
 
 

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 sete, relativa à reunião de câmara ordinária, 
realizada a vinte e nove de dezembro 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 e Rui Manuel de Sousa Eugénio.----------------------------------------------------------------------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, Mariana Angélica Dias Valério Carocinho, Assistente Técnica, em 
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------- 
 

Justificação de Faltas;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Constatou-se a falta do senhor vereador Nuno Fernando Montes Palma Ferro, falta que lhe foi 
relevada por ter sido considerada justificada, nos termos da alínea c) do artigo 39º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Verificada a existência de quórum para se constituírem em reunião, foi a mesma declarada 
aberta pelo senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, da seguinte forma.------------------------ 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação das atas números 25/2021 e 26/2021;---------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação as atas números 25/2021 e 26/2021, relativas às reuniões 
de câmara realizadas nos dias dois e quinze de dezembro de dois mil e vinte e um, 
respetivamente, que foram previamente enviadas a todos os eleitos e aprovadas por 
unanimidade.(Deliberação nº 484)---------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque perguntou se existe alguma estratégia pensada que 
possibilite a continuidade da dinamização do património associado à Associação Portas do 
Território considerando a situação em que a mesma se encontra neste momento.------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que, em bom rigor dos espaços 
afetados por esta situação de extinção dos dois postos de trabalho vários outros continuam a 
ser visitáveis. A Ermida de Santo André é visitável através de marcação prévia com 48 horas de 
antecedência, a Igreja do Pé da Cruz que tem um horário de visitação semanal diário da parte 
da manhã, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, a Sé Catedral que também está aberta 
sendo a questão mais complexa de facto a Igreja dos Prazeres.-------------------------------------------
A Direção da Associação Portas do Território entendeu, com os recursos humanos que tinha à 



 

Página 2 de 14 
 

disposição, abrir durante uma parte significativa do tempo a Igreja de Nossa Senhora dos 
Prazeres, que é uma das mais importante e emblemáticas da cidade e, portanto, é 
preocupante mas o Município de Beja está disponível em colaborar com a Diocese para 
ultrapassar esse constrangimento.--------------------------------------------------------------------------------
As intervenções nas Igrejas Pé da Cruz, Sé Catedral, Capela do Rosário e Ermida de Santo André 
totalizaram, em termos de apoios, 1.740.000,00 € e a Associação Portas do Território tinha a 
obrigação de manter estes equipamentos abertos, alguns até 2019, outros até 2020 e outros 
até 2021, sob pena de terem de ser devolvidos 870.000,00 € pela Câmara Municipal e mais 
870.000,00 € pela Diocese de Beja.-------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a Câmara Municipal de Beja não falhou uma única prestação de 1.250,00 
€/mês à Associação Portas do Território, a Diocese nem sempre tem conseguido acompanhar 
este esforço mas esta é uma questão alheia ao Município. Mais, quando a Associação Portas 
do Território foi reativada, o Município de Beja e a Diocese tinham 11.000,00 € para pagar de 
uma indemnização fixada em Tribunal e 8.000,00 € em atraso ao contabilista, portanto, neste 
âmbito, a Câmara Municipal de Beja assumirá todas as suas responsabilidades e tudo fará para 
que a APT fique sem passivo e sem qualquer dívida e para que, mesmo os equipamentos que 
não são do Município, possam reabrir por considerarem que são realmente fundamentais para 
dinamizar a visitação na cidade e para segurar os turistas mais tempo. Colocar um funcionário 
do Município a tempo inteiro num equipamento com essas caraterísticas, nomeadamente na 
Igreja dos Prazeres, é muito complicado devido à escassez de recursos humanos na Divisão de 
Turismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respondida esta questão o senhor Presidente informou ainda, que o Voto Antecipado para as 
Eleições Legislativas, será no dia 23 de janeiro de 2022 e cada Mesa deve ter um limite de 500 
eleitores. Vai ser complicado porque vão estar eleitores dos vários distritos do país inscritos 
em cada uma das Mesas de Voto, que serão seis, uma vez que se prevê a inscrição na ordem 
das 3000 pessoas no Distrito de Beja. A ideia inicial da Câmara Municipal era colocar duas 
Mesas de Voto em três pontos diferentes da cidade mas foram aconselhados a concentrar dai, 
as seis Mesas de Voto, serão instaladas no Pavilhão João Serra Magalhães com pessoas a 
orientar os eleitores pelas várias secções. Nas eleições regulares, dia 30 de janeiro, as Mesas 
de Voto já podem ter 750 eleitores e, em princípio, serão mantidas as que vinham de trás, isto 
é, como nas eleições realizadas em setembro do ano passado, disse.----------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio solicitou o acesso ao projeto de candidatura da Câmara Municipal de 
Beja à DGArtes e recordou também o pedido efetuado na última reunião, nomeadamente, o 
acesso ao novo projeto do Fórum Romano.--------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado voltou a solicitar a listagem com as horas extraordinárias, no caso da 
Câmara Municipal de Beja, durante o ano 2021 e no caso da EMAS – Empresa Municipal de 
Água e Saneamento de Beja as disponibilidades, uma vez que já foi processado o mês de 
dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou também mapa onde conste a evolução do pagamento da dívida da EMAS – Empresa 
Municipal de Água e Saneamento de Beja à AgdA – Águas Públicas do Alentejo no último 
mandato 2017-2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à Associação Alentejo XXI solicitou o ponto da situação sobre a eleição dos 
Corpos Sociais na parte que compete à Câmara Municipal de Beja.--------------------------------------
Relativamente ao Relatório aprovado na Assembleia Municipal sobre as culturas intensivas, 
que contem alguns aspetos preocupantes e considerações também para a Câmara Municipal, 
desde logo a existência de cerca de 4.500 hectares em desconformidade com o Plano Diretor 
Municipal, gostariam de saber os vereadores da CDU que medidas foram entretanto tomadas 
no sentido de atenuar as preocupações contidas nesse Relatório, disse.------------------------------- 
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou o seguinte:-----------------------------------
Assim que forem processados os vencimentos de janeiro fornecerão a listagem com as horas 
extraordinárias do ano 2021.---------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à candidatura à DGArtes irá ver com o Técnico Rui Revez, que foi quem 
desenvolveu o procedimento, para poder fornecer esses elementos o mais rapidamente 
possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao projeto do Fórum Romano irá tentar enviar o mesmo ainda hoje.---------------- 
 
