
 
 

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 um, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a doze 
de janeiro do ano dois mil e vinte e dois;-------------------------------------------------------- 

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu por videoconferência através da plataforma 
ZOOM, 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, que face às circunstâncias que Beja 
se encontra, grau de risco muito elevado, (385 casos ativos) incidência 2.199 infetados por 
100.000 habitantes em 14 dias, recomenda-se alguma prudência pelo que se utilizará este 
mecanismo de videoconferência durante o mês de janeiro analisando-se depois a evolução da 
situação no Concelho para se retomar as reuniões presenciais.------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 27/2021;--------------------------------- 

 
De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
senhor Presidente colocou à votação a ata número 27/2021, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um, que foi previamente 
enviada a todos os eleitos e aprovada por maioria com a abstenção do vereador Nuno Palma 
Ferro por não ter participado na mesma.(Deliberação nº 1)------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, sugeriu uma vez que está público presente, que o ponto 4 pudesse 
ser alterado para o início da reunião tendo em conta a extensa ordem de trabalhos da mesma, 
proposta aceite por todos os presentes.------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
O munícipe Paulo Colaço fez a seguinte intervenção, que no fundo é um esclarecimento 
relativo à sua tomada de posição em relação ao ensino do Cante Alentejano nas Escolas.---------
Em 2012 foi convidado pela professora Ana Albuquerque para começar a trabalhar com as 
crianças neste âmbito. Foi elaborado um projeto com o apoio da Associação para a Defesa do 
Património Cultural da Região de Beja, através do Professor Baiôa e da Alentejo XXI – 
Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural, entregue no fim do mandato do 
Presidente Jorge Pulido Valente e colocado em execução pelo executivo do Presidente João 
Rocha, projeto que foi, ao longo dos anos, melhorado e trabalhado em prol da comunidade 
educativa até aos dias de hoje.------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Página 2 de 23 
 

 
 
No final do mês de novembro de 2021, com a certeza que mais tarde ou mais cedo o projeto 
iria avançar, foi contatado e foi-lhe transmitido que o seu horário iria ser reduzido em relação 
ao anterior. Julgando que este facto teria dependido de constrangimentos financeiros, 
apercebeu-se que não e que o horário era exatamente para ser dividido, facto que espantou 
toda a comunidade escolar pelo que pessoalmente, com o contrato que lhe foi proposto, 
preferiu dizer que não.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Não compreende que, todo o sucesso e dedicação pelo trabalho realizado por esta equipa na 
Escola Mário Beirão, seja recompensado desta forma. Está disponível para ajudar a pensar e 
defender este património imaterial, uma vez que é muito importante que estas atividades 
iniciem no arranque do ano letivo e que não sejam apenas analisadas com projetos de 
financiamento. Concluiu a dizer mais uma vez que não compreende como é que o seu 
trabalho, que foi considerado uma fórmula de sucesso e que não recebeu uma única 
reclamação tento da Associação de Pais como da Direção da Escola nem dos Professores, 
termina desta forma, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino referiu que ouviu com muita atenção a exposição apresentada 
pelo Professor Paulo Colaço e que concorda em absoluto com o que disse na última parte, 
sendo que esse assunto acerca da possibilidade de prorrogação dos projetos mesmo que não 
existisse financiamento, foi inclusivamente abordado em reunião de câmara.------------------------
Contudo, disse que lamenta muito a decisão do Paulo Colaço, pois todos valorizam bastante o 
seu trabalho e que não compreende esta posição de alguém que tem colaborado sempre com 
o município em várias atividades. Esclareceu ainda que estes casos de prestações de serviços 
obedecem a procedimentos e a não apresentação de toda a documentação solicitada, 
aquando da submissão da candidatura, constituí motivo de exclusão, o que aconteceu com o 
Paulo Colaço que não apresentou o anexo 1. Não obstante, à posteriori foi contactado pelos 
serviços no sentido de lhe ser facultada essa entrega, tendo em atenção o facto do Paulo já 
estar neste Projeto há alguns anos, mostrando-se indisponível e transmitido via sms que 
estava fora do mesmo, pois havia outro colega que tinha o dobro das suas horas e que o que 
lhe estavam a fazer era uma desonestidade intelectual.-----------------------------------------------------
Acrescentou ainda que, pessoalmente considerava bastante o trabalho desenvolvido pelo 
Paulo, mas que gostava de esclarecer que naturalmente o executivo não teve qualquer 
intervenção nessa matéria. Foi elaborada uma proposta por parte dos serviços com base em 
diversos critérios como a disponibilidade para deslocação às freguesias rurais, o ter carta de 
condução e transporte próprio, etc., e foi proposto ao Paulo Colaço um horário, um pouco 
mais reduzido em relação ao ano anterior era certo, mas em que tinha apenas menos quatro 
horas do que o colega que referia ter o dobro dele. Disse ainda que não compreendia o facto 
do Paulo ter dito que havia desonestidade intelectual por parte da autarquia, o que mais 
tarde, teria possibilidade de esclarecer pessoalmente com ele, pois gostaria que ele clarificasse 
essa questão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além disto, deixou claro que nunca houve qualquer discriminação e que o Paulo Colaço 
nunca foi prejudicado, nem no anterior mandato, nem no atual, pois desde que do primeiro 
ajuste direto registado no ano de 2015, o Paulo Colaço em que auferiu 5.778, 00 €, os valores 
que lhe têm sido pagos têm vido a subir exponencialmente, destacando-se os anos de 2020 e 
2021 onde recebeu 19.876.00 € e cerca de 19.288,00 €, respetivamente.------------------------------
Referiu ainda que desconhecia se tinham havido outro tipo de reclamações, porque a única 
coisa que havia chegado à câmara tinha sido um abaixo-assinado de alguns professores com 
quem o Paulo Colaço falou diretamente para o fazerem e que essa situação já havia sido 
explicada no Conselho Geral, portanto, e como se pode ver, não se tratou de desonestidade 
intelectual mas única e exclusivamente de uma coisa que se chama contratação pública, disse.- 
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1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio agradeceu o envio de documentação solicitada, concretamente o 
projeto de execução com as peças desenhadas do Fórum Romano e aproveitou, em 
complemento a esta informação, para solicitar a memória descritiva do mesmo, disse.------------  
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque, referiu que os vereadores da CDU têm tido 
conhecimento de alguns pedidos feitos ao executivo por parte de algumas Juntas de Freguesia, 
através de e-mails, relativos a pequenos arranjos e que ainda não obtiveram resposta, pelo 
que perguntou qual o ponto da situação e se os mesmos já estão a ser trabalhados ou 
fechados/concluídos, disse.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Vítor Picado, reiterou o agradecimento pela disponibilidade da informação 
enviada, onde se inclui também a candidatura à DGArtes que o vereador Rui Eugénio se 
esqueceu de mencionar, e disse que é este o caminho a trilhar de confiança e de partilha para 
se estabelecer pontes e relações de confiança. Contudo, faltam ainda alguns documentos 
contabilísticos, mais concretamente os cabimentos e o mapa relativo às rendas das concessões 
que tinham solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------
Perguntou também qual o ponto da situação relativamente ao procedimento por consulta 
prévia para aquisição de serviços de vigilância ao abrigo do Acordo Quadro para os anos de 
2022 e 2023, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que já tem em sua posse o mapa das 
rendas que não enviou por esquecimento, de qualquer das formas, ainda hoje ou amanhã irá 
proceder ao seu envio.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao procedimento por consulta prévia para aquisição de serviços de vigilância, a 
expetativa é ter a empresa ou as empresas vencedoras em funções no mês de março e diz 
empresas uma vez que o mesmo foi organizado por lotes e portanto pode ser mais que uma a 
ganhar um desses lotes, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, relativamente às peças do Fórum Romano, supõe que as 
mesmas não lhe foram enviadas pelo que gostava de ter acesso às mesmas e solicitou que, de 
futuro se tornasse procedimento universal que aquilo que é enviado a um vereador se envie 
para todos, até para poder responder, quando necessário, de uma forma fundamentada, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente à questão colocada pela vereadora Maria de Fátima 
Estanque, informou que não existem, neste momento, e-mails pendentes para responder. Deu 
também conhecimento que, nas reuniões que fizeram com as Juntas de Freguesia foi 
clarificada a metodologia a adotar, nomeadamente, comunicar às Juntas que os emails foram 
recebidos e depois encaminhá-los imediatamente, no próprio dia ou nos dias a seguir para 
quem de direito, contudo, naturalmente que cada caso é um caso com níveis de resposta 
diferentes, uns não se podem concretizar e outros são programados e estão nos vários 
serviços. Há efetivamente alguns e-mails que chegaram esta semana e que são 
reencaminhamentos, uns já estão resolvidos e outros vão para resolução.----------------------------
Acrescentou que, nalgum caso em concreto que alguma Junta entre em contato com os 
vereadores da CDU por verificar algum atraso acima do normal, obviamente que a Câmara 
Municipal está sempre disponível, mas isso não significa que todos os pedidos sejam 
satisfeitos, agora, seguramente que serão todos respondidos e encaminhados para os serviços 
com vários níveis de prioridade, disse.--------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de passar ao ponto seguinte, informou o 
vereador Nuno Palma Ferro que o conteúdo da candidatura da Câmara Municipal de Beja à 
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DGArtes e do projeto de arquitetura do Fórum Romano foi-lhe também enviado em simultâneo 
para o e-mail no dia 29 de dezembro de 2021, portanto, pode ter havido algum problema com 
a dimensão ou peso dos ficheiros e se assim foi a informação será reenviada naturalmente, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022;---------------------------------------------- 

