” propriedade 
da DE PRADO PORTUGAL, S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------
3 – O PIER tem como objetivos criar as condições necessárias para reforçar e dar continuidade 
à viabilidade económica da exploração agrícola da herdade existente, assegurando o seu 
ordenamento numa perspetiva integrada de desenvolvimento social, económico e ambiental;--
4 – A DE PRADO PORTUGAL, S.A., em função da modernização das atuais instalações, pretende 
prescindir de dois edifícios inicialmente projetados para as áreas 6a) e 6b) e em sua 
substituição, pretende construir um novo pátio de fermentadores junto ao já existente;----------
5 – Se prevê a instalação de painéis solares fotovoltaicos de modo a tornar a unidade 
agroindustrial mais equilibrada do ponto de vista ambiental e melhorar a qualidade do 
produto final (azeitona de mesa);------------------------------------------------------------------------------------
6 – Se considera necessário rever as disposições regulamentares que oferecem dúvida de 
interpretação na sua aplicação ou se demonstraram insuficientes quanto à sua aplicação;--------
7 – Há convergência de interesse público e privado na concretização dos objetivos 
preconizados nos Termos de referência da elaboração da futura alteração ao referido 
instrumento de gestão territorial;---------------------------------------------------------------------------------
8 – Os planos municipais podem ser alterados em função da evolução das condições 
ambientais, económicas, sociais e culturais que lhe estão subjacentes, nos termos do artigo 
118º do RJIGT;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal de Beja, delibere:-------------------------------------------------------
Proceder à alteração do PIER da Fonte dos Frades, tendo em conta a manifestação de interesse 
por parte do promotor, a informação técnica com o registo 4944 e de acordo com os termos 
de referência apresentados, nos termos do artigo 76º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de 
maio na sua atual redação que aprovou o Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT);------------------------------------------------------------------------------------------------------
Submeter, de acordo com a mesma disposição legal, a deliberação que determina o inicio do 
procedimento, a divulgação e participação pública pelo prazo de 15 dias para formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do procedimento de alteração;----------------------------------------------------
Fixar o prazo de 6 meses para execução da alteração do Plano;-------------------------------------------
Decidir celebrar, de acordo com a proposta de minuta, um contrato entre a Câmara Municipal e 
a DE PRADO PORTUGAL, S.A., necessário para que este último possa desenvolver o processo de 
planeamento conforme previsto nos artigos 70º a 81º do RJIGT;------------------------------------------
Submeter minuta de contrato, assim como a deliberação que determinar a sua celebração a 
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discussão pública pelo prazo de 10 das, nos termos do nº 3 do artigo 81 e nº 1 do artigo 89 do 
RJIGT;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinar, nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 78º do RJIGT, a não sujeição da alteração do 
PIER a avaliação ambiental, com base no parecer técnico.--------------------------------------------------
A documentação mencionada na informação, constitui anexo número seis que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.(Deliberação nº 361)------ 
 

2.12. – Pedido de prorrogação de prazo e declaração de não caducidade 
do procedimento de elaboração do Plano de Intervenção em Espaço 
Rústico da Figueirinha;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 – No dia 11 de novembro de 2019 foi celebrado um contrato para planeamento entre o 
Município de Beja e a Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, Ldª, com vista à 
elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico (PIER) da Herdade da Figueirinha para 
uma área de intervenção de 293,4 hectares abrangendo o prédio rústico denominado 
“Herdade do Monte Novo e Figueirinha”, cujo prazo terminou a 11 de maio de 2020;--------------
2. – A sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha, Ldª, vem solicitar a prorrogação do 
prazo do contrato pois continua interessada em efetuar um projeto de desenvolvimento e 
ampliação da atividade existente ligada à produção de vinho e azeite, estando previsto um 
aumento dos postos de trabalho existentes, que atualmente é de 40 postos de trabalho 
efetivos e pretende ainda adequar as instalações à receção de grupos maioritariamente 
internacionais, recebendo a empresa anualmente cerca de 15.000 visitantes, dos quais 80% 
estrangeiros;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 – O município de Beja reconheceu anteriormente a importância do investimento que 
potencie a gestão sustentável do espaço rural e dos recursos naturais, a economia e o 
emprego e, por isso, que potencie oportunidades de fixação das populações nas áreas rurais. 
4 – Apesar da possibilidade de prorrogação do prazo prevista no nº 6 do artigo 76º do Regime 
Jurídico dos instrumentos de gestão territorial e de ser declarada a não caducidade do 
procedimento quando os prazos estabelecidos não são cumpridos, já decorreu mais de um ano 
sobre o termo do prazo acordado para elaboração do PIER e verificou-se ainda a tomada de 
posse de novo executivo;--------------------------------------------------------------------------------------------
5 – A não apresentação de proposta de plano, até á presente data, se verificou por facto 
imputável à Sociedade Agrícola do Monte Novo e Figueirinha.--------------------------------------------
Propõe-se que a Câmara Municipal de Beja, delibere:-------------------------------------------------------
Indeferir o pedido de prorrogação do prazo estabelecido e de não caducidade do 
procedimento de elaboração do PIER da Figueirinha.---------------------------------------------------------
Manter o interesse na elaboração do plano e de acordo com os termos de referência 
apresentados, nos termos do artigo 76º do Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio na sua atual 
redação que aprovou o Regime Jurídico dos instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).-----------
Submeter, de acordo com a mesma disposição legal, a deliberação que determina o início do 
procedimento, a divulgação e participação pública pelo prazo de 15 dias para formulação de 
sugestões e para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do procedimento de alteração;----------------------------------------------------
Fixar o prazo de 6 meses para execução da alteração do Plano;------------------------------------------
Decidir celebrar, de acordo com a proposta de minuta, um novo contrato entre a Câmara 
Municipal e a Sociedade Agrícola Monte Novo e Figueirinha, necessário para que esta ultima 
possa desenvolver o processo de planeamento conforme previsto nos artigos 70º a 81º do 
RJIGT.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Submeter minuta de contrato, assim como a deliberação que determinar a sua celebração a 
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discussão publica pelo prazo de 10 das, nos termos do nº 3 do artigo 81 e nº 1 do artigo 89 do 
RJIGT.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A documentação mencionada na informação, constitui anexo número sete que faz parte 
integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e proceder em conformidade.(Deliberação nº 362)------ 
 