Relativamente à última questão colocada pelo vereador Vítor Picado, o vereador Rui Marreiros 
referiu que este é de facto um processo complicado que os preocupa a todos e que na verdade 
algumas das questões detetadas resultam de um acumular de problemas ao longo de uma 
série de anos pelo que a resposta também não é fácil mas, no âmbito dos instrumentos 
municipais e na relação com as outras entidades que já estavam envolvidas desde o início, à 
que ir tentando resolver o problema e compatibilizar aquilo que são as atividades económicas, 
neste caso, associadas à agricultura que obviamente terão que se manter à luz daquilo que são 
as normas do ordenamento, mas também defender quer as questões ambientais quer de 
algumas populações que estão afetadas por estas questões.----------------------------------------------
Como se sabe, e esse debate também foi feito ao longo dos anos e está vertido no Relatório, 
os instrumentos que o Município tem à sua disposição são muito limitados e portanto tenta-se 
atuar e deve reforçar-se o envio de informação para outras entidades, nomeadamente para a 
Direção Regional de Agricultura ou nalgumas questões associadas ao património para a 
Direção Regional de Cultura, no sentido destas estarem a par dos processos que existem e das 
intenções futuras para, entre todos, se tentar acompanhar estas questões da melhor forma.----
A CCR e o ICNF têm feito algumas intervenções no terreno no âmbito das suas competências, o 
Relatório aponta preocupações em termos futuros e em conjunto também com a EDIA dentro 
daquilo que são os perímetros de rega, terá de se atuar em três linhas: primeira evitar ou 
tentar conter problemas de maior que possam estar para existir, segunda evitar situações e 
tentar recuperar o estado natural das coisas que possam eventualmente ter violado o PDM e 
terceira, efetuar contatos com os proprietários no sentido de afastar algumas plantações, quer 
dos limites urbanos quer dos caminhos de acesso, mas é um processo que não tem uma 
solução fácil mas que está em cima da mesa e em curso, disse.------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à Associação Alentejo XXI, informou que o senhor 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral agendou para o próximo dia 25 de janeiro de 2022 a 
eleição dos novos Corpos Sociais.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à Ordem do Dia.--------------------------------- 
 

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 29 ao Orçamento da Despesa e nº 19 às Grandes 
Opções do Plano (PPI e AMR) – 2021;-------------------------------------------------------------- 

 
Presente a alteração nº 29 ao Orçamento da Despesa e nº 19 às Grandes Opções do Plano (PPI 