 
Nota Introdutória do senhor Presidente da Câmara, relativa às Grandes Opções do Plano e 
Orçamento da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, na ordem dos 43.000.000,00 €, no 
qual espera ter uma execução na ordem dos 80/85%, que constituiu documento anexo 
número um que faz parte integrante da presente ata:-------------------------------------------------------
“Os Orçamentos Municipais de Beja dos anos de 2022 e de 2023 são necessariamente 
orçamentos fortemente condicionados pelas candidaturas aprovadas no âmbito dos diversos 
avisos do “Portugal 2020”, tal como repetidamente referimos durante a campanha eleitoral de 
setembro último.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipamentos como o novo edifício do CEBAL, a 2ª Fase da Zona de Acolhimento Empresarial 
Norte, a 2ª Fase dos Percursos Acessíveis, o Centro de Acolhimento para Visitação do Fórum 
Romano de Beja, a nova iluminação para o Centro Histórico, entre outros, são projetos com 
financiamento garantido e que só com a aprovação do Orçamento para 2022 podem iniciar os 
respetivos concursos.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A par disso temos ainda a conclusão da requalificação das Piscinas Municipais Descobertas e 
do Mercado Municipal de Beja, como obras na ordem dos dois milhões de euros e a serem 
terminadas no decorrer deste ano.--------------------------------------------------------------------------------
Este Orçamento dá também resposta a um apoio maior aos Bombeiros Voluntários de Beja 
com um crescimento na ordem dos 50% e às cinquenta associações culturais e clubes 
desportivos do concelho com um crescimento de 25% das verbas de apoio à atividade regular 
(com o compromisso de crescimento em mais 75% face a 2021, em 2023) e acrescenta verbas 
elevadas para a elaboração de projetos e de estudos prévios que possam ser úteis ao 
Município para eventuais futuras candidaturas ao “Portugal 2030” e ao “Plano de Recuperação 
e Resiliência”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em termos de recursos humanos este Orçamento possibilita, pela primeira vez, o cumprimento 
pleno dos rácios de auxiliares de ação educativa nas escolas do nosso concelho, entre o 
preenchimento de outros lugares nesta fase muito importantes Câmara Municipal de Beja para 
reforçarem o quadro de pessoal do Município de Beja. Também a modernização da 
envelhecida frota do Município encontra respostas de aquisição e de aluguer no documento 
proposto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este documento previsional é também o primeiro que em Beja não sub-orçamenta eventos 
culturais da Câmara Municipal de Beja, dando-lhe uma expressão orçamental exata em termos 
de custos calculados com base nos históricos mais recentes.----------------------------------------------
Este é um Orçamento que dá garantias de cobertura e de execução dos principais 
compromissos eleitorais de quem venceu, incorporando também propostas das restantes 
forças representadas no executivo municipal.------------------------------------------------------------------
Ao longo do próximo quadriénio, com início logo em 2022, continuaremos a dar corpo a uma 
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das tarefas mais complexas e mais onerosas da Câmara Municipal de Beja: a recuperação 
progressiva da rede viária urbana e de ligação entre localidades do concelho quer através de 
empreitadas, quer através de requalificações por administração direta.--------------------------------
Fizemos mais no último quadriénio do que em qualquer um outro período de tempo idêntico 
anterior. Faremos neste mandato mais 20% do que no mandato anterior nesta matéria 
conforme compromisso público assumido.---------------------------------------------------------------------
Apresenta-se pois uma proposta que maximiza o aproveitamento dos fundos comunitários já 
disponíveis e que através de novos projetos e estudos prévios, prepara o concelho para futuras 
oportunidades que nos modernizem, que nos tornem mais competitivos e atrativos sob todos 
os pontos de vista do empresarial ao turístico.-----------------------------------------------------------------
Este documento representa assim um sólido compromisso entre um presente dinâmico e um 
futuro bem programado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
É um documento que reforça oportunidades e é documento com a marca de todos, para um 
concelho solidário, socialmente coeso e progressivamente mais desenvolvido.”, disse.------------ 
 