2.13. – Proposta de adenda ao contrato com a DataRede para exploração 
do estacionamento tarifado de superfície na envolvente da Casa da 
Cultura;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6665, de 21 de setembro de 2021, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, 
informando que o concurso público para a concessão do estacionamento de superfície ainda 
não se encontra concluído estando em fase de audiência prévia.-----------------------------------------
Considerando a dificuldade que se colocaria ao Município de Beja em explorar diretamente o 
estacionamento tarifado de superfície por falta de pessoal qualificado para o efeito, 
nomeadamente, para a fiscalização, foi decidido em reunião de câmara de 17 de fevereiro de 
2021 e de Assembleia Municipal de 22 de fevereiro de 2021 que a Empark e a DataRede 
continuassem a explorar o serviço até que o resultado do concurso público fosse conhecido e 
firmado contrato com a empresa concessionária.-------------------------------------------------------------
A empresa Empark de acordo com o ofício datado de 16 de setembro de 2021 afirma «não 
pretender continuar com a exploração do estacionamento tarifado de superfície».-----------------
Pelo exposto, e atendendo a que o contrato com a DataRede permite a ampliação da 
exploração das áreas tarifadas propõe-se que a empresa nas condições do contrato atual, ou 
seja, cativando a verba de 22,99% fiscalize as seguintes áreas de estacionamento tarifado e 
que seja feita uma adenda ao contrato:--------------------------------------------------------------------------
CASA DA CULTURA: Rua Afonso de Albuquerque, Rua Pedro Alvares Cabral, Rua Luís de 
Camões e Largo da Casa da Cultura:------------------------------------------------------------------------------
6 máquinas de pagamento ------------------------------------------------------------------------------------------
ZONA AZUL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99 LUGARES, 51 lugares com acesso de residentes e 48 lugares sem acesso.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 363)---------------------------------------------- 
 

2.14. – Assinatura – Parque Subterrâneo da Casa da Cultura:---------------------- 

 
Na sequência do requerimento apresentado por Liete do Nascimento Rodrigues Medeiros 
Marques Afonso, utente fora da zona de residentes, sobre a possibilidade de ter uma 
assinatura como RESIDENTE no parque subterrâneo da Casa da Cultura, propõe-se uma 
alteração ao tarifário do referido parque e do parque subterrâneo da Avenida Miguel 
Fernandes, com a criação de uma tarifa nova para residentes fora do centro histórico, no valor 
de 31,50 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 364)---------------------------------------------- 
 
Na sequência do requerimento apresentado por Francisco Luís Palma Faleiro Correia das 
Neves, utente fora da zona de residentes, sobre a possibilidade de ter uma assinatura como 
RESIDENTE no parque subterrâneo da Casa da Cultura, propõe-se uma alteração ao tarifário do 
referido parque e do parque subterrâneo da Avenida Miguel Fernandes, com a criação de uma 
tarifa nova para residentes fora do centro histórico, no valor de 31,50 €.------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 365)---------------------------------------------- 
 
Relativamente à questão colocada pela vereadora Maria de Fátima Estanque, nomeadamente 
se as medidas adotadas no parque da Avenida Miguel Fernandes serão agora adotadas no 
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parque da Casa da Cultura com a primeira hora gratuita, etc., o vereador Rui Marreiros deu 
conhecimento que sim, aliás os utilizadores do parque já estão a pedir renovações tal como se 
irá ver nos pontos a seguir, mas o objetivo é no fundo uniformizar os dois equipamentos, até 
em termos de tarifário, havendo nalguns casos até redução.---------------------------------------------- 
 

2.15. – Desafetações do domínio público:------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 7891, de 27 de outubro de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que, tendo terminado o período e discussão publica referente à desafetação do 
domínio público de uma parcela de terreno com 2.247,74m2, sita na Rua Luís de Camões 
(Parque de Estacionamento da Casa da Cultura) para integrar o domínio privado do Município, 
sem que se tivesse registado qualquer reclamação, estão reunidas as condições para que a 
Câmara Municipal delibere no sentido de propor a autorização desta operação à Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para tal deverá ser apresentada à Assembleia Municipal a presente informação, o Edital e a 
proposta de início do procedimento, que constituem documento anexo número oito e fazem 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

366)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 6543, de 14 de setembro de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que, tendo terminado o período e discussão pública referente à desafetação do 
domínio público de uma parcela de terreno com 55m2 sita na Rua da Praça em Baleizão para 
integrar o domínio privado do Município e posterior alienação à D. Feliciana Engana para 
ampliação do seu prédio urbano, sem que se tivesse registado qualquer reclamação, estão 
reunidas as condições para que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor a 
autorização desta operação à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------
Para tal deverá ser apresentada à Assembleia Municipal a presente informação, o email da 
Junta de Freguesia a referir que não se registou, naquela autarquia, qualquer reclamação no 
período da discussão pública, o Edital e a proposta de inicio do procedimento, que constituem 
documento anexo número nove e fazem parte integrante da presente ata.---------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

367)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.16. – Alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia;----------------------- 

 
Presente a memória descritiva relativa à alteração do Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia:--
A alteração que agora se propõe para o Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia, na cidade de 
Beja, é unicamente feita com uma intenção – permitir resgatar do colapso total um edifício e 
sobretudo uma fachada importante no conjunto dos edifícios seculares do Centro Histórico de 
Beja, nomeadamente da sua Área Intramuros, área que, entretanto, aguarda classificação 
nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A estabilização formal e até material dos imóveis da área de intervenção do Plano de 
Pormenor (PP), Plano que este ano completa 24 anos de vigência é, seguramente, uma das 
virtudes deste instrumento de gestão urbanística.------------------------------------------------------------
Também, a área de intervenção apresenta uma boa percentagem de edifícios ocupados, diga-
se a grande maioria deles, e um razoável estado de conservação do conjunto dos imóveis. O 
Plano de Pormenor, nesse aspeto, também ajudou. A construção de um edifício de habitação 
multifamiliar, sob projeto municipal, edifício construído a partir da demolição de um outro que 
ameaçava ruir, veio, por outro lado, reforçar positivamente o uso habitacional da zona, uso 
que foi, para a execução do PP, um dos seus principais objetivos.----------------------------------------
Há, no entanto, dois objetivos importantes que não foram concretizados nestes 24 anos de 
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vigência do Plano; um é o da criação de um logradouro semipúblico num dos dois lotes de 
grande dimensão existentes, o lote da Cruz Vermelha, para onde o PP apontava a criação de 
uma zona verde que simultaneamente serviria como parque de estacionamento “informal”, 
preconizando, para tal, uma limpeza e ajustamento do terreno livre com a instalação de 
pavimentos permeáveis que definiriam então essa zona verde e uma área de estacionamento 
de viaturas, numa área dele bastante carenciada. Como atrás referido, um objetivo ainda por 
concretizar. O segundo objetivo não concretizado é a reabilitação do antigo edifício da Casa Pia 
de Beja e do seu extenso logradouro. Para aqui o PP preconiza a reabilitação “do que resta do 
edifício da Casa Pia a partir da introdução de um programa que poderá contemplar qualquer 
tipo de uso desde que compatível com essa mesma reabilitação”. Para o logradouro, previa-se 
a criação de zona verde de uso privativo. Na realidade nada aconteceu e a ruína do imóvel e do 
seu logradouro são, de facto, alarmantes (o logradouro está invadido por uma espécie vegetal 
infestante, a aillantus altíssima, de difícil erradicação, que “contamina” o espaço, o edifício e tudo o que 