e AMR) – 2021, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que esta é uma alteração de 
386.800,00 €, verba retirada da rubrica salarial, que estava cabimentada em excesso e que não 
vai ser utilizada até ao final do ano, para reforçar as rubricas da Modernização Administrativa, 
Taxa de Gestão de Resíduos, Combustíveis, Higiene Urbana e Serviços de Vigilância.---------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária.(Deliberação nº 485)----------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado quis apenas deixar um alerta relativamente à Taxa de Gestão de 
Resíduos porque considera que deveria ser feita alguma pressão a nível nacional e criar um 
grupo de trabalho alargado neste sentido para reduzir esta taxa que é uma estocada enorme 
para os municípios. Também na sua opinião, é uma reflexão que deixa, as verbas do Fundo 
Ambiental deveriam retornar aos Municípios de forma a não ser necessário onerar o 
consumidor final com o aumento das faturas aos mais diversos níveis.--------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de Normas de Funcionamento do Orçamento 
Participativo 2022;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A Câmara Municipal de Beja através da implementação do Orçamento Participativo, visa 
reforçar a participação e adesão dos cidadãos, por forma a fomentar uma sociedade civil forte 
e ativa na definição de prioridades governativas, no âmbito da melhoria da qualidade de vida 
no concelho e da valorização da democracia local.------------------------------------------------------------
O Orçamento Participativo (OP) é em grande medida, um instrumento/meio de participação 
dos cidadãos na gestão da Câmara Municipal de Beja, que tem como objetivo principal, 
contribuir para uma participação informada, ativa e responsável por parte dos munícipes nos 
processos de governança municipal.------------------------------------------------------------------------------
Com este documento, o Município de Beja enumera o enquadramento dos seus princípios e 
objetivos gerais, a forma de participação dos cidadãos e o ciclo de execução de todo o 
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 1º - Enquadramento:----------------------------------------------------------------------------------------
1. O presente documento enuncia as Normas do Orçamento Participativo de Beja para o ano 
de 2021, definindo os valores do Orçamento Participativo, o valor máximo de cada proposta a 
apresentar pelos cidadãos, os âmbitos temáticos e a calendarização do processo.------------------
2. O presente documento tem como normativo superior o Regulamento do Orçamento 
Participativo aprovado pela Assembleia Municipal de Beja.------------------------------------------------
Artigo 2º - Valores do Orçamento Participativo:--------------------------------------------------------------
Ao Orçamento Participativo de Beja para o ano de 2022, é atribuída a verba global de 
150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), inscrita no Orçamento Municipal, para financiar 
projetos de valor igual ou inferior a 50.000,00 € (cinquenta mil euros).-----------------------------------
Artigo 3º - Áreas De Competência:-------------------------------------------------------------------------------
As áreas de competência para a presente edição do OP 2022 são as constantes do artigo 10º 
do Regulamento do orçamento participativo.------------------------------------------------------------------
Artigo 4º - Inscrição dos Participantes:--------------------------------------------------------------------------
1 – O Orçamento Participativo tem uma participação de base individual, na qual cada cidadão 
tem direito a apresentar propostas e a votar na página da internet do Orçamento Participativo 
e nas Assembleias Participativas, bem como nos projetos submetidos a votação final.-------------
2 – Podem participar no Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Beja todos os 
cidadãos com idade igual ou superior a 16 anos recenseados em Beja ou que, 
comprovadamente, residam, trabalhem ou estudem no concelho e que se inscrevam no portal 
do Orçamento Participativo.----------------------------------------------------------------------------------------
3 – São utilizados instrumentos de participação com base nas novas tecnologias e também 
mecanismos de participação presenciais sob a forma de Assembleias Participativas, de modo a 
assegurar a comunicação com diferentes grupos socioeconómicos e faixas etárias.-----------------
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4 – Ficam inibidos de apresentar propostas os cidadãos eleitos em órgãos executivos 
autárquicos da área do concelho de Beja.-----------------------------------------------------------------------
Artigo 5º - Critérios de Admissibilidade das Propostas:-----------------------------------------------------
1. As propostas apresentadas:--------------------------------------------------------------------------------------
a. Não podem exceder o valor de 50.000,00 € (IVA incluído);------------------------------------------------
b. Só poderão conter um único projeto;-------------------------------------------------------------------------
c. Cada cidadão só poderá apresentar uma proposta.--------------------------------------------------------
d. As propostas são apresentadas através da internet, no site do Orçamento Participativo ou, 
presencialmente, nas Assembleias Participativas (AP), a realizar nos locais, dias e horas a 
divulgar oportunamente.--------------------------------------------------------------------------------------------
e. As propostas apresentadas por outras vias, nomeadamente correio eletrónico ou suporte de 
papel fora das Assembleias Participativas, não são consideradas.----------------------------------------
f. Os participantes podem adicionar anexos (fotos, mapas, programas de ação, plantas de 