O vereador Vítor Picado, considerando que o conjunto de informação solicitada, na última 
reunião, acerca desta matéria, e no e-mail enviado esta manhã, nomeadamente no que 
concerne à rubrica “Outros” e à descriminação das verbas a transferir para as Juntas de 
Freguesia, que consideram fundamental para aquilo que se apelida de voto em consciência, 
não lhes chegou, propôs o adiamento da discussão das Grandes Opções do Plano para que 
entretanto essa informação lhes seja remetida.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, face a esta proposta e havendo concordância 
de todos os presentes, uma vez que os elementos solicitados estão prontos a enviar, aceitou 
adiar a discussão deste ponto para amanhã, dia 13, à mesma hora.------------------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uma vez que esta proposta está umbilicalmente ligada às Grandes Opções do Plano será 
também apreciada e votada dia 13 de janeiro de 2022.----------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de atribuição de despesas de representação – Cargos de 
Direção Intermédia de 2º Grau/Chefes de Divisão;---------------------------------------- 

 
O artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, prevê a possibilidade de serem abonadas 
despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, a que 
corresponde o montante mensal de 195,37 €, fixado legalmente, cuja atribuição é da 
competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Assim, e em 
virtude de se ter iniciado um novo mandato autárquico, o senhor Presidente da Câmara, 
propôs a continuidade da atribuição de despesas de representação aos oito dirigentes 
intermédios de 2º grau/chefes de divisão do Município de Beja, para aprovação pela Câmara 
que apresentará a respetiva proposta à Assembleia Municipal para efeitos de deliberação.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submete-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 2)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de ratificação da 1ª Alteração ao Orçamento Corrigido;----- 

 
Presente a 1ª Alteração ao Orçamento corrigido 2022, que constitui documento anexo 
número três que faz parte integrante da presente ata, com entrada em vigor no dia 01 de 
janeiro de 2022 e que se deve fundamentalmente a procedimentos de abertura do ano 
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contabilístico, tendo sido necessário dotar algumas rubricas da despesa para a transição dos 
compromissos assumidos e não pagos.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 3)---------------------------------------------------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de Conta de empreitada;-------------------------------- 

 
Registo nº 8887, de 23 de novembro de 2021, Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, no qual dá conhecimento da conta da empreitada de requalificação do Jardim do 
Rossio – Praça Dr. Carlos Moreira, em Beringel, que constitui documento anexo número 
quatro e faz parte integrante da presente ata.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 4)------------ 

 

2.6. – Pedidos de prorrogação de prazos:-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 9761, de 22 de dezembro de 2021, Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que a empresa RDF Construções – Sociedade Imobiliária Ldª, solicita uma 
prorrogação de prazo de 60 dias, para a execução dos acabamentos da empreitada de 
reabilitação de Edifício – Praça da República, 29, em Beja.------------------------------------------------
Este último pedido de prorrogação, está relacionado com o facto do fornecedor do pavimento 
de madeira não ter feito a entrega conforme estava previsto. O pavimento só chegou à obra 
no dia 17 de dezembro de 2021, tendo condicionado todos os outros trabalhos de 
acabamentos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neste momento, a empreitada está novamente a decorrer sem interrupções, pelo que se julga 
que será a última prorrogação de prazo. Pelo exposto, propõe-se o deferimento do pedido.-----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido. Mais foi deliberado que se 
a empreitada não estiver concluída até 18 de fevereiro de 2022, deverá o empreiteiro incorrer 
em multas contratuais diárias, nos termos legais previstos até final da obra.(Deliberação nº 5)--- 
 
Registo nº 9378, de 07 de dezembro de 2021, Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que a empresa Lena Engenharia e Construções, S.A., solicita uma 
prorrogação de prazo de 197 dias, da empreitada de requalificação do Mercado Municipal de 
Beja, terminando a mesma a 28 de julho de 2022.------------------------------------------------------------
Esta prorrogação já inclui o prazo de 45 dias, concedido para a execução dos trabalhos 
complementares anteriormente aprovados em 21 de julho de 2021.------------------------------------
De acordo com o parecer da empresa de fiscalização PROCIFISC XXI propõe-se o deferimento do 
pedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 6)--------------- 
 

2.7. – Pedido de apoio;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pela ASSESTA – Associação de Escritores do Alentejo, a colaboração do Município 
de Beja, no âmbito da realização da 3ª Edição do Prémio Literário Joaquim Mestre.----------------
A DRCA mantém a parceria com a ASSESTA nos mesmos moldes, ou seja, 3.000,00 € para o 
vencedor e 1.000,00 € para apoio à edição da obra.----------------------------------------------------------
Para se manter a qualidade e o prestígio que o prémio laureou nas duas edições anteriores, 
necessitam da colaboração da autarquia nos mesmos moldes, ou seja, apoio de 1.500,00 € 
para o júri, continuando o critério do júri a ser o mesmo das edições anterior: um membro 
nomeado por cada uma das três entidades envolvidas no evento literário.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 
mil e quinhentos euros.(Deliberação nº 7)------------------------------------------------------------------------ 
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2.8. – Proposta de isenção de renda da concessão do espaço do Jardim 
de Bacalhau;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 23681, de 10 de dezembro de 2021, do Gabinete de Apoio ao Investimento, 
informando que o concessionário do espaço do Jardim de Bacalhau pretende remodelar todo 
o pavimento do espaço exterior do edifício, com um custo estimado 11.440,00 € + IVA, no valor 
total de 14.071,20 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Para o efeito pretendia uma comparticipação da Câmara Municipal, na qualidade de 
proprietária do edifício para esse efeito.-------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se que se possa isentar o pagamento da concessão por um período 
de seis meses o que corresponde a 1.847,46 € X 6 = 11.084,76 €.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e isentar a renda do 
referido espaço até 30 de junho de 2022.(Deliberação nº 8)----------------------------------------------- 
 

2.9. – Pedido de rescisão do contrato de concessão do bar do Centro 
Social do Lidador;------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Requerido pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, a rescisão do 
contrato de concessão do bar do Centro Social do Lidador, decisão tomada por forma a 
permitir gerir os recursos disponíveis sem perdas financeiras, considerando que a situação 
pandémica tem gerado vários constrangimentos à continuidade dessa atividade não sendo 
possível obter os recursos humanos e financeiros.------------------------------------------------------------
Tendo ainda em conta que, nos últimos meses, não têm tido qualquer receita colocam à 
consideração a possibilidade de dispensa do pagamento das rendas em atraso.---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e anular as rendas 
referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, no valor total de 
cento e vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos.(Deliberação nº 9)------------------------------ 

