
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
Praça da República  email: geral@cm-beja.pt 
7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

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

  
Pelas dezassete horas e trinta minutos 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. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deixou a seguinte nota sobre um dos vários 
assuntos abordados na última reunião.--------------------------------------------------------------------------
De facto, os testes antigénios, em Beja, não estavam disponíveis nos termos da Portaria nº 
255-A/2021, de 18 de novembro, que estipula um preço de 10,00 € por cada teste, havendo no 
Distrito de Beja apenas uma farmácia aderente situada no Concelho de Odemira.------------------
Assim, a Câmara Municipal de Beja, encetou um conjunto de contatos, nomeadamente com o 
senhor Secretário de Estado, Jorge Nuno Sanches, Coordenador do COVID para a Região 
Alentejo. Entretanto, houve uma alteração da Portaria referida pela portaria 281-A/2021, de 
03 de dezembro, e o preço de comparticipação subiu para 15,00 € por parte do Estado. Apesar 
desta subida não era líquido que houvesse farmácias aderentes, porque podia continuar a não 
ser compensador, de qualquer forma, neste momento, existem novecentas farmácias 
aderentes no país, ou seja, um acréscimo de 50%, e no Concelho de Beja aderiram cinco 
farmácias, nomeadamente, a J. Delegado, Santos, Santa Lúcia, Fonseca e Silveira, permitindo 
um tratamento igual aos munícipes de Beja como aos de outros concelhos. Não foi alterado 
contudo a data limite destes testes gratuitos que é o dia 31 de dezembro de 2021.-----------------
Agradeceu também o contributo de todos para que esta situação se resolvesse.-------------------- 
 
A vereadora Fátima Estanque colocou as seguintes questões:---------------------------------------------
Relativamente a um pedido que tiveram conhecimento do Centro de Cultura e Desporto do 
Bairro de Nossa Senhora da Conceição, para substituição dos atuais projetores por um sistema 
LED no seu campo de futebol, perguntou se este pedido de apoio, no valor de 10,000,00 €, 
para aquisição de seis projetores, já chegou e de que forma está a pensar o executivo em 
permanência dar-lhe seguimento.---------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao funcionamento do Cemitério de Santa Clara, tiveram conhecimento que o 
Dumper está avariado há cerca de um ano o que dificulta o trabalho dos funcionários na 
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abertura das sepulturas.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às bolsas de estudo, perguntou se todo o processo já foi concluído e qual o 
número de pessoas que foi abrangido.---------------------------------------------------------------------------
Congratulou-se, em nome dos vereadores da CDU, com a realização do Mercadinho de Natal e 
principalmente com a sua extensão até ao dia 18 de dezembro de 2021, por considerarem que 
esta é uma iniciativa que não só favorece a compra no comércio local como dinamiza a cidade 
e o seu centro histórico.----------------------------------------------------------------------------------------------
Considerou também que iniciativas desta natureza devem continuar durante o ano e não só 
em período natalício e devem ser estendidas a outras zonas da cidade, disse.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão, referiu que 
o Bairro de Nossa Senhora da Conceição tem uma particularidade que é ser detentor das suas 
próprias instalações, o que é positivo porque pode facilitar este tipo de apoio que não tem 
necessariamente de ser 100% atribuído pela Câmara Municipal, isto é, pode ser atribuído 
também através do PRID – Programa de Recuperação de Infraestruturas Desportivas que o IPDJ 

– Instituto Português dos Desporto e Juventude tem lançado todos os anos com apuramento 
dos resultados sensivelmente em junho. Através do PRID, a Câmara Municipal já apoio a 
remodelação dos balneários do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, (10.000,00 € da autarquia 

e 10.000,00 € do IPDJ), os novos sanitários na Sede do Despertar Sporting Clube (5.000,00 € do 

IPDJ), a remodelação dos campos de ténis da Zona Azul (10.000,00 € da autarquia e 10.000,00 € do 

IPDJ) e a intervenção nos balneários do Futebol Clube Albernoense (2.500,00 € da autarquia e 