localização entre outros) à proposta, cujo conteúdo sirva de apoio à sua análise.-----------------------
g. As propostas devem referir o local de implementação e o valor estimado.--------------------------
2. O não cumprimento destes requisitos, implica a não admissão da proposta apresentada.-----
Artigo 6º - Calendarização:------------------------------------------------------------------------------------------
1. Divulgação do processo em todas as freguesias do concelho: De 01/01 a 31/01/2022;----------
2. Período para submissão online e assembleias participativas para apresentação das 
propostas por parte dos munícipes: De 01/02 a 31/03/2022;----------------------------------------------
3. Apreciação Técnica das propostas submetidas por equipa multidisciplinar municipal: De 
01/04 a 31/05/2022;--------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Apresentação e divulgação das propostas e respetiva votação: De 01/06 a 30/06/2022;-------
5. Divulgação dos resultados de votação dos projetos viáveis: De 01/07 a 31/07/2022;------------
Artigo 7º - Ciclos do orçamento participativo:-----------------------------------------------------------------
1. O processo do Orçamento Participativo de Beja está organizado com base em dois ciclos de 
participação:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Ciclo de definição orçamental (ano de 2022);-----------------------------------------------------------------
b) Ciclo de execução orçamental (ano de 2023).----------------------------------------------------------------
2. O ciclo de definição orçamental corresponde ao procedimento de apresentação de 
propostas, de análise técnica e de votação pelos munícipes.-----------------------------------------------
3. O ciclo de execução orçamental consiste na concretização das propostas aprovadas e na sua 
entrega à população.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Artigo 8º - Coordenação do Processo:---------------------------------------------------------------------------
O Orçamento Participativo tem uma coordenação política e uma coordenação técnica:-----------
a) A coordenação política é assegurada pelo Presidente da Câmara Municipal, ou por um 
membro do executivo por si nomeado.--------------------------------------------------------------------------
b) A coordenação técnica é assegurada por um Grupo de Trabalho constituído pelos respetivos 
Chefes de Divisão da Câmara Municipal e a coordenação do adjunto do presidente, todos 
designados para o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------
Artigo 9º - Revisão das Normas do Orçamento Participativo:---------------------------------------------
As Normas do Orçamento Participativo são revistas anualmente e acolherão os contributos dos 
cidadãos para análise e verificação da sua exequibilidade.--------------------------------------------------
Artigo 10º - Conclusões Legais:------------------------------------------------------------------------------------
1. Os cidadãos inscritos no Orçamento Participativo autorizam o tratamento, pelo Município 
de BEJA, dos dados fornecidos no formulário de inscrição no Portal do Orçamento 
Participativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. A informação e os dados facultados pelos cidadãos no registo do Orçamento Participativo 
são considerados verdadeiros.--------------------------------------------------------------------------------------
3. Se for detetada a apropriação de identidade alheia, crime punível pelo Código Penal, será 
objeto de participação às autoridades policiais ou judiciais competentes.------------------------------
Artigo 11º - Casos Omissos:-----------------------------------------------------------------------------------------
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As dúvidas ou omissões surgidas na interpretação das Normas do Orçamento Participativo são 
resolvidas por deliberação da Câmara Municipal, nos termos do artigo 25º do Regulamento do 
Orçamento Participativo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
Considerando que os vereadores da CDU, em primeiro lugar estranham que o site do 
Orçamento Participativo já esteja disponível, numa altura em que se está a discutir a proposta 
de normas do mesmo, embora admitam, uma vez que o Regulamento já foi aprovado e 
publicado em Diário da República, que isso seja suficiente para o mesmo já estar publicitado;---
Considerando que são claramente favoráveis a todas as formas que visem a participação e a 
intervenção da população na gestão democrática das estruturas autárquicas, pelo que 
encaram este processo dessa forma tendo em conta que estas iniciativas permitem uma maior 
proximidade e ligação das pessoas, sobretudo a auscultação dos seus anseios;----------------------
Considerando que olham para este Orçamento Participativo, não como um instrumento em 
que o cidadão tem uma palavra na gestão do Orçamento em si, mas como um concurso de 
ideias que irá com certeza permitir o envolvimento de entidades individuais sendo alocada 
uma pequena verba de 150.000,00 € que fica muito aquém da idealizada em 2018, 
nomeadamente, cerca de 350.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------
Considerando que um verdadeiro Orçamento Participativo permitiria à população, de uma 
forma geral, opinar e dizer aquilo que pensa ser prioritário em termos de gastos e alocação de 
recursos ao Orçamento para determinadas áreas ou sectores;--------------------------------------------
Considerando que têm algum receio que este modelo venha provocar alguns 
constrangimentos na participação de pessoas que não tenham acesso por exemplo a meios 
tecnológicos para submissão de candidaturas, etc.;----------------------------------------------------------
Considerando que o executivo em permanência deve avançar para uma outra ideia de gestão 
participada onde as pessoas possam ser ouvidas sobre aquilo que querem e pretendem para o 
seu Concelho e Município, irão abster-se nesta votação, disse.-------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, disse que os Orçamentos Participativos estão 
longe de serem perfeitos e este também não é, há muitas formas de o fazer, os municípios vão 
anualmente aperfeiçoando estas propostas e o executivo está naturalmente aberto a fazer 
alterações no futuro. Por exemplo, nalguns municípios já se adota o Orçamento Participativo 
Temático, isto é, uma rotação por áreas em cada ano. Não discorda quando é dito que os 
Orçamentos Participativos são quase como um concurso de ideias mas, estes são assim em 
toda a parte onde existem e têm de facto uma nuance pouco simpática que é a possibilidade 
de apresentação de uma candidatura individual em nome de uma entidade, que não se pode 
evitar, o que faz com que normalmente as freguesias que têm mais população, na votação, 
acabem por ganhar e excluir outros projetos que até podem ser eventualmente mais 
importantes, contudo, isto não significa que a Câmara Municipal faça tábua rasa de ideias que 
não venham a ser contempladas e não as inclua em próximas oportunidades nos documentos 
previsionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Orçamento Participativo em termos internos, para aquela que é a estrutura do Município, é 
complexo, sobretudo na apreciação dos projetos porque depois não há a capacidade de quem 
os apresenta de fazer a medição orçamental da proposta e têm que ser os serviços a fazer essa 
medição orçamental.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou ainda que a maneira que se chegou ao valor contemplado no Orçamento 
Participativo foi a seguinte: Indo a Lei das Finanças Locais finalmente ser integralmente 
cumprida, a Câmara Municipal de Beja, recebeu em 2020 uma verba de 7,5% do IVA gasto no 
respetivo Concelho pelos munícipes, no âmbito da restauração, do alojamento, dos serviços de 
água, eletricidade e telecomunicações, que corresponde a 150.000,00 €, em 2021 o que está 
inscrito no Orçamento são 129.000,00 €, e é esse dinheiro que vem do IVA gerado de 
consumos no Concelho que é devolvido à população através do Orçamento Participativo. Não 
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será totalmente justo? Não sabe, portanto terão de ser encontrados mecanismos, como todos 
os outros municípios têm vindo a fazer, e ir aperfeiçoando o mesmo futuramente, disse.--------- 
 
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária.(Deliberação nº 486)----------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia – Eleições 
Autárquicas – Gratificação aos Membros de Mesa;--------------------------------------- 

 
Registo nº 9800, de 23 de dezembro de 2021, da Divisão Administrativa e Financeira, dando 
conhecimento que em função da realização das eleições autárquicas em setembro de 2021 é 
atribuída uma gratificação de 51,93 € por cada membro de mesa.---------------------------------------
Neste momento a SGMAI já transferiu para o Município de Beja o montante de 12.203,55 € que 
se distribui da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Freguesias Nº de 
Mesas 