 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.10. – Pedido de alteração do traçado do caminho vicinal na Herdade da 
Torre de São Brissos – Proposta de abertura de período de consulta 
pública;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Parecer nº 8956 DAU/SAP, de 24 de novembro de 2021, da Divisão de Administração 
Urbanística, informando que, a partir da informação disponibilizada pelo requerente, Branco 
Rosado Sociedade Agrícola Unipessoal, relativa à localização do troço do caminho a construir, 
é possível referir o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a cartografia militar 1/25000, a via em causa está sinalizada como carreteiro, o 
que significa que corresponde a um caminho vicinal, com serventia pública destinada a 
assegurar a mobilidade no espaço rural e o acesso a prédios rústicos;----------------------------------
Com base nos registos históricos recolhidos em extratos de imagens do GoogleEarth 
referentes a abril de 2012 e a agosto de 2018, é comprovável que o caminho foi extinto 
durante o período compreendido entre as datas referenciadas;------------------------------------------ 
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Em termos de condicionantes e restrições de utilidade pública, o corredor de implantação do 
caminho insere-se em RAN – Reserva Agrícola Nacional e na área de regadio de Alqueva 
(EFMA), está abrangido pela zona demarcada como servidão aeronáutica da Base Aérea Nº 11, 
respetivamente nas 1ª e 2ª zonas de servidão militar, interceta canais adutores do EFMA e 
linhas elétricas de média/alta tensão e ladeia um corredor ripícola com funções de proteção da 
linha de água, com impacte ambiental, numa faixa suscetível de eventual encharcamento.------
Face ao exposto, é possível concluir que:------------------------------------------------------------------------
1 – A pretensão de desviar o caminho ocorre num momento em que a supressão do troço já 
foi consumada há vários anos.--------------------------------------------------------------------------------------
2 – Sob o ponto de vista de ordenamento, não pendem interdições assinaláveis à construção 
do novo traçado, pese embora seja necessário e/ou conveniente comunicar à RAN o conteúdo 
da pretensão para conhecimento desta entidade, uma vez que há a substituição de uma área a 
inutilizar por outra; aos Serviços da Força Aérea Portuguesa, devido às servidões militar e 
aeronáutica; à REN – Redes Energéticas Nacionais, a propósito da servidão da linha elétrica que 
deve ser acautelada; e à EDIA, devido à interceção com a rede adutora de rega do EFMA, que 
tem associado um corredor de servidão e que dispõe de requisitos técnicos de observância 
necessária, em caso de atravessamento de canais.-----------------------------------------------------------
3 – Em relação à proximidade da linha de água, a construção do troço do caminho deve 
envolver soluções que atendam à sensibilidade ecológica do corredor ripícola e às fortes 
possibilidades de encharcamento, que se pode refletir nas condições físicas da via, com 
impactes ao nível da transitabilidade de veículos, particularmente no período chuvoso.-----------
4 – Quanto ao traçado há que assegurar o restabelecimento da ligação à rede local de 
caminhos nos pontos sinalizados e adotar soluções de adequação do piso à plena circulação de 
veículos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Face à situação aludida no ponto 1 e ao preceito formal de legalização do desvio do troço 
do caminho, propõe-se que o assunto seja analisado pelo Gabinete Jurídico.-------------------------
Conforme solicitado no nº 5, sugere o Gabinete Jurídico que se submeta à apreciação e 
deliberação da Câmara Municipal a abertura de um período de consulta pública pelo prazo de 
30 (trinta) dias úteis, para os interessados se pronunciarem sobre a alteração do traçado do 
caminho vicinal, cuja minuta do edital, deverá ser publicitada nos locais públicos do costume e 
no sítio da internet de ambas as autarquias locais.-----------------------------------------------------------
Posteriormente à realização da consulta pública e à elaboração do respetivo relatório e, 
considerando que se trata da alteração do traçado de um caminho vicinal (portanto, sob 

jurisdição da respetiva freguesia), devem os órgãos da referida freguesia deliberar sobre a 
aceitação da proposta e, neste sentido, sobre a eliminação do caminho primitivo e a sua 
afetação ao caminho público vicinal, conforme o novo traçado. Passando este novo traçado a 
integrar o cadastro dos caminhos públicos vicinais da freguesia.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e proceder à abertura de 
consulta pública.(Deliberação nº 10)------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento da taxa pela realização de 
infraestruturas urbanísticas (TRIU):------------------------------------------------------------------ 

 
Os pedidos de isenção do pagamento da taxa pela realização de infraestruturas urbanísticas 
(TRIU), devidas pelo licenciamento da recuperação e reconstrução de um monte destinado a 
Agroturismo e do licenciamento da construção do Hotel Vila Galé NEP – Resort Rural Infantil e 
requerido pela Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A., foram adiados 
para serem votados dia 13 de janeiro de 2022.---------------------------------------------------------------- 
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2.12. – Pedidos de emissão de certidão de direitos de preferência:------------- 

 
Requerido por EVA TRANSPORTES, S.A., que pretendendo vender a fração G do prédio sito na 
Rua Diogo de Gouveia, nº 30, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 36.000,00 €, 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.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 11)- 
 
Requerido por EVA TRANSPORTES, S.A., que pretendendo vender a fração I do prédio sito na 
Rua Diogo de Gouveia, nº 30, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 38.500,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 12)- 
 
Requerido por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Sucursal em Portugal, que 
pretendendo vender a fração A do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, nº 34 com a 
Travessa Egas Moniz, nº 12, em Beja, pelo valor de 195.000,00 €, 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.------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 13)- 
 
Requerido por Maria Gabriela Soares Palma dos Prazeres Silva Cuba, que pretendendo 
vender a fração G do prédio sito na Rua do Vale, nº 22, em Beja, pelo valor de 49.000,00 €, 
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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 14)- 
 
Requerido por Luís Muralha Pinto Bracieira, que pretendendo vender o prédio sito na Rua de 
São Sebastião, nº 6, em Beja, pelo valor de 32.500,00 €, vem solicitar à Câmara Municipal de 
Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura de compra e 
venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista urbanístico e em termos 
de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 15)- 
 

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

 
Requerido por Manuel Troncão Galego, o pagamento em prestações da compra do coval nº 
517 do cemitério de Santa Clara, no valor de 1.764,57 €, onde está sepultada a sua esposa.------
Na sequência do requerimento, contactou-se o munícipe para atendimento e avaliação da 
situação socioeconómica e após realização do mesmo e análise da documentação entregue, 
propõe-se que seja dada a possibilidade do requerente efetuar o pagamento de forma faseada 
em 36 prestações mensais (35 prestações a 49,00 € + 1 prestação a 49,57 €).------------------------ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido de forma faseada em trinta e 
seis prestações mensais.(Deliberação nº 16)--------------------------------------------------------------------- 
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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:------------ 
 

2.14. – Nomeação do representante da Câmara Municipal de Beja para a 
Assembleia Geral eletiva da Alentejo XXI;------------------------------------------------------- 
 
A senhora vereadora Marisa Saturnino propôs, como representante da Câmara Municipal de 
Beja para a Assembleia Geral eletiva da Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Meio Rural, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Jorge Lúcio Arsénio, proposta 
que mereceu a concordância de todos os vereadores.------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 

17)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.15. – Pedido de adiamento à análise, classificação e ordenação das 
Candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior do 
Município de Beja de Famílias Carenciadas ou Numerosas;-------------------------- 