é logradouros vizinhos).-------------------------------------------------------------------------------------------------
É por causa desta preocupante situação que se propõe a presente revisão do Plano de 
Pormenor da Rua da Casa Pia. Entendeu, assim, a Câmara Municipal de Beja, alterar os 
parâmetros urbanísticos deste lote, constantes da Planta Síntese e do respetivo Regulamento, 
por forma a permitir, de forma eventualmente mais pragmática, a reabilitação, tão necessária 
e urgente, do edifício. Neste sentido, propõe-se o seguinte:-----------------------------------------------
1. A reabilitação imperativa do edifício, sobretudo da sua fachada oitocentista, que é o 

elemento primário que aparenta oferecer melhores garantias de estabilidade e permanência.--
2. Admitir construção adjacente ao edifício, aproveitando terreno que já teve ou tem  

construção e, ainda, tirar partido da considerável diferença de cotas altimétricas existente 
entre o logradouro e o pavimento da rua dos Pintores (a norte), admitindo, aí, a instalação de 
edificação que possa usar essa particularidade no enriquecimento e distinção de um eventual 
projeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Considerar imperativa a questão arqueológica, nomeadamente do provável potencial 
arqueológico deste local, questão que poderá ser crucial para as decisões de projeto.------------- 

 
Registo nº 7256, de 08 de outubro de 2021, da Divisão de Administração Urbanística, dando 
conhecimento que esta alteração ao Plano de Pormenor da Rua da Casa Pia reuniu os 
pareceres de aprovação da DRCALEN, da CCDR e da ANEPC, estando em condições de ser 
submetida à deliberação municipal para abertura do período da discussão pública.----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter o Plano de Pormenor a discussão 
pública.(Deliberação nº 368)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.17. – Pedidos de emissão de certidões de direitos de preferência:----------- 

 
Requerido por Domingos Henrique Cascalhais, que pretendendo vender a fração E do prédio 
sito na Rua Natália Correia, nº 10, em Beja, pelo valor de 68.250,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 369)-------- 
 
Requerido por Maria Paula Sérgio Catana Alves Santos, que pretendendo vender a proporção 
de 1/17 no parqueamento da cave do prédio com entrada pela 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 do mesmo.---------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 370)-------- 
 
Requerido por António Soeiro – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo vender o 
prédio sito no Largo de Santo Amaro, nº 19, em Beja, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem 
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solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência 
sobre a escritura de compra e venda do mesmo.--------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 371)-------- 
 

2.18. – Pedido de emissão de certidão de constituição em 
compropriedade;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Requerido pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, a emissão 
de certidão de constituição em compropriedade do prédio rústico denominado por “Coitos”, 
inscrito sobre o artigo 128º-B, da freguesia de Beringel, com a área de 1,0035ha.-------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na constituição em 
compropriedade do mencionado prédio rústico, pelo que, poderá ser emitida a certidão 
requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 372)------------------- 
 

2.19. – Pedido de emissão de certidão de ampliação do número de 
compartes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido por Manuel Francisco Tacão Chinita, a emissão de certidão de ampliação do 
número de compartes do prédio rústico denominado por “Coitos da Adua”, inscrito sobre o 
artigo 22º-D, da freguesia de São Matias, com a área de 1.175ha.----------------------------------------
Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico não se vê inconveniente na constituição em 
compropriedade do mencionado prédio rústico, pelo que, poderá ser emitida a certidão 
requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade emitir a certidão pretendida.(Deliberação nº 373)------------------- 
 

 

2.20. – Pedido de redução substancial do valor mensal da prestação do 
acordo de regularização da dívida de concessão de loja no Mercado 
Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.21. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de recinto improvisado:------------------------------ 

 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pelo pedido de licença especial de ruído para a realização de um 
baile com música ao vivo, no pavilhão da requerente, sito na Rua da Liberdade nº 1, em Porto 
Peles, no dia 09 de outubro de 2021.-----------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 374)----------------------------------------------- 
 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa dos Moradores do Porto Peles, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela apresentação e eventual deferimento do pedido de licença 
especial de ruído para a realização de um baile na Rua da Liberdade, nº 1, em Nossa Senhora 
das Neves, no dia 06 de novembro de 2021.--------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 375)----------------------------------------------- 
 
O processo relativo ao pedido efetuado pela Arruaça – Associação Juvenil foi retirado uma vez 
que o evento não se realizou.--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 19 de 30 
 

 
Requerido por Inês Maria Prazeres Monge, representante da Associação Juvenil, a isenção do 
pagamento das taxas devidas pela apresentação do pedido de emissão da licença especial de 
ruído e eventual deferimento para a realização de uma festa de estudantes sob o tema 
"welcome to the tride", no Pavilhão Multiusos, no dia 20 de outubro de 2021.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 376)----------------------------------------------- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.22. – Descentralização no âmbito da Ação Social – Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto – Publicação do Despacho 9817-A/2021, de 08 
de outubro – mapa com os montantes a transferir para os Municípios;----- 

 
Registo nº 18835, de 12 de outubro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que na sequência da publicação do Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que 
concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e entidades 
intermunicipais no domínio da ação social e da publicação em 17 de março de 2021, em Diário 
da República, das Portarias nº 63/2021, nº 64/2021, nº 65/2021 e nº 66/2021, foi, em 8 de 
outubro de 2021, publicado na II Série do Diário da República, o Despacho nº 9817-A/2021, de 
8 de outubro, contendo o mapa com os encargos anuais com as competências 
descentralizadas no âmbito da ação social. Nos termos do artigo 24º do Decreto-Lei nº 
55/2020, de 12 de agosto, os municípios que não pretendam assumir as novas competências 
em 2021, deverão, nos 60 dias após a publicação do referido despacho comunicar esse facto à 
DGAL, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos.---------------------------------------------
Foi rececionada a Circular nº CIR 76/2021/FD da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, datada de 11/10/2021, segundo a qual deverão os Municípios que não 
pretendam assumir as novas competências em 2021, proceder de acordo com o mencionado 
artigo 24º do DL nº 55/2020.----------------------------------------------------------------------------------------
O Município de Beja já deliberou, em sessão da Assembleia Municipal, não assumir as 
competências no domínio da ação social, em 14 de dezembro de 2020, tendo tal rejeição sido 
reiterada por deliberação de 26 de abril de 2021, na sequência da publicação das 
supramencionadas Portarias.---------------------------------------------------------------------------------------
Agora, com a publicação do Despacho nº 9817-A/2021 de 8 de outubro, contendo o mapa com 
os encargos anuais com as competências descentralizadas no âmbito da ação social, e tendo 
em consideração o disposto no citado artigo 24º do Decreto-Lei nº 55/2020, bem como a 
circular da ANMP, reitera-se que se mantêm os fundamentos anteriormente apresentados, 
para não serem aceites as competências nesta matéria, nomeadamente ao nível da avaliação 
dos recursos humanos existentes e a transitar no âmbito deste processo, conforme informação 
da DDIS de 04 de novembro de 2020 que acompanhou a submissão desta questão à Reunião de 
Câmara de 18 de novembro de 2020 e à sessão da Assembleia Municipal de 14 de dezembro 
de 2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não aceitar as competências no âmbito da ação social e 
submeter esta proposta à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 377)------------------------------------ 
 

2.23. – Proposta dos representantes da Câmara Municipal de Beja nos 
Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2 de Beja;------------------------------------------------ 