Membros 
por Mesas 

Total por 
Freguesia 

Baleizão 1 5 259,65 € 

Beringel 2 5 519,30 € 

Cabeça Gorda 2 5 519,30 € 

Nossa Senhora das Neves 3 5 778,95 € 

Santa Clara de Louredo 1 5 259,65 € 

São Matias 1 5 259,65 € 

Albernoa e Trindade 2 5 519,30 € 

Salvador e Santa Maria da Feira 12 5 3.115,80 € 

Santiago Maior e São João Baptista 16 5 4.154,40 € 

Salvada e Quintos 3 5 778,95 € 

Santa Vitória e Mombeja 2 5 519,30 € 

Trigaches e São Brissos 2 5 519,30 € 

TOTAL 47 235 12.203,55 € 
 

Neste sentido propõe-se que sejam efetuadas as transferências para as juntas de freguesia 
possibilitando que estas realizem os pagamentos aos 235 membros de mesa.------------------------
Foi deliberado aprovar unanimidade.(Deliberação nº 487)--------------------------------------------------- 
 

2.4. – Relatórios Finais:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente o Relatório Final do júri do concurso público para concessão da exploração do 
estacionamento tarifado de superfície, propondo a adjudicação à empresa DataRede – 
Sistemas de Dados e Comunicações, S.A., com uma percentagem de 38,99% do valor das 
receitas a cativar pelo concessionário.--------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade adjudicar nos termos propostos no Relatório Final.(Deliberação 

nº 488)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Presente o Relatório Final do júri do concurso público para alienação de dois lotes de terreno 
para Comércio, Serviços e Indústria.-----------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 79º do CCP, não há lugar a adjudicação 
extinguindo-se o procedimento por nenhum concorrente ter apresentado proposta, ficando 
assim o concurso deserto o que permite a possibilidade de adjudicação por ajuste direto desde 
que a proposta cumpra todos os requisitos do Programa de Concurso e Caderno de Encargos.--
Foi deliberado por unanimidade considerar o concurso deserto nos termos do Relatório 
Final.(Deliberação nº 489)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.5. – Proposta de aprovação de trabalhos a menos;------------------------------------- 

 
Registo nº 9387, de 07 de dezembro de 2021, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, propondo a aprovação do mapa de trabalhos a menos da empreitada de “Zona de 
Acolhimento Empresarial Norte”, que constitui documento anexo número dois e faz parte 
integrante da presente ata, no valor de 69.188,07 €.---------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 490)---------------------------------------------- 
 

2.6. – Moratória de pagamento das concessões de espaços municipais de 
comércio e serviços;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9429, de 10 de dezembro de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que o pagamento das concessões de espaços municipais e serviços tem uma 
moratória até ao final do presente ano de pagamento de 50% do seu valor.--------------------------
Essa moratória foi decidida pelo Município de Beja como medida mitigadora dos efeitos da 
crise económica provocada pela pandemia COVID-19.--------------------------------------------------------
Verificando-se atualmente um recrescimento de casos e o apertar das medidas de controle da 
pandemia, com os consequentes reflexos na atividade económica, propõe-se que essa medida 
seja prolongada até 30 de junho de 2022.-----------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e prolongar a medida até junho de 2022.(Deliberação 

nº 491)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Listagens de alvarás de construção e utilização emitidos de acordo 
com o disposto no nº 2, artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE;------------------- 

 
Presente as listagens de alvarás de construção e utilização emitidos de acordo com o disposto 
no nº 2, artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE, durante o período de 13 a 21 de dezembro de 
2021, que constituem documento anexo número três e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de aprovação dos Documentos Previsionais da EMAS – 
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, E.M., para o ano 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente os Documentos Previsionais da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de 
Beja, E.M., para o ano 2022, que constituem documento anexo número quatro e fazem parte 
integrante da presente ata, o vereador Rui Marreiros deu as seguintes notas:------------------------
Estes documentos centram-se fundamentalmente em quatro áreas, duas delas associadas à 
distribuição de água e ao saneamento e foram preparados com alguma prudência tendo em 
conta a situação relativa ao SARS-CoV-2 e tendo em conta o grande nível de incerteza, que é 
espelhado nas propostas vertidas nos documentos finais, no que respeita à transição dos 
quadros comunitários uma vez que os últimos financiamentos para o sector das águas têm 
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sido escassos. As últimas duas operações financiadas pelo POSEUR foram a 40%, no PRR é 
praticamente certo que não irá haver fundos a que a EMAS possa aceder mas, contudo, existe 
uma expetativa grande que no próximo Quadro Comunitário haja verbas disponíveis para 
algumas intervenções.------------------------------------------------------------------------------------------------
Este grau de incerteza relativamente ao futuro é espelhado, por exemplo, pelo facto do 
orçamento total ser próximo dos 2.900.000,00 €, mas ter no financiamento definido, aquele 
que é assumido à partida, 1.100.000,00 €.----------------------------------------------------------------------
Os grandes investimentos e as grandes rubricas estão sempre associados ao abastecimento de 
água, a tipologia de intervenção quer nas freguesias quer na cidade é mantida, a aposta na 
substituição de ramais continua e a empresa está preparada para acompanhar projetos que a 
autarquia venha a desenvolver bem como uma intervenção que a AgdA – Águas Públicas do 
Alentejo vai executar na nova adução de água à cidade de Beja, disse.----------------------------------
Foi deliberado aprovar por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação 
Democrática Unitária.(Deliberação nº 492)----------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Programa “Eco-Escolas” – 2021/2022;--------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9660, de 17 de dezembro de 2021, do Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos, dando conhecimento que o programa “Eco-Escolas” é um programa 
vocacionado para a educação ambiental e cidadania, que visa encorajar ações e reconhecer o 
trabalho desenvolvido pelas escolas em benefício do ambiente e de uma comunidade mais 
sustentável. Este programa educativo internacional é promovido pela Fundação para a 
Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education – FEE ) cuja secção portuguesa é a 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e tem o apoio de vários parceiros.-----------------------
A Câmara Municipal de Beja tem sido parceira deste projeto desde o ano letivo 2008/2009, 
tendo assumido o compromisso de apoiar as escolas, sempre que possível, na implementação 
do plano de ação, na participação nas reuniões do Conselho Eco-Escolas nas suas escolas, na 
participação de algumas atividades promovidas pelas escolas, na cedência de alguns materiais 
quando solicitados (plantas, substrato, impressão de cartazes, ecobags, etc), na cedência de 
transporte para algumas deslocações e apoiar a sua inscrição no valor de 70,00 € por cada 
escola inscrita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este ano, até ao momento, existem oito escolas inscritas no programa, nomeadamente, o 
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, a Escola Superior de Educação, a Escola Superior 
Agrária, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior de Saúde, Escola EBI 