 
Registo nº 9846, de 28 de dezembro de 2021, do Serviço de Educação, que tendo em 
consideração o artigo 12º do Regulamento das Bolsas de Estudo: “A análise, classificação e a 
lista de ordenação das candidaturas será efetuada pelo Serviço Municipal de Educação até 31 
de dezembro”, informa que, derivado do elevado volume de trabalho deste Serviço, bem como 
de Candidaturas apresentadas, não se conseguiu, em tempo útil, cumprir o estipulado no 
citado artigo do Regulamento.--------------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, solicita adiamento até 28 de fevereiro de 2022, de modo a cumprir a análise, 
classificação e lista de ordenação acima referidas.------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 18)--------------- 
 

2.16. – Reembolsos associados ao Cartão Municipal Sénior – 
comparticipação de 25% nos recibos de medicamentos referentes ao 4 º 
trimestre de 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De acordo com o artigo 4º, alínea e) do Regulamento do Cartão Municipal Sénior e após 
efetuados os cálculos de recibo dos medicamentos entregues, vão ser comparticipados os 
beneficiários constantes na grelha que se junta e que constitui documento anexo número 
cinco que faz parte integrante da presente ata, no valor total de 3.174,65 € (três mil cento e 

setenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder aos reembolsos associados ao Cartão 
Municipal Sénior, no valor total de três mil, cento e setenta e quatro euros e sessenta e cinco 
cêntimos.(Deliberação nº 19)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pela Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento das taxas devidas pela 
emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza desportiva, 
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nomeadamente a iniciativa denominada “Trail Running”, que se realizou dia 09 de janeiro de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 20)--------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro referiu que era importante do ponto de vista da imagem da 
cidade, criar-se um saco de oferta com algum merchandising, nomeadamente quando se vai 
fora representar a cidade porque parece-lhe haver lacunas nesse sentido aliás que lhe têm 
chegado de diversas fontes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado aproveitou para sugerir que se adquirisse também os emblemas com 
o brasão da cidade para se colocarem nas capas dos estudantes.----------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino informou que o merchandising disponível neste momento é 
escasso mas estão a ser desenvolvidos os procedimentos para, depois do orçamento 
aprovado, se proceder à sua aquisição.-------------------------------------------------------------------------- 
 

2.18. – Proposta de normas de funcionamento para cedência de 
transporte municipal a trabalhadores/as da autarquia que necessitem de 
apoio para deslocação a consulta, exames médicos ou outros 
tratamentos/cuidados de saúde;---------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 194, de 10 de janeiro de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que, na sequência da cedência de transporte municipal aos trabalhadores da 
Câmara Municipal de Beja para deslocação a consultas, tratamentos e exames e/ou outros 
cuidados de saúde, e no sentido de uma maior uniformização dos procedimentos e definição 
de critérios, foi elaborada a proposta de Normas de Funcionamento relativa a este tipo de 
resposta/apoio, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importa referir que os trabalhadores que solicitam a cedência de transporte, ou se dirigem ao 
atendimento na DDIS, ou solicitam via email diretamente à técnica desta Divisão ou ao 
responsável pelos transportes, não cumprindo os procedimentos legais e muitas vezes 
dificultando a celeridade da resposta.----------------------------------------------------------------------------
Ressalva-se a importância da existência de uma análise técnica rigorosa aos pedidos 
apresentados, devido ao facto da dificuldade de gestão dos transportes do município, em 
termos da conciliação entre os transportes escolares e a disponibilização de transporte para 
deslocação a consultas/exames/tratamentos por parte dos/as funcionários/as, sendo também 
importante ter em consideração o facto dos/as funcionários/as terem direito a ser 
reembolsados em 80% dos valores relativos às deslocações em transporte público, desde que 
o comprovem.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, foram consideradas várias questões na elaboração da Proposta de Normas 
apresentada, que se prendem nomeadamente com o estado de saúde do trabalhador para se 
deslocar em transportes públicos, e/ou o seu grau de autonomia, a inexistência de suporte 
familiar ou não possuir transporte próprio, e a existência de dificuldades económicas, para 
além de situações especificas que impliquem uma analise individual.-----------------------------------
Pretende-se desta forma que exista um maior rigor e clareza ao nível da formalização do 
pedido e definição dos requisitos de enquadramento, bem como na organização e gestão dos 
procedimentos e celeridade no processo.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 21)----------- 
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2.19. – Pedidos de isenção de pagamento de taxas relativas à cedência 
de transportes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Clube Desportivo Salvadense, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da equipa de futebol a Vila Nova de Mil Fontes para 
disputar a 2ª Eliminatória da Taça do Distrito de Beja, dia 16 de janeiro de 2022.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 22)--------------- 

 
Requerido por XXXXXXXX, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de transporte 
para deslocação a Lisboa, no âmbito da sua participação no programa “Manhã CM”, 
apresentado por Duarte Siopa e Ágata Rodrigues, dia 22 de dezembro de 2021.---------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 23)--------------- 
 
Em seguida o vereador Vítor Picado apresentou o seguinte assunto:------------------------------------ 
 