2.500,00 € do IPDJ).------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este Programa tem regras, os recintos de jogos a ser intervencionados não podem ser 
propriedade de uma autarquia, seja câmara seja junta, daí dizer que o Bairro pode beneficiar. 
Contudo, uma delas é quem foi beneficiado com um Programa de Apoio, durante dois ou três 
anos, não se recorda, não pode candidatar-se de novo para dar lugar a outros e, portanto, não 
sabe se o Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição se pode 
candidatar ao PRID em 2022, se puder, a Câmara Municipal terá todo o gosto em apoiar.---------
Relativamente ao Mercadinho de Natal, disse que o ano passado não se realizou e este ano a 
intenção foi retomá-lo por um período maior, cinco dias consecutivos. Sucede que quando foi 
feita esta planificação não se previa que Beja se encontrasse com um número tão elevado de 
casos COVID-19. Há pouco dias o Concelho estava em risco muito elevado, desceu uma patamar 
para risco elevado e está com 96 casos ativos e 321 de indicie de transmissibilidade, portanto, 
numa fase menos grave mas ainda assim preocupante o que desmontou a ideia inicial. O 
Mercadinho foi reduzido de cinco para dois dias, de nove para sete horas e meia diárias e, 
optou-se por substituir as “casinhas”, que albergariam dois mercadores, por bancas 
individuais, para que pessoas de agregados diferentes não estivessem tantas horas juntas, 
passando-se de 70 para 51 mercadores, 6 dos quais lojistas e 45 não lojistas.-------------------------
Quanto à dinamização de diferentes zonas da cidade é um pouco mais difícil, disse, procura-se 
que as bandas itinerantes andem por zonas que não são beneficiadas pelo mercado mas a 
capacidade para instalar animação permanente em várias zonas da cidade é complicada até a 
nível financeiro, mas fica a nota e sugestão, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente às bolsas de estudo, a vereadora Marisa Saturnino, informou que foram 
apresentadas 71 candidaturas, serão atribuídas 30 bolsas e o processo está em fase de análise 
prevendo-se a sua conclusão até ao final de janeiro de 2022.----------------------------------------------
Deu ainda conhecimento, relativamente à transferência de competências da Ação Social, que 
está a aguardar que seja marcada uma plataforma supraconcelhia onde o assunto vai ser 
primeiramente discutido a nível da CIMBAL para posteriormente se definirem então os grupos 
de trabalhos e se agendarem única e exclusivamente reuniões com cada um dos municípios, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente ao Dumper, o vereador Rui Marreiros, informou que tem havido grande 
dificuldade na reparação deste equipamento porque não há peças de substituição. A 
informação que tem é que a situação está mais ou menos controlada, contudo, e estando a ser 
elaborado o Orçamento Municipal, está a ser avaliado com detalhe a forma e a necessidade de 
substituição de uma série de equipamentos dessa natureza que têm um nível de degradação 
que se foi arrastando ao longo dos anos e que depois chegam a um ponto em que a reparação 
é difícil, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi ainda acrescentado pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, que o próximo 
Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses irá pronunciar-se sobre a 
transferência de competências na área da Ação Social e não está excluída a possibilidade de se 
pedir o adiamento das competências não transferidas para 01 de janeiro de 2023, hipótese 
que a Câmara Municipal irá tentar fazer com que se concretize.------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado, retomou a questão do Centro de Cultura e Desporto do Bairro de 
Nossa Senhora da Conceição e referiu, pelo que percebeu, que no âmbito do PRID, este pedido 
tem enquadramento mas a questão que coloca é, a não ser possível, a Câmara Municipal 
chama a si este apoio? até porque daquilo que lhe foi dado a conhecer terá sido um 
compromisso estabelecido com todas as forças políticas que visitaram o espaço durante a 
campanha eleitora, pedindo desculpa se o que acabou de dizer não corresponda à verdade.----
Relativamente ao Orçamento Municipal que, se não está em erro, tem que ser aprovado até 
18 de janeiro de 2022, sendo hoje 15 de dezembro, e uma vez que os vereadores da CDU ainda 
não foram convocados para nenhuma reunião para apresentar propostas, perguntou o que é 
que o executivo em permanência está a pensar em fazer?-------------------------------------------------
Relativamente aos acordos de execução e aos contratos interadministrativos de transferência 
de competências para as Juntas/Uniões de Freguesia, a serem prorrogados como o senhor 
Presidente disse na última reunião, parece-lhe que essa decisão carece de enquadramento 
legal, portanto, como é que a Câmara Municipal está a pensar ultrapassar esta situação no 
sentido de respeitar todas as questões procedimentais?----------------------------------------------------
Relativamente às senhas de presença das Mesas de Voto, chegou-lhe ao conhecimento que 
dois dias antes das eleições, os serviços da Câmara Municipal andaram a contatar muito 
apressadamente todos os membros que iriam estar presentes nas mesmas, dizendo que a 
autarquia pretendia transferir de imediato essas verbas o que causou na altura alguma 
estupefação. Passados dois meses e meio das eleições autárquicas, as verbas ainda não foram 
transferidas, pelo que perguntou o que é que se pretendeu com esta questão e porque é que 
as mesmas ainda não foram transferidas.-----------------------------------------------------------------------
Perguntou ainda, tendo em conta o aproximar da época natalícia e à semelhança do ano 
passado, se vai ser desenvolvido algum procedimento de aquisição de produtos para a 
distribuição de um cabaz aos trabalhadores da Câmara. Se sim, a proposta dos vereadores da 
CDU é clara, nomeadamente, comprar aos produtores locais. Referiu ainda que na Alteração ao 
Orçamento que consta na ordem de trabalhos, está uma verba para aquisição de brinquedos 
para distribuição aos filhos dos funcionários. Presumindo que os mesmos sejam para distribuir 
antes do Natal, perguntou se já foi desenvolvido algum procedimento, disse.------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Centro de Cultura e Desporto 
do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, referiu que não fez nenhuma promessa para esse 
efeito, pode ter sido assumida por outras candidaturas mas pelo do Partido Socialista não foi, e 
a questão será analisada em sede própria.----------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Orçamento Municipal, recebeu ontem dos serviços a versão draft e a partir 
dos próximos dias começarão a ser chamadas as forças políticas. Não queriam estar a reunir 
sem ter uma proposta base para apresentar. Não sabe se a proposta poderá estar em 
condições de ser submetida à próxima reunião de câmara de 29 de dezembro de 2021, ou se 
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só estará em condições de ser submetida à reunião de 12 de janeiro de 2022.-----------------------
Relativamente aos acordos de execução e aos contratos interadministrativos a informação que 
tem é que os mesmos são renovados automaticamente mas irá ver esta questão melhor, de 
qualquer forma do ponto de vista jurídico não lhe parece que haja interrupção dos mesmos no 
dia 31 de dezembro de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às senhas de presença para as Mesas de Voto, informou que a Câmara 
Municipal as transfere sempre que recebe o dinheiro do Estado, a autorização para 
transferência dos valores é submetida à reunião de câmara que em seguida transfere para as 
Juntas de Freguesia. Não sabe se o valor referente às autárquicas já foi recebido, são cerca de 
10.000,00 €, irá ver junto da contabilidade, mas de certeza que não houve instruções do 
executivo para dizer que ao fim de dois ou três dias iam pagar, nunca o fizeram e não iam aqui 
abrir uma exceção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente aos cabazes de Natal e brinquedos, informou que foram adquiridos 700 cabazes 
(24,00 € cada) a quatro entidades com sede no concelho, 175 a cada uma, para tentar no fundo 
compensar o tradicional jantar de natal que não será realizado e, adquiridos cerca de 4.000,00 
€ em brinquedos para os filhos dos funcionários através de procedimentos por ajuste direto 
simplificado. Acrescentou que os produtos que os cabazes contem são todos da região, não 
necessariamente todos do concelho de Beja, o vendedor final é que é do Concelho de Beja, o 
significa que em cada cabaz estão dois ou três produtos dos seis de Beja, situação que quis 
deixar bem expressa.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio colocou quatro assuntos com algumas questões que gostaria de ver 
esclarecidas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Museu Regional: Foi adjudicada recentemente a obra de reabilitação a uma empresa e 
também mais recentemente foi interposto um processo contencioso pré-contratual por outras 
empresas que estariam na corrida por esta adjudicação. Nestes termos, perguntou o que é que 
alegam os autores deste processo e essencialmente se isto irá provocar algum atraso no início 
das obras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percursos Acessíveis: estando as obras na cidade praticamente concluídas e verificando-se que 
falta acabar alguns aspetos de pormenor, nomeadamente, a abertura de roços necessários 
para integração da cablagem elétrica, perguntou qual o ponto da situação e para quando se 
prevê a conclusão desta empreitada.-----------------------------------------------------------------------------
Fórum Romano e Casa da Moeda: Estando decorridos quase dois anos sobre a apresentação 
do projeto de estabilização e visitação e percebendo que não houve grandes 
desenvolvimentos, perguntou qual o ponto da situação deste projeto e sobretudo do projeto 
de arqueologia que é tão ou mais importante. Associado ao Fórum Romano perguntou o que é 
que se pretende fazer relativamente à Casa da Moeda, acervo tão importante que foi ali 
também descoberto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Beja Hostel: tendo sido este assunto trazido na última reunião, perguntou se nestes quinze 
dias foram desenvolvidas algumas diligências para ajudar o proprietário tendo em conta a obra 
que está a fazer de extrema importância no seu património mas sobretudo no património da 
cidade, relembrando que o apoio pretendido era na recolha e transporte do entulho que tem 
sido removido e na libertação de dois espaços de estacionamento para facilitar os trabalhos de 
cargas e descargas, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, sobre o processo instaurado contra o contrato 
do Museu Rainha D. Leonor, informou que até há poucos dias a APT – Associação Portas do 
Território não tinha ainda sido notificada do mesmo.--------------------------------------------------------
Este contencioso, foi apresentado pelo Consórcio Vestígios e Lugares/Mural da História, e 
alega o seguinte: Na data do concurso a soma dos dois alvarás não era suficiente para lhes 
poder ser adjudicada a obra (1.500.000,00 €). Entretanto, já depois do júri ter deliberado e da 
obra ter sido adjudicada, o consórcio terá pedido os alvarás adequados e à data do contrato já 
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teriam o alvará que completava o valor, portanto, é uma questão jurídica que caberá ao 
Tribunal Administrativo e Fiscal decidir no sentido de se saber qual das duas datas é válida, isto 
é, se é a data em que efetivamente decorreu o concurso onde a soma dos alvarás não era 
suficiente para o tipo de empreitada ou se os alvarás poderiam ter sido apresentados depois 
do concurso fechado e antes da assinatura do contrato.----------------------------------------------------
A APT – Associação Portas do Território vai requerer a urgência do processo, até porque estão 
em causa fundos comunitários e a obra tem que estar concluída, necessariamente, até dia 31 
de dezembro de 2023.------------------------------------------------------------------------------------------------
Agora, é aguardar novos desenvolvimentos, mas não crê que decorra daqui um atraso muito 
significativo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às cablagens elétricas dos percursos acessíveis, deu conhecimento que este 
contrato foi celebrado com a E-REDES, à parte da empreitada, isto é, a E-REDES em toda a zona 
de intervenção da obra e sempre que os proprietários assim o quisessem, ficou responsável de 
embutir toda a cablagem elétrica nas paredes dos edifícios, com um custo aproximado para a 
Câmara Municipal de Beja por fração de 120,00 € até ao limite de 16.000,00 €. A Câmara 
Municipal de Beja também já se substitui à E-REDES num conjunto de pequenas intervenções 
que ficaram inacabadas. No entanto, há alguma desinformação sobre os locais onde a 
cablagem está inacabada. Esta informação é pertinente para se poder avaliar se dentro do 
contratado ainda existe plafond disponível ou se terá de ser efetuada alguma alteração para 
incluir verba e acabar outras frações.-----------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Fórum Romano, em setembro do ano passado, o Dr. Jorge Lacão e a Drª 
Conceição Lopes consideraram absolutamente fundamental desenvolver uma nova campanha 
de escavações que foi efetuada já este ano o que ocupou mais alguns meses.------------------------
Neste momento, o projeto está pronto, conheceu algumas alterações relativamente ao inicial 
que foi apresentado no Centro UNESCO, está mais minimalista para não interferir com a 
arqueologia e contempla estabilização arqueológica e demolições. Há uma arrecadação da 
Capricho Bejense que terá de ser demolida porque a escavação foi tão profunda que existe 
risco e vai haver uma estabilização do muro do Serviço de Finanças que dá para a traseira do 
espaço arqueológico, portanto espera, assim que haja cabimento e fundos disponíveis, poder 
lançar o concurso de empreitada de estabilização e visitação do Fórum Romano em ambiente 
minimalista e com soluções amovíveis para, no futuro, se outra câmara quiser mudar alguma 
coisa, poder reaproveitar tudo aquilo que será montado. A Casa da Moeda não está integrada 
nesta recuperação do Fórum Romano e terá de ser posteriormente encontrada uma solução 
no âmbito da musealização do Centro de Artes e Arqueologia.--------------------------------------------
Relativamente ao Beja Hostel, referiu que ainda não teve oportunidade maior de se debruçar 
sobre a questão mas espera agora, num período de mais acalmia, poder fazê-lo já nos 
próximos dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente ao pedido de estacionamento feito pelo proprietário 
do Beja Hostel, informou que o mesmo já foi deferido e deverá estar para ser materializado 
brevemente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, ainda relativamente ao Fórum Romano, referiu que os vereadores da 
CDU gostariam de ter conhecimento do projeto que foi apresentado.----------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------
Começou por dar os parabéns ao executivo pelas iluminações de Natal, vieram de facto um 
pouco tarde mas estão com muito bom gosto, no seu entender, e elevam a cidade. Também 
pelo Mercadinho de Natal e o seu prolongamento por mais uma semana. Deixou uma sugestão 
relativamente à iluminação de Natal, nomeadamente no futuro pensar-se também em alargá-
la por exemplo à Avenida do Brasil onde passa muita gente, bem como à Avenida Miguel 
Fernandes onde alguns comerciantes manifestaram essa vontade bem como porque não às 
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freguesias rurais que também merecem um alento áquilo que é esta época festiva.----------------
Relativamente à parte menos elogiosa, manifestou a sua preocupação relativamente ao 
Orçamento Municipal e em relação ao Hostel. Referiu que o pior que pode acontecer a quem 
está a efetuar uma obra é a não decisão, portanto, deixou o apelo ao senhor Presidente que 
de uma forma ou de outra decida para que a pessoa não fique mais tempo na expetativa.-------
Relativamente ao Centro de Cultura de Desporto do Bairro da Conceição e à iluminação LED 