 
A vereadora Marisa Saturnino propôs como representantes da Câmara Municipal de Beja nos 
Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2 de Beja, ela própria, na qualidade 
de vereadora do pelouro da educação, o vereador em regime de não permanência, Nuno 
Palma Ferro e o coordenador do serviço de educação José Miguel Martins.--------------------------- 
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A vereadora Maria de Fátima Estanque, referiu que os vereadores da CDU consideram que 
deveria estar espelhada na proposta apresentada a correlação de forças que existe neste 
momento na Câmara Municipal na sequência do escrutínio que houve no passado dia 26 de 
setembro de 2021, e portanto não concordam que estejam as mesmas pessoas nos dois 
Agrupamentos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste sentido, propôs que se mantivesse a senhora vereadora do pelouro e o coordenador do 
serviço de educação nos dois agrupamentos, o vereador Nuno Palma Ferro num agrupamento 
e um elemento da CDU no outro, disse.-------------------------------------------------------------------------- 

 
Foi deliberado nomear por unanimidade para o Conselho Geral do Agrupamento nº 1 a 
vereadora do pelouro da educação, Marisa Saturnino, o vereador em regime de não 
permanência Nuno Palma Ferro e o coordenador do serviço de educação José Miguel Martins 
e para o Conselho Geral do Agrupamento nº 2 a vereadora do pelouro da educação, Marisa 
Saturnino, a vereadora em regime de não permanência Maria de Fátima Estanque e o 
coordenador do serviço de educação José Miguel Martins.(Deliberação nº 378)----------------------- 
 

2.24. – Proposta de transferência de verbas para os Agrupamentos de 
Escolas nº 1 e nº 2 de Beja, no âmbito da atividade regular da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico;------------------------------------------------------ 

 
Este assunto foi retirado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.25. – Propostas de apoios financeiros para atividades pontuais:-------------- 

 
Registo nº 19026, de 13 de outubro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que no âmbito da parceria existente com a Câmara Municipal, no que respeita ao 
Projeto Outubro Mês de Prevenção e Combate ao Bullying/"Aqui o Bullying Não Joga" e ainda 
do Projeto aprovado pelo IPDJ na área da Igualdade de Género "Crescer Desportivamente em 
Mudança", que contempla um Encontro de Futebol que abrange as duas temáticas, propõe-se 
a atribuição de um apoio pontual, no valor de 100,00 €, ao Clube Desportivo de Beja, para 
fornecimento dos lanches às equipas convidadas, que participarão no dia 23 de outubro de 
2021, no referido Encontro. Esta atividade assinalará o mês da Prevenção e Combate ao 
Bullying, bem como a Semana Municipal para a Igualdade.-------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio no valor de cem 
euros.(Deliberação nº 379)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 13788, de 22 de setembro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que a Associação Humanitária de Dadores de Sangue de Beja, no âmbito do 
Programa de Apoio a Atividades Pontuais às IPSS´s do Concelho, solicita apoio para edição de 
um livro comemorativo dos 50 anos da Associação. Esta Associação tem nestes dois últimos 
anos, sofrido um elevado decréscimo das suas receitas, face à situação pandémica vivida, 
contudo têm tentado desenvolver da melhor forma possível o trabalho meritório que sempre 
desenvolveram junto da comunidade. Acresce que têm tido uma dinâmica e trabalho 
reconhecido ao nível do funcionamento, como entidade parceira na Rede Social do Concelho 
de Beja. O objetivo deste livro comemorativo dos 50 anos da Associação, pretende não só 
registar a história do enigma da circulação do sangue, como a história da dádiva do sangue, 
desde a criação do serviço de sangue, em Beja, em 1949, até ao presente.----------------------------
Pretende o livro perpetuar a história desta Associação, que não é indissociável da história da 
cidade, na memória de todos. Analisada a candidatura e verificado o cumprimento dos 
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requisitos exigidos pelo Regulamento do Programa, e prevendo a Associação ter um custo 
total de 2.650,00 € para a edição de 1.000 exemplares do livro, propõe-se a atribuição de um 
subsídio no valor de 1.325,00 € (50%) do valor total.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio no valor de mil trezentos e vinte e 
cinco euros.(Deliberação nº 380)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Registo nº 13788, de 22 de setembro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
informando que a Liga Portuguesa Contra o Cancro, em representação da EUROPA DONNA 

(Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama) e através do Movimento “Vencer e Viver”, 
promove a iniciativa “Outubro Rosa”, que nasceu na década de 90, com a finalidade de 
consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente 
através do Rastreio, e divulgar informação e formas de apoio à mulher e família.-------------------
Este mês de outubro, a proposta apresentada pela Liga, é que se adquira uma t-shirt, como 
donativo por 5 "laços” (euros), e que em "minigrupos" respeitando as diretrizes da DGS, se 
façam caminhadas vestindo a camisola.-------------------------------------------------------------------------
Enquadrando-se a iniciativa no Eixo 3 do Projeto COM_VIDA, no qual se pretende a 
dinamização de atividades conducentes a estilos de vida saudável, tais como a promoção da 
alimentação saudável por via de ateliês e workshops de cozinha, aconselhamento e 
acompanhamento na implementação de novos hábitos alimentares e nutricionais e a 
promoção de atividade física, por via de aulas de treino funcional, estimulação motora, 
caminhadas e otimização do uso de equipamentos urbanos disponíveis no espaço público, e no 
sentido do Município apoiar esta causa, propõe-se a aquisição de 230 t-shirts (5,00 € cada), cujo 
valor total será de 1.150,00 €, para os/as utentes do Centro Social do Lidador e do Projeto 
COM_VIDA, usarem em caminhadas a desenvolver nas 12 freguesias do concelho, durante o 
mês de outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio no valor de mil trezentos e vinte e 
cinco euros.(Deliberação nº 381)------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.26. – Apoio a situação de vulnerabilidade social – ratificação do apoio 
prestado pela Câmara Municipal de Beja;------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6522, de 10 de setembro de 2021, do Serviço de Ação e Desenvolvimento Social, 
propondo a ratificação do apoio, no valor de 4.400,72 €, prestado pela Câmara Municipal de 
Beja, no âmbito de uma situação de vulnerabilidade social, na habitação sita na Rua do 
Tanque, nº 25.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na sequência da intervenção social articulada foi a presente situação alvo de apoio, pelas 
entidades, nomeadamente:-----------------------------------------------------------------------------------------
Cáritas Diocesana de Beja/SAAS – Acompanhamento social, pagamento de pensão para os 
moradores no período de limpeza da habitação, prestação dos serviços de apoio domiciliário, 
higiene das roupas e alimentação, articulação com as diversas entidades;-----------------------------
Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança – cantina social, higiene pessoal;-----
Associação Estar – Cedência de mobiliário, organização do espaço habitacional, roupas, 
acompanhamento social;--------------------------------------------------------------------------------------------
União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira – cedência de loiças da casa 
de banho e colocação das mesmas;-------------------------------------------------------------------------------
Câmara Municipal de Beja – limpeza da habitação, por empresa de limpeza contratada para o 
efeito; estadia dos canídeos no canil/gatil intermunicipal da Resialentejo; serviço de 
desobstrução dos esgotos da habitação pela EMAS e intervenção na rede de esgotos da 
habitação, por empresa contratada para o efeito.------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade o apoio prestado.(Deliberação nº 382)---------------------- 
 



 