2.20. – Proposta de elaboração de Protocolo entre o Município de Beja e 
o Beja Hostel tendo em vista a musealização de espaços de relevante 
interesse para a Cidade;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O vereador Vítor Picado referiu que este assunto sobre a importante escavação arqueológica 
fundamental para reconhecimento a nível da história da cidade por conter um novo conjunto 
de dados para a interpretação da mesma, é sobejamente conhecido por já ter sido colocado no 
período de antes da ordem do dia em várias reuniões.------------------------------------------------------
Ficam os vereadores da CDU muito agradados por saber que, nos últimos dias, houve uma série 
de démarches no sentido de acautelar vários aspetos e também que foi solicitado ao promotor 
das escavações o envio de um conjunto de elementos que podem vir a figurar no protocolo 
depois de analisado pelos serviços, para além dos entendimentos a que se chegou para 
começar a retirar os entulhos.--------------------------------------------------------------------------------------
Consideram ainda que é importante estar ao lado desta escavação em termos de 
enquadramento legal e ao nível de apoio para instrução do processo junto das diversas 
entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, e tendo em conta todas estas questões sugeriu que fosse estipulado um prazo para 
elaboração do referido protocolo, disse.------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que o hábito da Câmara Municipal de 
Beja em matéria de estabelecimento de protocolos é o seguinte: as entidades elaboram uma 
proposta de protocolo ao Município, que analisa alterando algumas cláusulas ou não e procura 
assiná-los sabendo que pode concretizar as suas obrigações. Neste caso, da parte do promotor 
do Beja Hostel, tem havido o envio de uma série de e-mails mas, até ao momento, nenhum 
conteve uma proposta concreta, isto é, o protocolo é repetidamente referido mas a proposta 
ainda não existe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre as démarches que a Câmara Municipal de Beja tem vindo a fazer há algum tempo para 
ajudar o promotor, esta semana houve um desenvolvimento muito positivo, nomeadamente 
luz verde da RESIALENTEJO para, no caso de haver necessidade de depositar terra limpa ou 
pedra proveniente desta escavação, não se pagar nem a TGR nem a Taxa de Aterro em 
Depósito que são 84,93 €/tonelada. Contudo, possivelmente o Município não irá precisar de 
aproveitar esta vantagem uma vez que parece que o promotor vai aproveitar a pedra e os 
serviços municipais transmitiram que poderão ficar com a terra limpa. Foi também assumido 
por parte da autarquia o pagamento do depósito na RESIALENTEJO de entulho não limpo como 
por exemplo ferro e madeira.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre o avanço da escavação, a Câmara Municipal está atenta e disponível para criar uma zona 
de frente de estabelecimento que possa ser rentabilizada pelo proprietário e utilizada pela 
população em simultâneo.-------------------------------------------------------------------------------------------
Concluindo, quando a escavação estiver numa fase mais consolidada a Câmara Municipal 
assinará com certeza um protocolo, o que não significa que não seja enviada nas próximas 
semanas uma proposta para começar a ser analisada, e olhará para as taxas e licenças com 
uma particular atenção sempre que entrem pedidos de isenção sobre as mesmas para este 
efeito específico da escavação, disse.----------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, referiu, como já tinha dito noutras reuniões, que uma não 
decisão é pior que uma decisão boa ou má, e uma vez que a proposta de protocolo ainda não 
deu entrada nos serviços municipais, considera que para já e no entender da Coligação Beja 
Consegue, a Câmara Municipal de Beja está a resolver o assunto, portanto, julga que agora é a 
altura do promotor lançar o projeto e o executivo cá estará para contribuir nesse sentido, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado deixou outra sugestão e uma porta aberta porque o aterro sanitário 
de Vila Ruiva, neste caso da AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, também 
recebe as terras limpas a custo zero uma vez que as mesmas são utilizadas para terras de 
cobertura, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, desenvolver os procedimentos necessários para 
elaboração do referido protocolo com o Beja Hostel, solicitando ao promotor a apresentação 
de uma proposta para o efeito.(Deliberação nº 24)------------------------------------------------------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 6, relativo ao dia onze de janeiro de 
dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e noventa e oito 
cêntimos, sendo quatro milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro 
euros e sessenta e um cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e treze euros e trinta e sete cêntimos de operações não orçamentais.------------------
Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. – Suspensão dos trabalhos;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta o acordo entre todos os elementos do executivo, o senhor Presidente da 
Câmara, declarou a reunião suspensa, eram vinte horas, anunciado a reabertura dos trabalhos 
para apreciação e votação dos pontos 2.1., 2.2. e 2.11., no dia 13 de janeiro de 2021, pelas 
17:horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6 – Reabertura dos trabalhos;--------------------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos do dia 13 de janeiro de 2021, e encontrando-se a 
totalidade dos membros da câmara presentes na reunião, o senhor Presidente declarou 
reabertos os trabalhos, passando-se de imediato à discussão do ponto 2.1. da ordem de 
trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.1. – Proposta de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022;---------------------------------------------- 

 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões prévias:------------------------------------------
As verbas a transferir para as Juntas de Freguesia são a replicação do mapa de 2021 até que 
haja os acordos de execução? --------------------------------------------------------------------------------------
Considerando também os vereadores da CDU fundamental e da mais elementar justiça que 
seja reposto no presente orçamento, à União de Freguesias de Beja de Santiago Maior e São 
João Baptista, a verba de 2.000,00 €, correspondente a uma sala do pré-escolar que foi 
retirada mas que entretanto foi recuperada, perguntou se esta questão está prevista no 
presente Orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à primeira questão informou 
que é exatamente como o senhor vereador referiu, ou seja, é o mapa de 2021 e há medida 
que se vão assinando os acordos de execução as verbas poderão ir até um determinado limite 
que está precavido com um aumento de 100.000,00 € no Orçamento.---------------------------------
Relativamente à segunda questão informou que há dois anos letivos o localidade de Penedo 
Gordo perdeu efetivamente uma sala e, se a mesma foi reposta, a União de Freguesias tem 
naturalmente direito a essa verba com retroativos a setembro de 2021, disse.----------------------- 
 