Mário Beirão, Externato António Sérgio e Jardim Infantil Nossa Senhora da Conceição.------------
Dada a importância que este projeto tem na promoção da consciência ambiental, em toda a 
comunidade escolar, contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das 
preocupações ambientais nas diferentes gerações, visa ainda criar hábitos de participação e 
cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a 
qualidade de vida na escola e na comunidade, seria importante manter esta parceria, onde é 
reconhecido e premiado o trabalho desenvolvido pelas escolas.------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 493)---------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido por Mariana Palma Ferreira, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da Guia, 
nº 1, em Beja, pelo valor de 15.000,00 €, 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. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor 
de alienação, interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado com o voto de qualidade do Presidente da Câmara e os votos contra dos 
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vereadores da Coligação Democrática Unitária não exercer o direito de 
preferência.(Deliberação nº 494)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Considerando que esta habitação, com uma área de 64m2, se encontra em grande estado de 
degradação causando até problemas nas habitações vizinhas e tem um valor proposto de 
alienação de 15.000,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o parecer da técnica diz: “O prédio urbano localiza-se em Núcleo Intramuros 
do Centro Histórico de Beja em vias de classificação, na zona especial de proteção ao imóvel 
classificado: Torre de Menagem e em Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Beja 
II.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerando os vereadores da CDU que a Câmara Municipal de Beja tem uma palavra a dizer 
na preservação deste património, por se tratar de uma habitação que confina com um dos 
torreões da muralha, pelo que deveria, neste caso, exercer o direito de preferência 
proporcionando assim o acesso mesmo pela população geral devolvendo-o à cidade.--------------
Considerando que o conteúdo dos outros pareceres lhes causa grande estranheza quando 
referem que “analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de 
valor de alienação interesse no exercício do direito de preferência”, votaram contra a proposta 
de não se exercer o direito de preferência sobre este imóvel.”-------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros referiu apenas que aquilo que consta no processo é que a habitação 
vai ser recuperada. É uma alienação que será feita por um particular à empresa referida que é 
um operador urbanístico conhecido e tomara a Câmara Municipal que houvesse mais interesse 
em processos de aquisição para recuperação de imóveis desta natureza, daí a proposta de não 
exercer o direito de preferência, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Requerido por Artur Catarino Lourenço, que pretendendo vender o prédio sito na Rua Escritor 
Ferreira de Castro, nº 26, cave dtª, pelo valor de 50.000,00 €, 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. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos 
de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.----------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 495)-------- 
 
Requerido por Jorge Manuel Guerreiro Sobral, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
Jorge Raposo, nº 23, pelo valor de 73.000,00 €, 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. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos de valor 
de alienação, interesse no exercício do mesmo.---------------------------------------------------------------
Foi deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 496)-------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação do Plano Anual do Mercado Retalhista 
Quinzenal para o ano 2022;------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9608, de 16 de dezembro de 2021, do Serviço de Ambiente, Limpeza Urbana e 
Recolha de Resíduos, dando conhecimento que de acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei nº 
42/2008, de 10 de março, as Câmaras Municipais devem até ao início de cada ano civil, aprovar 
e publicar o seu plano anual de feiras e os locais autorizados a acolhe estes eventos:--------------
Desde modo, tendo em conta o Mercado Retalhista Quinzenal, propõem-se as seguintes datas 
de realização destes eventos, no Parque de Feiras e Exposições de Beja, para o ano de 2022: 8 
e 22 janeiro; 12 e 26 de fevereiro; 12 e 26 de março; 9 e 16 de abril; 14 e 28 de maio; 11 e 25 
de junho; 9 e 23 de julho; 13 e 27 de agosto; 10 e 24 de setembro; 15 e 29 de outubro; 12 e 26 
de novembro e 3, 10 e 17 de dezembro.-------------------------------------------------------------------------
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À semelhança do ano anterior, a proposta prevê a realização dos Mercados aos segundos e 
quartos sábados de cada mês, à exceção do mês de dezembro, em que se prevê a realização 
de três mercados seguidos antes do Natal.----------------------------------------------------------------------
No ano de 2022, excecionalmente no mês de abril, devido a realização da Ovibeja, propõe-se a 
realização dos mercados no segundo e terceiro sábado.----------------------------------------------------
No mês de outubro, devido à realização da Feira Patrimónios do Sul (entre 7 a 9 de outubro), 
propõe-se a realização dos mercados, no terceiro e quinto sábado.-------------------------------------
Mais se informa que, as datas poderão ser alteradas caso coincidam com algum evento a 
realizar no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durante o ano de 2022 os mercados serão realizados no exterior.---------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade.(Deliberação nº 497)---------------------------------------------- 
 