Página 22 de 30 
 

2.27. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – 
comparticipação de 25% nos recibos de medicamentos referentes ao 3º 
trimestre de 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Este assunto foi retirado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.28. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Clube Desportivo e Recreativo Salvadense, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação à Amareleja, no âmbito da 
participação no campeonato distrital da II Divisão da AF Beja, época 2021/2022, dia 16 de 
outubro de 2021 e uma deslocação a Barrancos, dia 22 de janeiro de 2022.---------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 383)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Amareleja.-------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 384)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Beja Atlético Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para uma deslocação a Alvito, no âmbito do campeonato nacional de estrada ANDDI 

e prova de Alvito a par de Viana, dia 17 de outubro de 2021.----------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 385)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para as seguintes deslocações: dia 31 de outubro de 2021 a Faro; dia 14 de 
novembro de 2021 a Silves; dia 27 de novembro de 2021 a Faro; dia 18 de dezembro de 2021 a 
Albufeira e dia 05 de fevereiro de 2022 a Albufeira.----------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 386)----------------------------------------------- 

 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção de pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para as seguintes deslocações, no âmbito da participação no 
campeonato nacional da 3ª divisão de andebol: dia 23 de outubro de 2021 a Sines; dia 28 de 
novembro de 2021 a Lagoa; dia 11 de dezembro de 2021 a Loulé; e dia 19 de dezembro de 
2021 a Tavira, dia 29 de janeiro de 2022 a Lagos.-------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 387)----------------------------------------------- 
 
Requerido pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção de pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Fátima, dia 30 de outubro de 
2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 388)----------------------------------------------- 
 
Requerido pela Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Beja, a 
isenção de pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a 
Fátima, dia 21 de outubro de 2021 e uma deslocação a Peniche, dia 18 de novembro de 2021.--
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 389)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Grupo 234 Escoteiros de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Escola Superior de Hotelaria e Turismo, em 
Portimão, dia 16 de outubro de 2021 e regresso a 17 de outubro de 2021.----------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 390)----------------------------------------------- 
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Requerido pela Organização das 48 Horas Automóveis Antigos do Alentejo, a isenção de 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para deslocação dos participantes na 
prova, dia 15 outubro de 2021 entre o Beja Parque Hotel e Hotel Mélius e a Quinta Suratesta e 
dia 16 de outubro de 2021 entre o Beja Parque Hotel e Hotel Mélius e a Pousada Convento de 
Beja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 391)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo coordenador do Projeto Shave-E8G, a isenção de pagamento de taxas relativas 
à cedência de transporte para uma deslocação a Lisboa, Museu Cosme Damião, dia 20 de 
dezembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 392)----------------------------------------------- 
 
Em seguida o vereador Vítor Picado apresentou o seguinte assunto:------------------------------------ 
 

2.29. – Proposta de aplicação do Suplemento de Insalubridade e 
Penosidade aos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja com a 
categoria de Assistentes Operacionais;------------------------------------------------------------ 