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submete-la à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 25)------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro apresentou a seguinte Declaração de Voto:----------------------------
“A Coligação Beja Consegue, representada na pessoa do vereador Nuno Palma Ferro, 
considera o orçamento proposto pelo atual executivo em regime de permanência da Câmara 
Municipal de Beja para o ano de 2022 pouco ambicioso e de continuidade com os anteriores.--
Lamentamos que após umas eleições autárquicas em que tanto discutimos possíveis caminhos 
para o crescimento do concelho, continue a não existir uma linha de definição estratégica clara 
que possa promover o crescimento do nosso concelho. Este orçamento não aporta grandes 
diferenças quando comparado aos orçamentos executados nos últimos quatro anos, estando 
bastante condicionado por projetos aprovados em mandatos anteriores, que não tiveram a 
capacidade para serem executados até dezembro de 2021.------------------------------------------------
Há diversas limitações que identificamos no orçamento que consideramos que deviam ser 
revistas num futuro próximo:---------------------------------------------------------------------------------------
ZERO medidas que privilegiem a fixação, o arrendamento a preços acessíveis ou a possibilidade 
de aquisição de imóveis para os jovens. Esta deveria ser uma prioridade para qualquer 
executivo do Município de Beja.-----------------------------------------------------------------------------------
ZERO investimento para a Casa da Cultura como prioridade. A única verba disponível é feita por 
adjudicação direta que apenas permite pequenos arranjos, não explorando a potencialidade 
desta infraestrutura para a região.--------------------------------------------------------------------------------
ZERO referências à Estratégia Local de Habitação, aprovada em reunião de Assembleia 
Municipal no final do mandato anterior e em vias de contratualização.---------------------------------
ZERO referências ao projeto aprovado no âmbito do PRR relativamente à requalificação da Zona 
de Acolhimento Empresarial Norte/Áreas de Acolhimento Empresarial de Nova Geração, no 
montante de cerca de 16,5 milhões de euros, e que de acordo com o município “reduzirá 
substancialmente a fatura energética das empresas aderentes, através do aproveitamento e 
gestão de energia solar, de gás natural e de hidrogénio, prevendo-se, entre muitas outras 
intervenções, a instalação de infraestrutura para produção e armazenamento de 150Kw de 
hidrogénio verde, bem como a modernização de toda a rede de comunicações que será 5G”, 
sendo que estes são projetos fundamentais para o crescimento do concelho.------------------------
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Estamos bastante atentos à evolução destas situações que deveriam estar refletidas no 
orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No entanto, mais do que criticar, o nosso papel é de promover soluções e impedir ações que 
comprometam o futuro. Foi assim possível integrar no orçamento algumas medidas que 
consideramos prioritárias e que necessitam de ser rapidamente melhoradas:------------------------
1 – Disponibilização de uma verba para a realização do projeto para o que chamamos “Circular 
Sul” que tanto referimos ao longo da campanha eleitoral;--------------------------------------------------
2 – Aumento dos apoios disponibilizados para as associações culturais e desportivas em 25% já 
para 2022, com novos aumentos a serem acordados para os restantes três anos do mandato.--
3 – Discordámos veemente que a verba disponibilizada para o caravanismo fosse aplicada no 
Parque de Campismo de Beja pois acreditamos que deve existir uma mobilização do Parque de 
Campismo para uma nova localização, para que estes terrenos, juntamente com o Flávio dos 
Santos possam ser aproveitados.----------------------------------------------------------------------------------
No Beja Consegue, o mecanismo de decisão é de fácil perceção: votamos a FAVOR do que 
acreditamos que melhora o nosso concelho, CONTRA o que achamos que não o valoriza e a 
abstemo-nos em situações (extraordinárias) em que apesar de existirem pontos com os quais 
não concordamos, consideramos que uma reprovação traria mais consequências negativas que 
positivas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo exposto, e pelo benefício de dúvida que temos de dar ao atual executivo em regime de 
permanência em cumprir com o acordado, entendemos de forma responsável abster-nos na 
votação deste orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------
Este, não deixa de ser um voto crítico porque Beja precisa de muito mais, deixando um forte 
sinal ao executivo para que em futuros orçamentos se apresentem melhores e mais 
estratégicas soluções para o nosso concelho.”, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Os vereadores da CDU após uma análise cuidada e atenta das Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2022, decidiram abster-se nesta votação.-------------------------------------------------
Não podem deixar de frisar algumas questões que consideram fundamentais e que de facto 
não servem para criar as pontes necessárias para o futuro independentemente das ideias e 
ideologias políticas.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamentam e repudiam veementemente que, na nota introdutória deste documento 
previsional, surja uma mensagem do senhor Presidente onde, em tom de chantagem, refere 
que as obras e projetos com financiamento garantido só poderão avançar se o mesmo for 
aprovado, ou seja, empurra o ónus da responsabilidade da não execução destas obras para os 
vereadores em regime de não permanência e tenta condicionar a decisão politica e o sentido 
de voto com base em argumentos desta natureza o que é inadmissível, contudo, não se 
deixam condicionar por ninguém, querem fazer parte das soluções e contribuir dentro das 
suas possibilidades e do seu projeto para a cidade, que é naturalmente diferente e 
continuarão ao lado das populações e dos trabalhadores e vigilantes, apresentando propostas 
e soluções sempre que as mesmas forem de acordo com aquilo que defendem para o 
Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efetivamente consideram este Orçamento muito limitado, pobre, pouco ambicioso, com falta 
de visão estratégica de desenvolvimento da cidade e do concelho e que não corresponde às 
necessidades da população.-----------------------------------------------------------------------------------------
Ao longo das reuniões preparatórias preocuparam-se em dar contributos e sugestões que 
pudessem ser acolhidas no Orçamento sendo as mesmas parcial ou muito timidamente 
integradas no documento final, como por exemplo o caso da EM 511, que liga Beja à Salvada e 
a EM 513 que faz a ligação a Quintos, que precisam de urgente e imediata intervenção devido 
ao seu estado de degradação colocando em perigo as centenas de utentes que nela circulam e 
que este documento prevê verbas que apenas deverão permitir intervenções pontuais, ou 
seja, alguns remendos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Considerando que o Orçamento não é um documento estático, ao qual os vereadores em 
regime de não permanência podem sugerir alterações, irão estar atentos e perceber ao longo 
do ano como é que poderão proporcionar intervenções de outra natureza sendo que estas 
duas estradas municipais são de facto muito preocupantes e são estradas de ligação à cidade 
onde por dia transitam centenas de pessoas.-------------------------------------------------------------------
Por outro lado, este orçamento é praticamente omisso relativamente a intervenções e 
investimentos nas freguesias rurais, observem-se as verbas inscritas para arruamentos, 
65.000,00 € ou para arranjos exteriores – arruamentos, 15.000,00 €. A acrescentar a tudo isto 
é a visível falta de apoio às freguesias, mesmo após terem defendido que neste ano de 
“transição”, em que se estão a definir os acordos, deveria haver um ligeiro aumento nas 
verbas a transferir para as mesmas, não teve esta sugestão, para já, qualquer reflexo no 
documento, podendo até dizer-se que as freguesias irão ficar num total abandono ao longo de 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao movimento associativo, recreativo, cultural e desportivo, que na opinião da 
CDU é o garante da participação cívica, e no caso das freguesias rurais assume até uma 
importância fundamental muitas vezes responsável por uma dinâmica criadora de 
oportunidades, continuam a defender que existem condições efetivas para duplicar a verba 
disponível em Orçamento logo desde o primeiro ano de mandato. Na opinião da CDU a solução 
encontrada dá alguns sinais mas é claramente insuficiente e põe em causa a continuidade do 
trabalho que as mesmas desenvolvem. Também, neste caso, irão continuar a apresentar 
propostas no sentido de um conjunto de atividades de caráter mais pontual poderem ser 
devidamente apoiadas e possam contribuir para o desenvolvimento de uma cidade e de um 
concelho que tem todas as potencialidades que uma cidade pode ter e acima de tudo pessoas 
com uma grande capacidade criativa e de trabalho instalado que podem catapultar Beja para 
uma dinâmica invejável a nível nacional, porque a cultura é um fator fundamental de 
desenvolvimento, a par da dinamização do centro histórico que, neste documento, pouco ou 
nada se diz acerca do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------
Na área do desporto seria necessário ir mais além e garantir a construção de novos recintos 
desportivos bem como proceder à modernização e dotação de alguns já existentes de 
melhores condições.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto à opção gestionária o documento nada prevê. Esta é uma matéria que irão abordar e 
defender no sentido de estar ao lado dos trabalhadores para dar resposta às suas justas 
reivindicações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Museu de Banda Desenhada, consideram ser fundamental rapidamente 
preservar todo aquele acervo e potenciá-lo, no sentido de Beja poder vir a ter o primeiro 
museu de banda desenhada, e ligá-lo a esta dinâmica que defendem para o centro histórico de 
criação de espaços em rede com os seus acervos e o seu património edificado potenciando 
desta forma o turismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------
A Cultura continua a ser uma área praticamente esquecida neste Orçamento com o 
desenvolvimento de iniciativas assentes, sobretudo, em programação de espetáculos e 
iniciativas pontuais, continuando, na opinião da CDU, a faltar uma visão estratégica integrada 
desta área.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismo, pouco ou nada se refere, faltando também uma estratégia de desenvolvimento que 
permita alavancar o Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------
Na área da higiene e limpeza urbana, defendem a necessidade de investir ao nível dos 
equipamentos e estando algumas destas questões vertidas no documento seria importante 
passa-las à prática, naturalmente alocando recursos humanos para o efeito e para fazer face às 
necessidades.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
É muito aquilo que falta e por isso dizem que é um Orçamento pouco ambicioso, veja-se o 
Centro de Arqueologia e Artes, onde o Fórum Romano está inscrito, mas onde prevalecem um 
conjunto de indefinições relativamente à Casa da Moeda, tendo em conta a importância que 
este espaço poderá assumir por ser considerado pelos especialistas um dos conjuntos 
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arqueológicos mais importantes da Península Ibérica.-------------------------------------------------------
Outra preocupação que têm, é a inexistência de verbas ao nível da Estratégia Local de 
Habitação e este atraso de, pôr preto no branco, estas questões tendo em conta o tempo 
limitado para desenvolvimento do projeto, bem como a nova Zona de Acolhimento 
Empresarial, nomeadamente a possível aquisição de terrenos para expansão ou inscrição de 
verbas por parte do Plano de Recuperação e Resiliência para dinamização e infraestruturação 
da mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contudo, como a CDU prefere estar do lado das soluções, frase muito utilizada pelo PS, 
quiseram dar mais uma vez o benefício da dúvida, pelo que, embora este não seja 
naturalmente o seu Orçamento, se abstiveram na presente votação. Contudo, este sentido de 
voto não irá condicionar a sua atuação de continuar a exigir que o mesmo responda às 
necessidades da população porque, dentro deste novo quadro, estão cientes que podem fazer 
a diferença com a apresentação de propostas concretas.”, disse.----------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis fazer um pequeno comentário acerca 
desta Declaração e disse que o Presidente da Câmara Municipal de Beja não chantageia 
ninguém e que naturalmente este não é o Orçamento da CDU porque quem ganhou as eleições 
e está na Câmara Municipal de Beja é o PS e o programa que tem de ser cumprido é o deles e 
não o da CDU. Há um conjunto de premissas que o vereador Vítor Picado referiu, e em que 
todos se reveem, e há outro conjunto de premissas que são compromissos eleitorais da CDU 