ressalvou que não dá muita importância ao facto da campanha eleitoral porque a única 
promessa que fez ao senhor Mimoso, Presidente do Centro, foi que lá voltava para assistir a 
um jogo e voltou, agora, acha muito bem que a iluminação seja substituída e reforçou que a 
atribuição de subsídios aos clubes tem que ser revista, porque as realidades são diferentes, 
portanto, tem de haver um enquadramento uniforme de modo a tornar essa atribuição de 
subsídios o mais igualitária e justa possível e o Bairro da Conceição, para além de ser a única 
estrutura desportiva que existe naquela zona, possui instalações próprias, disse.-------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, uma vez que a Biblioteca Municipal tem o nome de José Saramago, 
num ano que se comemora o seu Centenário com um conjunto de iniciativas de norte a sul do 
país, perguntou o que é que a Câmara Municipal de Beja está a pensar fazer neste âmbito.------  
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que está preparado um vasto 
conjunto de programação ao longo dos próximos doze meses que culmina em novembro de 
2022. Beja, teve logo no dia do arranque das comemorações um espetáculo com Pedro 
Lamares, quer na Biblioteca quer no Pax-Júlia e todos os meses a Biblioteca terá programação 
alusiva ao Centenário de José Saramago. A dimensão e especificidade das mesmas não 
consegue precisar mas o Centenário de José Saramago será assinalado condignamente, aliás, 
integrado na Rede de Bibliotecas José Saramago com programação que irá percorrer todas as 
Bibliotecas José Saramago do país e portanto espera com grande enfâse ter uma programação 
muito intensa alusiva à figura maior da literatura portuguesa que foi José Saramago, disse.------ 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, responsável pelos pelouros da Divisão 
Administrativa e Financeira; Gabinete de Apoio ao Investimento; Divisão de Turismo e 
Património; Divisão de Cultura; Serviço de Empreitadas; Gabinete Jurídico e Gabinete de 
Comunicação, apresentou os seguintes assuntos:------------------------------------------------------------- 
 