 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte proposta:--------------------------------------------------
“A Lei nº 75-A/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 
2021, no seu Artigo 24º, consagra a atribuição de um suplemento remuneratório de 
insalubridade e penosidade, aos trabalhadores da carreira geral de assistente operacional, a 
ser atribuído a partir de 01 de janeiro de 2021, desde que estes trabalhadores se enquadrem 
nas áreas a seguir discriminadas e cumulativamente se cumprem determinados requisitos.------
As áreas contempladas são:-----------------------------------------------------------------------------------------
a) Recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes;-----------------------------------------
b) Higiene urbana;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Saneamento;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas.----
No caso das autarquias locais, a lei estabelece que compete ao órgão executivo definir dentro 
da carreira geral de assistente operacional e nas áreas atrás elencadas, quais são as funções 
que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, depois de ouvidos os 
representantes dos trabalhadores, com parecer fundamentado do serviço de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e sob proposta do Presidente da Câmara, financeiramente 
sustentada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além das funções que de imediato estão associadas às áreas referidas no artigo 24º da Lei 
do Orçamento de Estado, deve atender-se às profissões e funções que, embora no 
organograma de cada autarquia possam não estar integradas nas respetivas divisões de 
higiene urbana ou saneamento, na prática, ao serem exercidas, estão a contribuir para a 
higiene e salubridade e saúde pública, sendo inquestionável a penosidade e insalubridade 
associados à realização das tarefas.-------------------------------------------------------------------------------
Assim, consideramos que, para uma aplicação justa e correta do Suplemento de Insalubridade 
na Câmara Municipal de Beja, a análise deve incidir sobretudo nas questões relacionadas com 
a penosidade e insalubridade e não se cada trabalhador num determinado momento se 
encontra mais ou menos exposto a um maior ou menor risco. Deve assim atender-se ao 
desgaste físico e psicológico a que os trabalhadores estão submetidos no conjunto das tarefas, 
às condições em que se realizam as mesmas e o facto de essas mesmas condições terem uma 
relação imediata e também cumulativa com a sua saúde e qualidade de vida.------------------------
Relativamente à área e funções abrangíveis para atribuição de Suplemento de Penosidade e 
Insalubridade, para alem das referenciadas anteriormente, entendemos que o mesmo deve 
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ser alargado às profissões/funções na carreira de Assistente Operacional que, podendo não 
estar integradas por força do organograma da Câmara Municipal de Beja nas áreas da 
higiene urbana, saneamento e recolha de resíduos, na prática, são conexas com esta, sendo 
essenciais à higiene e salubridade do espaço público e igualmente se caraterizam por ser 
penosas ou insalubres.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, não obstante virem a ser identificadas outras profissões para atribuição do 
Suplemento de Insalubridade e Penosidade, identificamos algumas funções cujas condições 
penosas e insalubres em que se desenvolve o trabalho, as torna abrangíveis para essa 
atribuição:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais com funções de auxiliares de limpeza – exercem uma atividade com 
relação direta com resíduos da mais diversa tipologia em balneários, instalações sanitárias 
públicas, na via pública, em edifícios municipais, despejando cestos ou papeleiras, higienizando 
instalações sanitárias e espaços de trabalho de tipologia diversa. As suas tarefas são penosas e 
insalubres.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes operacionais com funções de manutenção – estes profissionais intervêm nos mais 
diversos locais onde o município verifique a necessidade de manutenção e reparações 
diversas, nomeadamente em edifícios, escolas, balneários e wc’s, etc., sendo em muitas dessas 
situações o ambiente altamente insalubre. O seu trabalho é penoso não só pelas condições 
insalubres em que realizam as tarefas, mas também por frequentemente estarem expostos a 
substâncias químicas e contaminantes biológicos que aumentam significativamente a 
probabilidade de contração de doenças dermatológicas e respiratórias.-------------------------------
Assistentes operacionais com funções de jardinagem – estes profissionais, desempenham 
trefas que vão muito para além do arranjo de jardins. Realizam tarefas em condições de 
penosidade e insalubridade derivadas das condições climatéricas, mas também a utilização 
continuada de ferramentas motorizadas e utilização de fitofármacos. São também 
responsáveis pelo controlo de pragas em parques, jardins e arruamentos pelo que estão 
continuamente expostos a vários parasitas (ex: carraças, pulgas, lagarta do pinheiro…) e porque 
intervêm no espaço público, muitas das vezes entrando em contacto com seringas, dejetos, 
para sitas, entre outros.----------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais com funções de canalizador – estes profissionais intervêm em todo 
o tipo de condições climatéricas, em qualquer local por mais insalubre que seja. Muitas das 
vezes o seu trabalho realiza-se dentro de valas e junto a estradas, com os vários riscos 
inerentes. Para além dos contaminantes biológicos a que frequentemente s tão expostos, 
somente a manipulação e reparação de roturas em tubos e condutas compostos por amianto 
ou PVC, consubstanciam um risco acrescido do ponto de vista de contração de doenças 
respiratórias e cancerígenas.----------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes operacionais com funções de mecânico – entre as várias reparações e 
manutenções que realizam, encontra-se a reparação ou manutenção das viaturas e 
equipamentos mecânicos da higiene urbana. As suas tarefas fundamentais para a higiene 
pública, contribuem para a melhoria dos equipamentos/viaturas e consequentemente das 
condições de trabalho. Estão, igualmente, submetidos a elevada insalubridade resultante do 
contacto direto com peças e componentes contaminados com resíduos e microrganismos. A 
profissão de mecânico pode, ainda, ser considerada com um elevado nível de penosidade, pois 
as tarefas associadas obrigam ao contacto com óleos e demais produtos e a um conjunto de 
sobrecargas físicas e movimentos repetitivos com grande influência na saúde destes 
profissionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes operacionais com funções de limpeza e manutenção das piscinas municipais – 
desenvolvem tarefas de higiene urbana, possíveis de ser classificadas como de controlo 
sanitário, encontrando-se expostos ao cloro, com as consequências que daí advêm para a sua 
saúde, nomeadamente ao nível da irritação ocular e de queimaduras ao nível das vias 
respiratórias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes operacionais com funções nas oficinas de pintura, sinalética, carpintaria, 
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serralharia – exercem funções cujas tarefas estão sujeitas à inalação de gases provenientes da 
utilização de ferramentas de corte, soldadura, entre outros, bem como a inação de substâncias 
nocivas para a sua saúde decorrentes da aplicação de tintas e vernizes.--------------------------------
Assistentes operacionais com função de asfaltadores e operação de maquinaria para o efeito 
(brigada de vias e caminhos) – desenvolvem tarefas como recobrir e consertar superfícies, tais 
como leitos de estradas, pavimentos, nelas espalhando asfalto líquido ou massas betuminosas, 
mediante pulverização ou uma pá. Estão sujeitos à inalação de gases nocivos para a sua saúde 
provenientes de caldeiras e de maquinaria própria para a criação e distribuição de massas 
betuminosas, bem como ao contacto com as elevadas temperaturas dessas mesmas massas 
betuminosas e dos equipamentos que as produzem e distribuem. Estão ainda sujeitos ao rigor 
do tempo dado que desempenham as suas tarefas no exterior.-------------------------------------------
Em termos práticos, podemos dizer que as condições de trabalho se tornam penosas para o 
trabalhador quando exigem dele uma sobrecarga física e/ou psíquica que ultrapassa as suas 
capacidades – avaliando a frequência e a duração das tarefas – e são insalubres quando as 
condições ambientais ou os meios utilizados no exercício da própria atividade possam ser 
nocivos para a saúde do trabalhador, avaliando o nível e a intensidade da exposição.--------------
É certo que a penosidade e a insalubridade, em larga medida, não sendo condições inerentes 
às próprias profissões ou atividades profissionais, estão, no entanto, dependentes das 
condições concretas do seu exercício, pelo que, devem ser progressivamente eliminadas ou 
minimizadas através da introdução e aplicação das tecnologias e dos métodos de prevenção 
que já constam, aliás, da legislação em vigor sobre segurança e saúde no trabalho.-----------------
Porém, existe aqui uma “nuance” que escapa à maioria dos agentes externos à realidade 
autárquica: é que grande parte das autarquias não dispõe dos meios financeiros adequados a 
esse desejável “salto qualitativo”, pelo que, o suplemento agora proposto visa justamente 
remunerar o trabalhador pelas específicas condições em que o trabalho é prestado ou pelas 
particularidades que envolvem a sua execução.---------------------------------------------------------------
Admitimos outras formas de avaliação, mas parece-nos mais sensato e inteligente, nivelar por 
cima a quantificação do nível de compensação pecuniária, atendendo a que este tipo de 
trabalhos é feito em equipa. Sabendo que todos somos diferentes, se formos avaliar o 
indivíduo (possivelmente diferenciando níveis) e não o grupo, podemos ter situações de trabalho 
igual e salário desigual - uma injustiça e um erro crasso de gestão – ou, se quisermos, uma 
demagógica poupança e um lamentável retrocesso social.-------------------------------------------------
Um último aspeto para nós fundamental, relaciona-se com a importância que deve ser dada 
aos fatores de natureza psicossocial e que também foram incluídos na avaliação de riscos que 
serviu de base à presente proposta.------------------------------------------------------------------------------
Dito de uma outra forma, as metodologias centradas no indivíduo têm de adquirir uma 
notoriedade pelo menos equivalente à das metodologias centradas, no essencial, nas 
condições de trabalho. Se assim não for, a gestão do risco será baseada numa avaliação do 
risco que não terá qualquer eficácia no grande objetivo da Saúde e Segurança do Trabalho que 
é, de facto, proteger a saúde das pessoas que trabalham.--------------------------------------------------
Na nossa opinião, estes argumentos devem ser tidos em conta no momento de decidir, 
seguros de que um pequeno e merecido suplemento remuneratório pode ser um fator de 
equilíbrio emocional importantíssimo para os nossos trabalhadores, dado que no momento 
que atravessamos, a última coisa que o Município de Beja precisa é de ações ou omissões que 
possam fragilizar a unidade dos seus trabalhadores e com isso aumentar ainda mais o 
sofrimento das populações que servimos.”, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro colocou as seguintes questões:--------------------------------------------
Quais são as funções que já estão abrangidas por este suplemento, se é que existem ou não, 
uma vez que isto não é claro na proposta da CDU?-----------------------------------------------------------
Caso já haja, quem esteja abrangido por esse suplemento, quando se fala em assistentes 
operacionais com funções de auxiliares de limpeza, perguntou se isso não está contemplado 
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na higiene urbana? Funções de manutenção ou de canalizador, não estão contempladas no 
saneamento? ou seja, as coisas estão um pouco vagas.-----------------------------------------------------
Mais importante que tudo, na sua opinião, é proporcionar aos funcionários da Câmara 
Municipal de Beja as condições de segurança para poderem desenvolver a sua atividade sem 
risco físico. Os EPI’s são suficientes? As normas de higiene e segurança no trabalho são 
cumpridas? Parece-lhe mais importante proporcionar as condições de trabalho devidas para 
que as pessoas se sintam em segurança e possam desenvolver a sua atividade profissional do 
que pagar-lhes um suplemento só para as deixar contentes, portanto, a haver dinheiro 
primeiro que se trate as pessoas, não é dar-lhe dinheiro para as deixar felizes, embora se se 
conseguisse ambas melhor, disse---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que está de acordo em relação à necessidade de dar esse salto 
qualitativo no que respeita aos EPI’s, contudo, este suplemento dirige-se também a 
complementar as questões em termos de riscos psicossociais que de uma forma geral, de 
norte a sul do país, as câmaras que atribuíram este suplemento também vêm falando.------------
Relativamente às áreas que o vereador Nuno Palma Ferro falou e que são as descritas na 
proposta, os trabalhadores que estão incluídos atualmente são os do cemitério, da varredura e 
da recolha de resíduos. Acrescentou que é possível, mediante uma proposta concreta, 
enquadrar as pessoas que não estão abrangidas, e portanto, os vereadores da CDU estão 
totalmente abertos a que este ponto seja trabalhado no sentido de ser apresentada uma 
proposta consensual.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente a esta proposta disse o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Há uma lei clara do Orçamento Geral do Estado, artigo 24º que é muito específico nas funções 
que determina para a atribuição deste suplemento. A Câmara Municipal de Beja, depois de 
seguir regulamentarmente todos os passos que tinha de dar, começou a pagar este subsídio 
em junho, com retroativos a janeiro de 2021 e, desde aí, oitenta funcionários do município 
têm recebido esta compensação, exatamente os oitenta que estão abrangidos pelo nº 1 do 
artigo 24º.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que, em Portugal, há a mania de dar sempre a volta às coisas, de encontrar um 
caminho alternativo, de contornar, de se chegar onde o legislador não quis chegar e como 
sempre tem dito aos trabalhadores da Câmara Municipal de Beja pelos quais é abordado com 
alguma regularidade sobre este assunto, considera que esta é uma matéria da Assembleia da 
República que deve incluir outras áreas funcionais no nº 1 do artigo 24º, portanto, com esta 
inclusão elas serão automaticamente abrangidas pelo pagamento deste subsídio. Mais, este 
subsídio tem três escalões, nomeadamente, 3,36 €, 4.09 € e 4,99 € e dentro daquilo que é o 
espírito de trabalho e de equipa da Câmara Municipal, optou-se até por fazer uma coisa 
diferente de outros municípios, porque cada um decide de sua forma, o que na sua opinião 
também é perigoso, por exemplo, há câmaras que às equipas de higiene urbana pagam um 
valor aos motoristas e outro valor aos cantoneiros por entenderem que a penosidade e 
insalubridade são diferentes, coisa que não acontece no Município de Beja, agora, o que não 
lhe parece saudável, é que uma tarefa que seja executada pontualmente por alguém nalgumas 
horas possa merecer o mesmo reconhecimento pelos vinte dias de trabalho do mês das 
tarefas que estão especificadas. Entende também que o artigo 24º devia contemplar outras 
tarefas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou também, que a Câmara Municipal de Beja inscreveu 120.000,00 € no orçamento de 
2021 para pagar este valor aos oitenta funcionários mas também, se algum funcionário de 
outra área algum dia exerça uma destas funções, é-lhe retribuído o subsídio, ou seja, se 
alguém da Proteção Civil, que é uma das áreas que devia estar abrangida, for um dia para a 
recolha do lixo, nesse dia essa pessoa recebe os 4,99 €.-----------------------------------------------------
A opinião do executivo, que tem sido transmitida com regularidade, quer à deputada Telma 
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Guerreiro quer ao deputado Pedro do Carmo, é que seja feito um esforço junto do Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista para passar a incluir no nº 1 do artigo 24º outras tarefas num 
futuro Orçamento Geral do Estado, para não andar a contornar sistematicamente a legislação. 
Relativamente à proposta em concreto, a opinião do executivo é que a mesma pode ficar 
como recomendação mas não pode ser votada, tendo em conta o nº 3 do artigo 24º que diz e 
passou a citar: “Em cumprimento do disposto no presente artigo 24º, nas autarquias locais, 
compete ao órgão executivo sobre proposta financeiramente sustentada do presidente da 
câmara, do presidente da junta ou do dirigente máximo, definir as condições e os requisitos 
para a penosidade e para aprovar estes subsídios”, ora, esta proposta não é do Presidente da 
Câmara e como tal nos termos deste artigo não pode ser votada.----------------------------------------
Ainda em resposta à questão do vereador Nuno Palma Ferro sobre os EPI’s salientou que o 
executivo sempre deu instruções para que se adquiram todos os materiais de EPI’s necessários 
à segurança e salvaguarda das boas condições de trabalho dos funcionários. Pontualmente, há 
material que se esgota, ou que chega tarde por atraso nas encomendas ou está deficiente, o 
que leva a trocas algo demoradas, contudo, nessas alturas, tenta-se fora dos procedimentos 
regulares fazer essas aquisições, situação que acontece por vezes com o calçado, portanto em 
660 pessoas, não consegue garantir que não haja, pontualmente, algumas insuficiências, mas 
as instruções são para nunca se poupar nessa área, disse.-------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, deixou a proposta como recomendação, mas salientou que, havendo 
vontade política, o senhor Presidente podia trabalhá-la do ponto de vista financeiro e trazê-la 
posteriormente à reunião contemplando-a no próximo orçamento da Câmara Municipal de 
Beja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 209, relativo ao dia dois de 
novembro de dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, vinte e 
oito mil, duzentos e dezassete euros e quarenta e um cêntimos, sendo quatro milhões, 
quinhentos e vinte e dois mil, cento e trinta e três euros e quarenta e seis cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e seis mil, oitenta e três euros e noventa e cinco 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Nos termos do nº 1 do artigo 49º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foram feitas as 
seguintes intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pela munícipe Olga Sousa, na qualidade de moradora na Rua D. José do Patrocínio Dias, nº 16, 
1º esqº, em Beja, deu conhecimento que em março, abriu um ginásio no r/c do referido 
prédio, autorizado por todos os condóminos, com o compromisso que a atividade não iria 
prejudicar o descanso e a vida dos residentes, contudo, passados quinze dias os problemas 
começaram e começam logo às 06:30h prolongando-se durante o dia. O barulho das máquinas 
a funcionar e o impacto dos alteres e dos pesos é bastante incomodativo, principalmente para 
quem vive no primeiro e segundo andares.---------------------------------------------------------------------
Referiu que já falaram com os proprietários mas que estes consideram as queixas exageradas. 
O assunto foi reportado à câmara municipal em junho mas a resposta não foi muito 
esclarecedora. Sabe também que foi efetuada vistoria ao estabelecimento e que foram 
sugeridas algumas melhorias mas a situação mantém-se.--------------------------------------------------- 
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Não há domingos nem feriados, este domingo abriu às 08:00h e fechou às 20:00h e no feriado 
abriu às 06:30h e fechou às 20:00h. Tanto quanto sabem não há qualquer autorização para 
abrirem às 06:30h, embora eles digam que a têm e tenham afixado o horário à porta, contudo, 
nas reuniões de condomínio não apresentam qualquer documento que o comprove.--------------
Posto isto, solicitou que a câmara municipal fiscalizasse o estabelecimento porque se os 
moradores não podem realizar obras no prédio antes das 08:00h eles também não podem 
exercer uma atividade profissional ruidosa antes das 08:00h. Mais, este feriado a PSP foi 
chamada ao local, não apareceu e ainda justificou dizendo que se o estabelecimento abre às 
06:30h é porque a Câmara autorizou, disse.-------------------------------------------------------------------- 
 