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:------------ 
 

2.12. – Propostas de apoio:------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9642, de 17 de dezembro de 2021, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação 
Social, que considerando o trabalho desenvolvido pelo Banco Alimentar Contra a Fome de 
Beja, ao nível do apoio à ação das instituições na luta contra a exclusão social, através da 
entrega gratuita de alimentos destinados às pessoas com carências alimentares, sob a forma 
de refeições confecionadas (servidas nos lares, creches, ATL, ou outros centros), distribuídas na rua 
às pessoas sem-abrigo, bem como através de cabazes de produtos alimentares entregues no 
domicílio, é urgente garantir a continuidade deste apoio, atendendo ao agravamento das 
necessidades decorrentes da situação pandémica associada à COVID-19.-------------------------------
Devido ao acréscimo de situações a necessitar de apoio alimentar, o Banco Alimentar de Beja, 
continua com grandes dificuldades em garantir o apoio que tem vindo a prestar no âmbito da 
sua missão, devido à escassez de alimentos, nomeadamente, enlatados (salsichas, atum, filetes 

de cavala, grão, feijão, ervilhas), cereais (Nestum, Chocapic e outros cereais de pequeno-almoço) e 
leite. Neste momento dificilmente conseguem continuar a garantir este tipo de apoio, pelo 
facto de já não terem stock para assegurar as necessidades regulares dos próximos meses.------
Face ao exposto, e reforçando aquilo que tem sido o apoio prestado às instituições na luta 
contra a exclusão, às pessoas através da entrega de alimentos, e atendendo à necessidade e 
urgência da continuidade deste tipo de resposta/recurso, propõe-se a concessão de um apoio 
financeiro pontual com carater de urgência, no valor de 10.000,00 €, ao Banco Alimentar 
Contra a Fome de Beja no sentido de assegurar este tipo de intervenção social no território.----
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de dez mil 
euros.(Deliberação nº 498)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 23183, de 02 de dezembro de 2021, do Serviço de Desporto – Gestão 
Administrativa, propondo a atribuição de um prémio de reconhecimento no valor de 150,00 € 
em géneros, ao atleta Estevão Janeiro do Beja Atlético Clube, mais especificamente vale a 
adquirir na Sport Zone, em Beja, pelo nível desportivo alcançado neste contexto excecional de 
pandemia, não só no Campeonato do Mundo de Atletismo Adaptado como no Campeonato da 
Europa e nos Campeonatos Nacionais.---------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um prémio de reconhecimento no valor de 
cento e cinquenta euros em géneros.(Deliberação nº 499)--------------------------------------------------- 
 
Registo nº 9793, de 23 de dezembro de 2021, do Serviço de Desporto – Gestão Administrativa, 
propondo a atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € ao Clube Academia de Desporto 
de Beja, para fazer face às despesas com o investimento significativo que realizou (cerca de 
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4.500,00 €) em maillots de ginástica desportiva, que serão indispensáveis não só para 
participação nas provas desportivas da Federação de Ginástica de Portugal, como também 
para as apresentações desportivas de interesse municipal, nas quais o clube colabora (como o 

Dia da Criança, Natal, entre outros).----------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de mil 
euros.(Deliberação nº 500)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 9794, de 23 de dezembro de 2021, do Serviço de Desporto – Gestão Administrativa, 
propondo a atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 € ao Clube Recreativo e 
Desportivo Salvadense, para fazer face às despesas com a aquisição à Associação de Futebol 
de Beja, de uma viatura de 9 lugares para o apoio logístico à realização das atividades do 
clube.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de dois mil 
euros.(Deliberação nº 501)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Registo nº 21349, de 11 de novembro de 2021, do Gabinete de Apoio aos Eleitos, propondo a 
atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00 € ao Coro de Câmara de Beja, para fazer face 
às despesas com a realização do “Concerto para o Natal”, que se realizou no Pax-Júlia Teatro 
Municipal, dia 18 de dezembro de 2021-------------------------------------------------------------------------
Foi deliberado aprovar por unanimidade e atribuir um apoio financeiro no valor de três mil 
euros.(Deliberação nº 502)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 246, relativo ao dia vinte e oito de 
dezembro de dois mil e vinte e um;----------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, cento 
e setenta e seis mil, cento e três euros e vinte e oito cêntimos, sendo três milhões, seiscentos 
e trinta e oito mil, quinhentos e dezoito euros e oitenta cêntimos de operações orçamentais 
e quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro euros e quarenta e oito 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Este período foi interrompido quando o jornalista Carlos Dias estava a fazer uma intervenção 
sobre a agricultura intensiva e respetivo Relatório aprovado em Assembleia Municipal, pela 
senhora Maria das Dores Rubio, que entrou bastante transtornada no Salão Nobre solicitando 
ajuda e que depois de algum tempo expôs a sua situação.------------------------------------------------- 
 