2.1. – Alteração nº 28 ao Orçamento da Despesa 2021;-------------------------------- 

 
Presente a Alteração nº 28 ao Orçamento da Despesa 2021, que constitui documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata.-------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue.(Deliberação nº 464)-------------------- 

 

2.2. – Proposta de fixação de impostos municipais a aplicar no Município 
de Beja em 2022 – IMI, Derrama e IRS;------------------------------------------------------------ 

 
Registo nº 9478, de 13 de dezembro de 2021, da Divisão Administrativa e Financeira, 
propondo o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. IMI (artigo 112º do CIMI):------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada 
ano, dentro dos intervalos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 112º do CIMI, sendo 
de 0,8%, para prédios rústicos e entre 0,3% e 0,45% para prédios urbanos. A deliberação da 
Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano anterior ao da 
cobrança (conforme o nº 14 do artigo 112º do CIMI).-------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se, para 2021, a fixação do valor da taxa de 0,32%, para os prédios 
urbanos, similar ao ano anterior.----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

465)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro referiu que o voto da Coligação Consigo Beja Consegue fica 
condicionado desde que seja possível a partir do próximo ano acrescentar a isenção de IMI 

para os jovens até aos 30 anos que vão comprar a sua primeira habitação.---------------------------- 
 
Propõe-se também: Majorar em 30% da taxa de IMI em vigor a aplicar a prédios urbanos 
degradados, que independentemente da sua localização não cumpram satisfatoriamente a sua 
função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (nº 8 do artigo 112º do CIMI);----------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

466)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ainda, nos termos do artigo 112º-A do CIMI, podem, os municípios, fixar uma redução da taxa 
do imposto municipal sobre imóveis, que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao 
prédio ou parte do prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 
familiar, de acordo com a seguinte tabela:---------------------------------------------------------------------- 
 

Número dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 70 
 

Propõe-se, também, para 2021, a aplicação do artigo 112º-A do CIMI, no Município de Beja.----
Foi deliberado aprovar por maioria com os votos contra dos vereadores da CDU e submeter à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 467)---------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“O IMI familiar, que já vem do Orçamento de Estado de 2015, na altura aditou o nº 13 do artigo 
112º do Código do IMI possibilitando aos municípios mediante deliberação das Assembleias 
Municipais, fixar uma redução de taxas para os imóveis destinados a habitação própria e 
permanente em função do número de dependentes do agregado familiar, determinado nos 
termos do previsto no artigo 13º do Código do IRS com a dedução de taxa de 10, 15 ou 20% 
para as famílias com 1, 2 ou mais filhos respetivamente.----------------------------------------------------
Depois de analisarem à luz algumas medidas que foram sendo tomadas pelos sucessivos 
governos no que respeita às políticas fiscais de apoio às famílias e à habitação, verifica-se que 
a isenção do IMI para os imóveis destinados a habitação própria e permanente foi 
gradualmente reduzida de 10 até aos atuais 3 anos e limitada a duas o número de vezes que 
este benefício pode ser concedido à mesma pessoa.---------------------------------------------------------
A avaliação geral dos prédios urbanos de 2012, foi feita de forma precipitada e tecnicamente 
pouco precisa o que originou um aumento brutal do IMI para a maioria dos proprietários.--------
As deduções com encargos de habitação em sede de IRS foram limitadas à dedução de uma 
pequena percentagem dos juros vindos dos empréstimos à habitação eliminando-se a 
amortização de empréstimo e vedando essa dedução nos contratos celebrados a partir de 31 
de dezembro de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------
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A dedução com despesas de educação foi limitada aos manuais escolares, encargos com 
frequência de estabelecimentos de ensino, creches e jardins-de-infância.-----------------------------
Paradoxalmente enquanto a nível central o governo retirou direitos e apoios sociais, 
principalmente aos mais carenciados, sobre o falso pretexto de apoiar as famílias com filhos 
desagravando as taxas de IMI incidente sobre as casas de habitação, lançou para as autarquias 
o ónus da aplicação de uma medida que consideram, discriminatória, cega e injusta, 
recordando que o Partido Socialista a nível nacional ter também votado contra.---------------------
Discriminatória, desde logo porque é uma redução que permite que imóveis com o mesmo 
valor patrimonial no mesmo concelho paguem IMI de valor diferente;----------------------------------
Cega porque a sua aplicação trata de uma forma igual uma família com 3 filhos e 80.000,00 € 
de rendimento anual e uma família com 5 filhos e 30.000,00 € de rendimento anual;--------------
Injusta porque permite que os pensionistas, desempregados e trabalhadores com baixos 
rendimentos sem filhos ou cujos filhos não sejam considerados para valores de IRS com prédios 
que o valor não lhes permite beneficiar da isenção do artigo 48º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, ou seja prédios de reduzido valor patrimonial de contribuintes com baixos 
rendimentos, paguem IMI à taxa superior à das famílias com filhos mas com rendimentos e 
prédios de valor superior.--------------------------------------------------------------------------------------------
Não questionam a necessidade de uma revisão da legislação de tributação do património 
imobiliário de pessoas singulares, nomeadamente no que respeita a habitação própria e 
permanente, porém não será certamente esta a medida mais adequada para uma tributação 
justa e equitativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face a estes pressupostos votaram contra esta proposta, disse.”----------------------------------------- 
 
2. Derrama (artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam atividade no 
concelho. A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 30 de 
novembro do ano anterior ao da cobrança (conforme nº 17, do artigo 18º da Lei 73/2013, de 03 de 

setembro), na versão mais recente introduzida pela Lei nº 51/2018, de 16 de agosto.---------------
Face ao exposto, propõe-se, para o ano de 2021, que seja fixada uma derrama de 1,35% sobre 
o lucro tributável das empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e isenção 
para as empresas com volume de negócios inferior ou igual a esse montante, de acordo com o 
artigo 7º do regulamento de atribuição de benefícios fiscais do Município de Beja, que entrou 
em vigor a 04/08/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

468)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. IRS (artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro):--------------------------------------------------------
A Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara, uma participação até 5%, do 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no concelho.-------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal deve ser comunicada à AT até 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança (conforme nº 2 do artigo 26º).---------------------------------------------------------
Propõe-se, para 2022, a fixação de uma participação de 5% do IRS.--------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