Pelo jornalista Carlos Dias foi dito que tendo sido o edifício dos Paços do Concelho sujeito a 
obras, naquilo que diz respeito à sua profissão as limitações continuam. Os membros do 
executivo têm uma linguagem muito própria sobre as matérias trazidas à reunião, é tudo 
muito sintetizado e para quem está de fora é difícil apanhar um fio condutor sobre aquilo que 
é dito. Quando se tem o trabalho de escrever e de publicar eventualmente algumas coisas há 
uma dificuldade enorme em arriscar escrever o quer que seja porque se corre o risco de não 
interpretar da melhor maneira o que foi dito. Assim, na sua opinião era importante que se 
criassem condições para que a comunicação social possa escrever melhor aquilo que aqui é 
dito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à participação do público, em 47 anos de Poder Local, nunca se criou o hábito 
das pessoas virem às reuniões e as pessoas vêm quando têm problemas pessoais, disse, 
problemas comuns não vêm discutir. Assim, e dando como exemplo a Câmara Municipal de 
Estremoz, sugeriu que as reuniões de câmara pudessem ser transmitidas online para que toda 
a gente tenha acesso. São novos hábitos que se criaram e que estão a atingir uma dinâmica tal 
que hoje o exercício da democracia está de certa maneira a ser estrangulado por formas anti 
usadas de trabalho, aliás, já disse aqui com alguma ironia que a disposição destas mesas são da 
altura em que este edifício foi reconstruido depois do incêndio e elas continuam aqui, sempre 
nesta forma. Já esteve em muitas câmaras e a maioria tem uma disposição diferente, no sul é 
que a disposição das mesas é esta, portanto, não sabe se é possível encetar essa experiência 
porque acha que era importante valorizar as reuniões de câmara, divulgar o seu conteúdo e 
fazer chegá-las às pessoas para assim terem outra informação e avaliarem da melhor maneira 
quem nos representa.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda se é possível, enquanto jornalista, ter acesso aos processos para se informar 
devidamente sobre aquilo que é discutido e aprovado ou reprovado, disse.--------------------------- 
 