Derivado desta situação foi chamado à reunião o Técnico da Câmara Municipal, Alexandre 
Catarino e a Representante da Associação ESTAR Madalena Palma.-------------------------------------- 
 
O Técnico da Câmara Municipal, Alexandre Catarino, deu conhecimento que desde há largos 
meses que acompanha a situação da senhora Maria das Dores Rubio num processo difícil e 
longo que tem tido muitas intervenções, atendimentos e respostas exemplares que não só a 
autarquia como a Segurança Social, Cáritas Diocesanas e principalmente a Associação ESTAR 

deram durante este período.---------------------------------------------------------------------------------------
Efetivamente a situação exposta cumpre parte de verdade, esta senhora residiu durante anos 
numa habitação social da Câmara Municipal, depois, infelizmente, houve uma separação do 
casal e a senhora e filha deixaram de residir na mesma.-----------------------------------------------------
A situação foi sendo acompanhada a par e passo, há medida que as coisas iam acontecendo, 
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percebeu-se que havia uma ação de despejo, por falta de pagamento ao proprietário da 
habitação, que foi sucessivamente adiada, dando assim à família tempo para, durante esse 
período, tentar encontrar soluções, mas entretanto essa data chegou.---------------------------------
Deu também conhecimento que antes desta situação acontecer, o Município recebeu uma 
oferta de emprego, inclusivamente foi ele que a recebeu, e uma vez que acompanhavam a 
senhora praticamente todos os dias pensaram porque não encaminhar. Fizeram esse 
encaminhamento na expetativa natural da oferta ser aceite, a instituição contatou a senhora e 
a oferta de emprego foi rejeitada. Disse também que a filha da D. Maria das Dores trabalha a 
meio tempo, já lhe foi proposto um trabalho a tempo inteiro mas ao que sabe também não foi 
aceite.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que a habitação não é um problema só do Município de Beja, é um problema a 
nível nacional, europeu e até mundial, o custo tem vindo a aumentar significativamente e os 
municípios não têm uma resposta imediata para casos de emergência. Ainda assim, tentou-se 
encontrar uma resposta e apresentou-se uma solução à senhora de uma habitação que carecia 
de uma pequena intervenção e que não estava no imediato pronta a habitar. Foi solicitado, 
como é a qualquer outro agregado familiar, documentação que nunca chegou a ser entregue 
na Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social e como todas as respostas do ponto de vista 
social se fazem com comprovativos, sem uma prova credível para tal facto não se consegue 
solucionar a situação, e com isto não está a dizer que se desconfia das pessoas, longe disso.----
Não vai dizer aqui o que a senhora lhe disse ao telefone nem aquilo que ela disse no dia 
seguinte, ofendendo todos os funcionários da autarquia que estiveram no atendimento e 
todos os colegas dos outros gabinetes tendo inclusivamente de ser chamada a PSP para 
resolver a situação.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Entretanto, e porque não se afastaram do caso, foi feito um trabalho enorme de proximidade 
com a Cáritas, Segurança Social e Associação ESTAR, a Segurança Social e a Cáritas conseguiram 
dar uma resposta do ponto de vista da habitação em si para que esta família no dia do despejo 
não ficasse sem resposta, com um apoio muito grande da Junta de Freguesia e da Associação 
ESTAR e desde então têm reunido com estas instituições para estarem a par dos 
acontecimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mais uma vez disse que os comprovativos têm que ser apresentados para haver uma resposta 
e durante este período, quem está em fragilidade social, tem que desenvolver uma série de 
procedimentos para tentar resolver a sua situação e tal não tem acontecido pelas informações 
que têm destas instituições. Podia-se efetivamente não ter chegado a este ponto e só estamos 
hoje dia 29 nesta situação porque o agregado não diligenciou e não tratou da documentação 
necessária à solução do processo que, continuando assim, nunca se irá resolver.--------------------
Enquanto técnicos da área na Câmara Municipal, e muitos foram os funcionários envolvidos 
nesta matéria, nunca pretenderam que se chegasse a esta situação e naturalmente estarão 
sempre disponíveis naquilo que for necessário para ajudar, disse.--------------------------------------- 
 
A senhora Maria das Dores Rubio quis acrescentar que entregou todos os documentos que 
solicitaram, nomeadamente, recibo de vencimento da sua filha, declaração do Centro de 
Emprego atestando que está desempregada bem como os da ação de despejo.--------------------- 
 
A responsável da Associação ESTAR, Madalena Palma, atendendo à falta de verdade e à 
incoerência de comportamento desta senhora que não tem qualquer qualificação, porque das 
últimas vezes que estiveram juntas foi efetivamente muito mau, propôs que todas as 
instituições que trabalharam com este agregado se reúnam, com a presença também do 
executivo, para que tenham conhecimento de todas as soluções apresentadas e de tudo o que 
foi feito por esta senhora que todos os dias vai para as redes sociais fazer enxovalho e 
comentários dizendo que a Associação tem casas baratas para arrendar, sem caução, chave na 
mão, dando azo a que todos os dias receba telefonemas de pessoas em desespero à procura 
de habitação por terem visto esses comentários, o que é de lamentar, 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 treze 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.-------------------------------------------------------------- 
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em reunião de câmara realizada em 12 de 

janeiro de 2022 
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