469)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.3. – Delegação de Competências da Assembleia Municipal no 
Presidente da Câmara Municipal;--------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 8066, de 04 de novembro de 2021, do Gabinete Jurídico, dando conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e 
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Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas), a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 
reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 
municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia 
municipal, quando envolvam entidades da administração local (nº 1 c)).--------------------------------
O nº 3 do mencionado artigo prevê que, nas situações em que o valor do compromisso 
plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-
Lei nº 197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do nº 1 pode ser delegada no 
presidente de câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------
A alínea b) do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho refere-se a encargos 
plurianuais que não excedam o limite correspondente a 99.759,58 € em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.---------------------
Nestes termos, relativamente a compromisso plurianual de valor inferior a 99.759,58 €, em 
cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 
anos, a competência para autorização da repartição de encargos pode ser delegada pela 
Assembleia Municipal no Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------
Para o efeito, deverá a proposta referente à delegação de competências no Presidente da 
Câmara Municipal respeitante à autorização da repartição de encargos de valor inferior a 
99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 
execução de três anos, em cada um dos instrumentos jurídicos respetivos, ser apresentada 
pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------
A deliberação da Assembleia Municipal que venha a aprovar a mencionada delegação de 
competências deverá ser publicitada nos termos dos artigos 47º nº 2 e 159º do Código do 
Procedimento Administrativo, bem como do artigo 56º nº 1 do anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, devendo ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 
dias subsequentes à tomada da deliberação, bem como publicitada no Boletim Municipal 
eletrónico e no sítio institucional do Município de Beja.-----------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

470)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.4. – Revisão de preços;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9365, de 07 de dezembro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, dando conhecimento da revisão de preços definitiva da empreitada de reabilitação 
do logradouro do Clube Bejense, cujo valor é 61,59 €.------------------------------------------------------
Atendendo a que anteriormente foi calculado o valor de 1.871,44 €, há lugar ao pagamento 
por parte do empreiteiro de 1.809,85 €.-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 471)---------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação do Regulamento do Parque de Campismo 
Municipal de Beja;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Regulamento do Parque de Campismo Municipal de Beja, que constitui 
documento anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, com as alterações 
introduzidas pela Comissão de Regulamento, encontra-se o mesmo em condições de ser 
submetido à da Assembleia Municipal para ser aprovado definitivamente.----------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e submeter à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 

472)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 



 

Página 10 de 18 
 

Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.6. – Proposta de alteração de tarifário da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 2022;--------------------------------  

 
Presente a proposta de tarifário da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M., para o ano 2022, que constitui documento anexo número três e faz parte integrante da 
presente ata, o vereador Rui Marreiros informou que este é o procedimento habitual que tem 
de ser desenvolvido para posteriormente remeter à ERSAR, salientando que não haverá 
aumento de preços e tarifas.----------------------------------------------------------------------------------------
As quatro grandes alterações que se propõem são as seguintes:------------------------------------------
Primeira, a Tarifa Social Automática, é um processo que a sua aplicação iniciará em abril de 
2022 e funciona da seguinte forma: A entidade gestora, neste caso a EMAS, apura um ficheiro 
padrão, que é remetido para a Câmara Municipal, que por sua vez o submete numa plataforma 
específica da DGAL que, através de um processo automático de consulta das Finanças e 
Segurança Social, aplica um conjunto de critérios que determinam quais os contratos de 
famílias elegíveis para aplicação da tarifa da água automática. Depois, o ficheiro faz o percurso 
inverso, ficando do lado da empresa ou do Município, propor qual o tipo de benefício ou 
redução que pretende aplicar. A proposta é que o Município aplique uma redução de 50% no 
valor de todas as tarifas para uniformizar com o Cartão Municipal Sénior. Decorre daqui e nos 
testes efetuados que há famílias no fundo elegíveis nos dois critérios o que faz todo o sentido 
e há outras que passarão a estar, estimando-se que serão abrangidas por esta medida cerca de 
novecentas famílias.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda, Tarifas Industriais, é uma nova tarifa para grandes consumidores de água, porque se 
tem verificado uma procura crescente, principalmente de empresa com atividades associadas 
à agroindústria, e porque o método tradicional dos escalões progressivos, a partir do qual a 
empresa quanto mais consome mais paga, se tornava a dada altura impraticável.-------------------
É um escalão único, não há agravamento de preço em função do consumo e, as empresas que 
consumam 40, 50, 60, 70 ou 80m3, pagam todas como se tivessem consumido 40m3, 
assumindo-se assim esta como uma medida de apoio e incentivo à fixação dessas grandes 
indústrias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terceira, o custo que é suportado quando se celebra um novo contrato de água ou quando se 
faz a alteração da titularidade do mesmo, medida que tem também um impacto interessante 
embora não seja tão grande como a anterior mas que é uma questão que já se falava há muito 
tempo e que nesta fase se considera haver condições para aplicar, ou seja, o custo suportado 
quando se celebra um novo contrato de água é de 50,00 €, a alteração da titularidade desse 
mesmo contrato, situação que acontece muito nos arrendamentos, custava cerca de 30,00 €, 
nesta proposta propõe-se a eliminação da aplicação dessa tarifa.----------------------------------------
Quarta, aquilo que se chama na gíria da água o escalão zerado. O primeiro escalão na verdade 
eram dois e, a Entidade Reguladora vem insistindo há muitos anos, que esta era uma situação 
mais ou menos ilegal e de facto não sendo um incumprimento gravoso essa nota foi sempre 
mantida. O Conselho de Administração achou que agora seria a altura certa e indicada para 
nivelar essa questão porque, eventualmente, se houver alguma família que fique prejudicada 
pela fusão destes dois escalões e se for elegível para isso acaba por ser compensada pela 
aplicação da tarifa social automática, que cumpre outra recomendação da ERSAR, 
nomeadamente os tarifários terem quatro escalões, a EMAS tinha seis e com esta medida passa 
a cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumindo, são três medidas novas e uma medida de regularização com a fusão dos primeiros 
dois escalões, sendo que tudo o resto se mantem sem subida de preços e tarifas, estando a 
proposta perfeitamente clara e sem qualquer espaço para dúvidas, disse.----------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, acrescentou que na Tarifa Social a Câmara 
Municipal tem de pagar à EMAS, E.M., o custo total da água, estimando-se um custo cerca de 
60.000,00 €/ano a que se junta mais 70.000,00 € do Cartão Municipal Sénior, portanto o custo 
anual com estas duas reduções andará, grosso modo, nos 130.000,00 €.------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro perguntou como é que se processa hoje em dia a redução de 
tarifas em relação às famílias com dificuldades? Já estão identificadas? A Câmara Municipal já 
se substitui nessa matéria?------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros informou que neste momento o tarifário social é aplicado por via do 
Cartão Municipal Sénior e a Tarifa Social Automática irá abranger todos os consumidores 
segundo o processo que explicou há pouco, ou seja, é mais justo e abrangente porque o Cartão 
Municipal só vai aos seniores.--------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à questão colocada pelo vereador Rui Eugénio, nomeadamente se têm noção 
de quantos consumidores estavam encaixados só no primeiro escalão que agora é extinto, 
informou que o escalão não é extinto, é fundido num só e são pouco mais de quinhentos 
contratos abrangidos por este preço muito reduzido e, destes, mais de metade não precisavam 
deste benefício e estavam a tê-lo artificialmente, a Tarifa Social Automática, para além de 
abranger muito mais famílias, irá cobrir esse desvio.---------------------------------------------------------
Acrescentou que este escalão existe desde o princípio dos tempos e aquilo que se foi 
percebendo é que uma pessoa solteira ou um casal jovem com consumos reduzidos acabava 
por pagar a água neste escalão que está claramente abaixo do preço de custo. Havia 
naturalmente algum desconforto que, ao promover a fusão dos dois escalões, se fosse criar 
problemas a uma qualquer família, daí se ter estendido este escalão até ao momento em que 
houvesse condições para compensar isso de alguma forma e a compensação é precisamente a 
Tarifa Social Automática, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado considerou que este processo poderia ter tido uma instrução 
diferente, isto é, estava à espera de solicitar o parecer da ERSAR relativamente a esta proposta 
e aquilo que se está a fazer é precisamente o contrário, faz-se a proposta e depois remete-se 
para a ERSAR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Marreiros explicou ao vereador Vítor Picado que o procedimento é mesmo 
assim, ou seja, até ao final do ano o órgão competente propõe e aprova o Tarifário que depois 
é carregado e submetido à ERSAR para emissão de parecer.------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado referiu, relativamente aos escalões e à questão da Tarifa Social 
Automática, que estão claramente de acordo, aliás, relembrou que a Tarifa Social foi uma 
proposta por várias vezes colocada pelos vereadores da CDU em reunião de câmara e nunca foi 
aceite mesmo depois de ser aprovada uma Recomendação por unanimidade em Assembleia 
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que têm votado contra os tarifários da EMAS por várias razões, desde logo, 
quando se fez repercutir de imediato em 2019 as verbas relativas à nova ETAR que só entrou 
em funcionamento em maio de 2020, apesar de estar estipulado que não haveria lugar a 
pagamento por parte da EMAS às Águas Públicas do Alentejo durante o primeiro ano. Outra 
das razões tem sido também porque a ERSAR, e isto foi discutido na altura, recomendou a 
revisão da tarifa de saneamento por ser excessiva, nomeadamente 1.6 na taxa de cobertura de 
custos o que fez disparar brutalmente as tarifas de água, para além de, no ano passado, em 
plena pandemia, se ter decidido aumentar as tarifas de resíduos sólidos urbanos que 
catapultou Beja para o top 10 a nível nacional. Lembrou também que, há dois anos, quando 
entrou em vigor o sistema PAYT no Centro Histórico ficou acordado em reunião de câmara fazer-
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se passados três meses um ponto da situação relativamente a esta matéria e até hoje isso 
ainda não foi feito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, mesmo tendo em conta algumas falhas que existem no tarifário que têm de ser 
revistas, consideram os vereadores da CDU que há algumas melhorias e portanto irão abster-se 
nesta votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da CDU.(Deliberação nº 