Pelo munícipe Manuel Ferrolho, em representação da sua empresa Ferrolho & Ferrolho, Ldª, 
sedeada no Bairro de São Miguel, foi dito que tem vindo a querer ser ouvido desde o início das 
obras no parque industrial e não tem sido possível, simplesmente o ouviram nas arruadas. 
Enviou vários emails a reclamar sobre o trabalho que tem sido executado, apenas obteve uma 
resposta técnica datada de 30 de julho e até hoje nada foi feito. A rua foi estreitada e ainda foi 
pintado um estacionamento do outro lado da via. Simulou-se uma entrada e saída de um 
pesado que partiu a panela de escape, entretanto reparada sendo que a conta será enviada 
para a autarquia, e portanto, não compreende como é que se faz uma obra destas 
características numa zona industrial. Chamou a atenção para estes factos no início da obra, 
quando era possível corrigir a situação, na altura em que estavam a ser colocados os lancis 
falou com o encarregado da execução da obra que lhe respondeu não ter nada a ver com isso, 
era o que estava nas cotas de projeto e tinham de cumprir, uma vez que esta Câmara não ouve 
ninguém. Agora, com novas caras, pediu para que fosse tido em conta estas situações e que 
ouvissem os empresários. Tem um terreno na Guarda e está na iminência de levar a sede da 
sua empresa para lá onde é convidado para todos os eventos, aqui, não há respeito por 
ninguém, não os ouvem e têm medo de os encarar. Não compreende qual é o problema de se 
manifestarem e de dizerem quais são as suas carências, parece que não querem cá as 
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empresas, aliás, daquilo que ele se queixa queixam-se muitos, mas ele dá a cara e não tem 
problema de o fazer nos locais certos porque quer fazer parte da solução e não do problema. 
Tem um armazém alugado a uma empresa espanhola que já o avisou que se o problema não 
for resolvido imediatamente vai para Espanha e aluga um armazém no Rosal, é isto que 
querem? Que as empresas vão embora em vez de as incentivarem?------------------------------------
Mais, se corrigiram alguns erros, que foram verificados, porque é que não fizeram o mesmo no 
seu caso? Não entende, vê-se que está mal e continua-se a fazer mal porque a Câmara não 
aceitou as alterações que a empresa pudesse fazer, não sabe se vão corrigir ou se será ele que 
terá de o fazer, vai pegar num camião de betão e vai pô-lo a fazer uma rampa, depois é “partir 
mato”, porque não tem medo do gabinete jurídico da Câmara Municipal, também tem bons 
advogados se for necessário, mas como não quer ir por essa linha deu cinco dias para que a 
Câmara Municipal resolvesse a situação, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
Foi dito pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, o seguinte:---------------------------------
Relativamente às questões formuladas pelo jornalista Carlos Dias, referiu que todas as 
reuniões da Câmara e Assembleia Municipal são públicas, sem pré-inscrição por parte de quem 
queira assistir ou questionar o executivo, ao contrário do que acontece na maior parte dos 
municípios que apenas têm uma reunião pública por mês. Procuram através do horário dar a 
oportunidade para as pessoas participarem. A transmissão pelas redes sociais é algo que pode 
ser pensado embora se corra o risco dos poucos que cá vêm deixarem de vir. Quanto às mesas 
sempre conheceu estas e relativamente à disposição devido às dimensões do Salão Nobre é 
difícil ser de outra forma.--------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao acesso aos documentos submetidos à reunião talvez depois da comunicação social 
tomar conhecimento da ordem de trabalhos possa fazer os pedidos específicos de quais os 
pontos que gostariam de ter acesso.------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à queixa efetuada pelo senhor Ferrolho, registou e referiu que não aceita 
ultimatos, contudo, referiu que há coisas que nem sempre correm bem, mas todas as 
situações relativas com a empreitada que os serviços alertaram, a câmara interveio sem 
desvirtuar o projeto, portanto, tentou-se valorizar e dignificar o parque industrial e melhorar 
as condições de quem lá trabalha e compra. Terão corrido coisas bem, terão corrido coisas 
mal, mas sobre aquilo que foi reportado a câmara municipal tentou sempre corrigir.--------------
Sobre as leituras subjetivas que a câmara municipal não acarinha ou trata bem os empresários 
não vai falar nelas, alguém que tenha dito isso respeita mas nem quer saber quem foi, têm as 
costas largas para essas questões e outras, e se assim fosse, não tinham alterado o projeto dos 
estacionamentos que criaram e que não existia o que justifica essa ideia que lhe passaram, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros acrescentou que recebeu um email do senhor Ferrolho ontem e já o 
encaminhou para os serviços respetivos no sentido de ser emitido um primeiro parecer. 
Solicitou o número de telemóvel do senhor Ferrolho para o acompanhar ao local e, se houver 
alguma questão que eventualmente se possa corrigir, naturalmente que se pode fazer. Agora 
há que manter aquilo que é legal, a equidade entre todos e uma postura construtiva pelo que 
deixou da sua parte o compromisso de ter uma atitude proactiva mas o senhor Ferrolho 
também terá que ter um pouco mais de paciência e por as coisas noutro plano, disse.------------- 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram catorze 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 Municipal de Beja 

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por unanimidade em reunião 

de câmara realizada em 17 de novembro 

de 2021 
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