473)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Relatório de acompanhamento e controlo do Plano de Pormenor 
do Parque Ambiental do Montinho;----------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9388, de 07 de dezembro de 2021, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
Projetos, informando que para dar cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de junho, foi elaborado o Relatório de acompanhamento e controlo do Plano 
de Pormenor do Parque Ambiental do Montinho, constitui documento anexo número quatro e 
faz parte integrante da presente ata, e que deverá ser assinado pelo senhor Presidente da 
Câmara Municipal de acordo com as orientações da Nota Técnica AAE.2/2020, emanada pela 
APA sobre esta matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado tomar conhecimento do teor do Relatório, divulgá-lo na página da Câmara 
Municipal e remetê-lo à APA – Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao 
disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, dando também dele 
conhecimento à RESIALENTEJO.(Deliberação nº 474)------------------------------------------------------------ 
 

2.8. – Pedidos de emissão de certidão de direito de preferência:---------------- 

 
Requerido por Eugénia Rosa Pinto da Silva Pires – Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua de Olivença, nº 13, em Beja, pelo valor de 80.000,00 
€, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de 
preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.----------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 475)-------- 
 
Requerido por Sílvio Alexandre Pereira Mimoso, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
do Carmo Velho, nº 54, em Beja, pelo valor de 47.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal 
de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 476)-------- 
 
Requerido por Francisco Manuel Venâncio Duarte – Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender a fração D do prédio sito na Rua de Lisboa, nº 56, 1º dtº, em Beja, pelo 
valor de 62.000,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não 
exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e venda do mesmo.-------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 477)-------- 
 
 

2.9. – Pedido de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licença especial de ruído;----------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo da Trindade, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão da licença especial de ruído para a realização de um baile no dia 04 de 
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dezembro de 2021, na antiga sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do Calvário, na Trindade. 
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 478)----------------------------------------------- 
 

2.10. – Listagens de alvará emitidos de acordo com o disposto no nº 2, 
artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE;------------------------------------------------------------- 

 
Presente as listagens de alvará emitidos de acordo com o disposto no nº 2, artigo 4º Secção I, 
capítulo II do RJUE, durante o período de 13 a 29 de novembro de 2021, que constituem documento 
anexo número cinco e fazem parte integrante da presente ata.------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.11. – Proposta de ratificação – alteração do preço de refeições 
escolares;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 6303, de 31 de agosto de 2021, do Serviço de Educação, dando conhecimento que 
tendo em consideração a constante solicitação dos Fornecedores de Refeições, 
nomeadamente as IPSS’s, que fornecem o Pré-Escolar da Escola de Santiago Maior, bem como 
todas as Escolas das Freguesias Rurais, com as valências de Pré-Escolar e 1º Ciclo, 
nomeadamente: Casa do Povo das Neves; Centro Social Nossa Senhora da Graça; Casa do Povo 
do Penedo Gordo e Centro de Apoio Social do Concelho de Beja, para aumento do preço a 
pagar pelas Refeições, sendo que o valor atual se situa nos 2,60 €, e os gastos mensais rondam 
os 22.000,00 €, propõe se um aumento de 0,05 € por refeição.-------------------------------------------
Esta informação teve Despacho favorável do Vereador que já não se encontra em funções, 
dado que foi no anterior Mandato.--------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, propõe-se a ratificação desta proposta em reunião de câmara pelo atual 
Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em caso de decisão favorável, serão revistos e alterados os Protocolos existentes com as 
referidas Entidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado ratificar por unanimidade.(Deliberação nº 479)---------------------------------------------- 
 

2.12. – Auxílios Económicos 2021/2022;---------------------------------------------------------- 

 
Considerando as competências do Município no âmbito da ação social escolar, estabelecidas 
no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, e respetiva regulamentação pelo Despacho nº 
8452-A/2015 (alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, e Despacho nº 7255/2018, de 31 

de julho), relativamente a atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para comparticipação nos encargos com material escolar, apresenta-se para aprovação, 
a 1ª relação dos auxílios económicos a atribuir no presente ano letivo, que constitui 
documento anexo número seis que faz parte integrante da presente ata referente aos alunos 
que concluíram o respetivo processo até à presente data (mediante entrega das faturas das 

despesas realizadas com aquela aquisição) e que totalizam 4.714,51 €.--------------------------------------
Em função do respetivo posicionamento nos escalões de rendimentos para atribuição de 
abono de família, o valor a atribuir a cada aluno corresponde ao seguinte, conforme despacho 
de 27/06/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/43:---------------------------------------------------
1º escalão (A) ……………………………………………………………………………………………………………….. 40,00 €  
2º escalão (B) ……………………………………………………………………………………………………………….. 20,00 €  
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De referir que nos casos dos alunos cujas faturas entregues totalizaram valor inferior a 75% do 
auxílio económico em causa, são-lhes atribuídos os valores correspondentes às faturas 
apresentadas, conforme despacho de 24/10/2017, proferido no Procº 2017/650.10.100/1057. 
Relativamente aos alunos com necessidades educativas especiais, atento o disposto no artigo 
13º do Despacho nº 8452-A/2015, considera-se a integração no escalão A e, 
independentemente do montante apresentado em faturas, propõe-se a atribuição do valor 
correspondente ao referido escalão.------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade no valor total de quatro mil, setecentos e catorze 
euros e cinquenta e um cêntimos.(Deliberação nº 480)------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pela Associação de Atletismo de Beja, a isenção do pagamento das taxas devidas 
pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
nomeadamente a iniciativa denominada “Corta Mato de Natal”, que se realizará dia 18 de 
dezembro de 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 481)----------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo Futebol Clube Albernoense, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de uma carrinha de 9 lugares para uma deslocação a Barrancos, no dia 18 de 
dezembro de 2021, no sentido da equipa marcar presença em mais uma partida do 
Campeonato Distrital da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Beja.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 482)----------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Clube de Patinagem de Beja, a isenção de pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte da deslocação efetuada em 11 de dezembro de 2021.-----------------------
Foi deliberado isentar por unanimidade.(Deliberação nº 483)----------------------------------------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 237, relativo ao dia catorze de 
dezembro de dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de três milhões, duzentos 
e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e oito euros e um cêntimo, sendo dois milhões, 
setecentos e setenta e oito mil, oitocentos euros e sessenta e cinco cêntimos de operações 
orçamentais e quinhentos e dezassete mil, trinta e sete euros e trinta e seis cêntimos de 
operações não orçamentais.----------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
O munícipe Hélder Parrinha colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------
Começou por observar que se continua a beber água engarrafada nas reuniões de câmara 
quando o senhor Presidente lhe garantiu que se iria passar a beber água da rede.------------------
Rua José Coelho, que não tem saída, deveria ter um sinal indicativo disso.----------------------------
Fábrica de transformação de lítio, será possível o senhor Presidente da Câmara indagar sobre a 
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hipótese de trazer a mesma para o Concelho de Beja uma vez que são previstos a criação de 
inúmeros postos de trabalho?--------------------------------------------------------------------------------------
Casas de banho do Jardim do Bacalhau vão ser intervencionadas?---------------------------------------
Sobre a animação no Centro Histórico referiu que o mesmo não é só a Rua Capitão João 
Francisco de Sousa.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Qual o ponto de situação relativamente à máquina de projetar antiga e possibilidade de a 
expor na cafetaria do Pax-Júlia.------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente sugeriu que o senhor Presidente da Câmara falasse com o Comandante dos 
Bombeiros Voluntários e com a Administração do Hospital de Beja no sentido das respetivas 
viaturas cumprirem o Código da Estrada, nomeadamente no que respeita à utilização dos 
sinais sonoros, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao regresso do consumo de 
água engarrafada, informou que foi uma medida tomada quando se retomaram as reuniões 
depois dos confinamentos para os jarros não andarem a passar de mão em mão.-------------------
Relativamente à fábrica de lítio não sabia da sua instalação em Portugal e a única coisa que 
pode dizer é que a Câmara Municipal de Beja não foi contatada pela entidade promotora para 
avaliar a sua instalação no concelho.-----------------------------------------------------------------------------
Casas de banho do Jardim do Bacalhau terão de ser intervencionadas assim como uma outra 
na Casa da Cultura e a do Jardim Público.-----------------------------------------------------------------------
Relativamente à animação no Centro Histórico não se consegue fazer todo o ano, é sempre 
uma questão que diverge muitas opiniões, mas a autarquia faz o que está ao seu alcance.-------
Relativamente à máquina de projetar confessou que não se debruçou mais sobre o assunto 
mas fica novamente a nota para ver se a máquina existe e onde se encontra.------------------------
Relativamente aos Bombeiros irá ter uma reunião com a direção da Associação Humanitária 
mas sente-se muito inibido em abordar a condução dos funcionários, tanto dos bombeiros 
como do hospital, fala com os motoristas da Câmara Municipal quando os vê a infringirem 
normas que considera de conduta imprudente, agora meter-se em questões dos bombeiros 
não é adequado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da AMEC – Associação de Mediadores Ciganos de Portugal, Prudêncio 
Canhoto, agradeceu a todos a possibilidade de poder vir à reunião de câmara apresentar as 
duas candidaturas feitas aos Bairros Saudáveis em parceria com a EAPN – European Anti 
Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza):------------------------------------------------------------------
Traseiras do Monte Sovina:-----------------------------------------------------------------------------------------
O projeto pretende em primeiro lugar dar o mínimo de condições higiénicas a esta 
comunidade cigana da que vive em barracas no lugar denominado traseiras do Monte Sovina 
na periferia da aldeia da Salvada/Beja (90 pessoas) com a instalação de um contentor marítimo 
que servirá de Balneário Publico (melhora a componente social e de saúde). Seguidamente e como 
forma de envolver a comunidade local e tendo em conta a sua auscultação pretende-se criar 
uma Associação das Mulheres Ciganas com o objetivo de contribuir para a participação da 
comunidade na melhoria das condições desta população a nível ambiental, económico, 
urbanístico. A AMEC nos seus corpos sociais engloba elementos que vivem na Salvada, pelo que 
toda a intervenção realizada tem tido a participação ativa da população. Desta forma o 
movimento associativo cigano sairá reforçado com o apoio administrativo de um recurso a 
admitir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivo geral e justificação: Promover as condições básicas necessárias a uma melhoria da 
qualidade de vida e de dignidade humana da população das traseiras do Monte Sovina na 
Salvada/Beja com a participação da população residente.--------------------------------------------------
Objetivo específico 1 e justificação: Promover a melhoria das condições sanitárias do Monte 
Sovina na Salvada/Beja através da criação de um balneário comunitário.------------------------------
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Objetivo específico 2 e justificação: Criar condições para a promoção e apoio ao movimento 
associativo (AMEC e também a criação da Associação das Mulheres Ciganas de Beja).----------------------
Contentores 2021:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
O projeto pretende dar continuidade a uma primeira intervenção junto da comunidade cigana 
das Pedreiras com a instalação de dois contentores marítimos (espaço para as crianças 

apanharem os autocarros da Câmara Municipal de Beja e de lazer) dentro do Bairro entre o Bairro 
Social construído em 2002 e as barracas em lonas que têm vindo a crescer neste últimos anos 
de forma anarca, o que aumentou a população de 450 pessoas em 2005 para 900 pessoas em 
2020. A população começa a ficar envolvida neste processo e está empenhada na instalação de 
um balneário/sanitário público com apoio de um posto de primeiros socorros/saúde pública e 
de combate ao COVID. Considera-se ser este o pontapé de saída para uma intervenção mais 
sustentada com os parceiros locais, sendo que esta mudança vai ter que emergir dentro da 
própria comunidade cigana e posteriormente apoiada e sustentada pela AMEC com o apoio dos 
atores locais. A AMEC nos seus corpos sociais engloba elementos que vivem no Bairro das 
Pedreiras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivo geral e justificação: Promover as condições básicas necessárias a uma melhoria da 
qualidade de vida e de dignidade humana da população residente no Bairro das Pedreiras com 
a participação da população residente.--------------------------------------------------------------------------
Objetivo específico 1 e justificação: Promover a melhoria das condições sanitárias do bairro 
das pedreiras através da criação de um balneário comunitário. Instalação de um balneário 
público com espaços diferenciados do masculino e feminino e consequente ligação de água e 
esgoto para apoio ao espaço polivalente. Ligação de esgotos e águas. Despesas de 
manutenção. Equipamentos e ferramentas de apoio logístico.--------------------------------------------
Objetivo específico 2 e justificação: Promover o acesso à saúde em espaço comunitário tendo 
em vista garantir uma maior sensibilização da população para os cuidados de saúde e a 
partilha de informação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivo específico 3 e justificação: Criar um espaço dinâmico de aprendizagens coletivas 
interrelacionais (formação, emprego). Em conjunto com a população das Pedreiras e à 
semelhança dos anteriores contentores instalados recentemente pretende-se construir um 
telheiro amplo para dinamização de atividades internas (casamentos, culto, espaço de convívio 

para crianças, jovens e Séniores) e atividades externas provenientes do interesse e da motivação 
dos parceiros locais. Equipamentos e ferramentas de apoio logístico. Despesas de 
manutenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivo específico 4 e justificação: Criar um espaço de hortas comunitárias e regulação 
urbanística. Pretende-se através do envolvimento da comunidade local a criação de dinâmicas 
locais que possam ir de encontro às necessidade locais que passam por uma arborização do 
espaço e um resposta efetiva ao abandono de animais molares, com a construção das hortas 
comunitárias e de uma cerca vedada para animais. Estas atividades proporcionam uma maior 
regulação da utilização do espaço pessoas – animais – carros e será o pontapé inicial para 
combater a anarquia existente. Criação de uma zona arborizada junto aos contentores. 
Pinturas e arranjos de telhados do Bairro Social.--------------------------------------------------------------
Objetivo específico 5 e justificação: Criar condições para a promoção do movimento 
associativo. Como forma de envolver com maior intensidade e dinâmica a população local e 
tendo em conta o potencial do grupo de jovens pretende-se neste ano de 2021 a criação de 
uma associação de moradores com o objetivo de criar sustentabilidade a este espaço 
comunitário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino agradeceu a presença do senhor Prudêncio e do Engº Fernando 
Almeida que o acompanha nesta reunião de câmara para apresentar estes dois projetos para 
clarificar os elementos do executivo.-----------------------------------------------------------------------------
Parece-lhe muito bem tudo o que foi elencado, mas em relação às atividades de formação 
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profissional e qualificação, questão que crê ter sido abordada na reunião técnica realizada dia 
10 de dezembro, solicitou que houvesse uma articulação entre as partes, porque no projeto 
dos Bairros Saudáveis existente e promovido pela Alentejo XXI, onde a Câmara Municipal é 
parceira, esse tipo de ações também estão previstas.--------------------------------------------------------
Aproveitou para questionar se todos os pormenores foram agilizados uma vez que a Chefe de 
Divisão ficou em isolamento profilático e portanto ainda não lhe deu o feedback, disse.----------- 
 
O senhor Prudêncio Canhoto, informou que na reunião realizada nos serviços técnicos chegou-
se à conclusão que a melhor localização para instalação dos contentores é junto aos que já 
existem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na reunião que tiveram na Salvada, onde esteve presente o Engº Paulo Luís e o Engº Ricardo 
da EMAS, informou que a maior dificuldade para executar o projeto são as infraestruturas 
elétricas, de água e de esgotos.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O Engº Fernando acrescentou que começou a colaborar com a EAPN – European Anti Poverty 
Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) que lhe pediu ajuda para estes projetos da AMEC que 
considera muito interessantes e de grande pertinência para estas comunidades.--------------------
Acrescentou que havia grande urgência em concorrer a estas candidaturas e portanto não 
houve tempo para fazer orçamentos precisos existindo falhas a esse nível tanto num projeto 
como noutro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às Traseiras do Monte Sovina, foram realizadas várias reuniões com os serviços 
da Câmara Municipal para tentar resolver o problema da ligação do contentor à rede de águas 
e de esgotos. Foi-lhes colocada a hipótese de isso ser feito por administração direta, em que a 
AMEC entraria com os materiais, a câmara municipal com a mão-de-obra e a Junta de Freguesia 
cedia a máquina. Entretanto, isso já não é possível, porque houve alterações, e o Engº Ricardo 
ficou agora de lhes enviar o projeto para terem noção dos custos envolvidos no sentido de 
contratar um empreiteiro, o que em termos orçamentais irá criar uma confusão, para além do 
problema da eletricidade.--------------------------------------------------------------------------------------------
No caso do Bairro das Pedreiras, resta saber como é que vai ser em termos de custos executar 
as ligações todas necessárias para instalação dos contentores.--------------------------------------------
Estes projetos têm que estar executados até 31 de agosto de 2022, disse.----------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, em nome dos vereadores da CDU, agradeceu a presença do senhor 
Prudêncio e do Engº Fernando e espera naturalmente que estes projetos, da mais elementar 
necessidade para dar resposta àquela comunidade, sejam acarinhados pelo executivo, onde se 
inclui, afirmando que no que depender deles irão procurar informação esperando que os 
problemas entretanto verificados possam ser dirimidos para a execução destes projetos, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros informou que do ponto de vista do projeto, do acompanhamento da 
obra e fiscalização, ficou claro que isso está perfeitamente garantido pelo menos no que se 
refere a ligações de água e saneamento. Do ponto de vista da execução, não muda grande 
coisa, isto é, havia sempre alguém que teria de pagar e havia sempre alguém que tinha de 
executar e por uma questão logística, agora, não há grande capacidade para esse efeito, 
portanto, no fundo é conseguir-se alguém que faça a obra e se for necessário apoio no 
acompanhamento da mesma isso está garantido.------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro muito rapidamente referiu que depois de tudo o que aqui foi 
dito tem a certeza que estes projetos irão avançar e da parte da Coligação Consigo Beja 
Consegue terão com certeza todo o apoio, que aliás já tinha sido expresso, disse.------------------- 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram vinte horas e 
trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 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 29 de dezembro de 

2021 
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