mas, no próximo ano, até se pode fazer as coisas ao contrário, isto é, em vez de ser o executivo 
em permanência a apresentar uma primeira versão do Orçamento, apresenta o senhor 
vereador Vítor Picado uma para se ver depois o valor desse Orçamento e onde é que vão 
arranjar verbas para tudo aquilo que quer fazer em apenas um ano, disse.---------------------------- 
 

2.2. – Proposta de aprovação de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 
de Beja para o ano 2022;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Considerando o disposto no nº 4 do artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, refere-se o seguinte relativamente à proposta 
de Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Beja para o ano 2022, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata, o senhor Presidente da Câmara deu 
conhecimento dos novos recrutamentos propostos para o ano 2022, que são 45, e que são os 
que a Câmara Municipal, na opinião do executivo em permanência, mais precisa para 
satisfazer as suas necessidades:------------------------------------------------------------------------------------
Novos postos de trabalho criados:--------------------------------------------------------------------------------
TÉCNICOS SUPERIORES: ------------------------------------------------------------------------------------------------
TÉCNICOS SUPERIORES – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
1 Técnico Superior/DSO-GHSST – área de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho;------------------
1 Técnico Superior/DAU-SAPL – área de Arquitetura.----------------------------------------------------------
Total – 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES TÉCNICOS:------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES TÉCNICOS – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
2 Assistente Técnicos/GRH;------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Técnico/DAU-SSA;--------------------------------------------------------------------------------------
3 Assistentes Técnicos/DTP-ST;--------------------------------------------------------------------------------------
3 Assistentes Técnicos/DEDJ-SE (Agrupamentos Escolares).----------------------------------------------------
Total – 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES OPERACIONAIS:-----------------------------------------------------------------------------------------
ASSISTENTES OPERACIONAIS – Novos recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
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trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
2 Assistentes Operacionais – Pintores – DSO/SO;---------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Serralheiro Civil – DSO/SO;-------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Asfaltador – DSO/SOM;------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Motorista de Ligeiros – DSO/STM;----------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Motorista de Pesados – DSO/STM;---------------------------------------------
2 Assistentes Operacionais – Condutores de Máquinas Pesadas – DAS/SALURR;-----------------------
4 Assistentes Operacionais – Jardineiros – DAS/SZV;----------------------------------------------------------
22 Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa – DEDJ/Educação (Agrupamentos 

Escolares).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total – 34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária e da Coligação Consigo Beja Consegue, aprovar a presente proposta e submete-la à 
Assembleia Municipal.(Deliberação nº 26)------------------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Rui Eugénio apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Os vereadores da CDU abstiveram-se nesta votação porque não têm de facto a certeza de que 
esta proposta venha a suprimir as carências e necessidades de recursos humanos na autarquia, 
sobretudo de assistentes operacionais nas áreas, por exemplo, da limpeza e higiene urbana.----
Por outro lado, preocupa-os também que, no momento em que se assume as competências na 
área da educação, se continue a verificar o impasse no concurso para Chefe da Divisão.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis deixar uma nota e disse que com a 
entrada destes auxiliares de ação educativa, pela primeira vez em muitos anos o Município de 
Beja vai cumprir os rácios da Portaria o que é muito importante para as escolas do Concelho.--- 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento da taxa pela realização de 
infraestruturas urbanísticas (TRIU):------------------------------------------------------------------ 

 
O vereador Nuno Palma Ferro fez a seguinte intervenção relativamente a esta matéria:-----------
Em primeiro lugar disse que a Coligação Consigo Beja Consegue está absolutamente convicta 
que o caminho estratégico para a Região aponta no sentido de facilitar a vida aos empresários. 
Entenda-se que facilitar será, no limite, abolir taxas que todas elas são demais e dificultam a 
vida a quem cria a sua empresa e explora a Região e a faz crescer. Contudo, em relação a este 
assunto, considera que terá de haver cuidado porque não se podem cometer injustiças com 
situações anteriores, nunca esta taxa foi isenta segundo aquilo que procurou saber e segundo 
o que lhe informaram e, se a proposta do executivo em permanência não for aprovada, será a 
primeira vez que tal acontece. Não fica chocado que tal aconteça mas não se deve ser injusto 
com todos aqueles que já as pagaram. Mais, de futuro, processos semelhantes, devem ser 
decididos caso a caso e peça a peça porque deve haver um regulamento e criar condições para 
que se perceba claramente, para além dos postos de trabalho criados, que benefícios irão 
trazer esses projetos para o Concelho. Deve haver contrapartidas para motivar as empresas a 
criarem impacto no Concelho, aproveitando estas isenções eventualmente para apoiarem 
situações de natureza cultural, desportiva, etc., e isto deve ser bem regulamentado porque 
senão estamos sempre na “vista curta”. A comunidade tem que funcionar, têm que se abrir 
portas e estabelecer pontes e, neste sentido, considera que o executivo tem de criar condições 
para que esta taxa neste caso, e outras, da próxima vez que surgir um assunto destes, sejam 
analisadas à luz daquilo que se pretende que seja um regulamento regulador e não punitivo 
porque a função enquanto Câmara Municipal deve ser muito mais que um juiz que pune ou 
iliba, deve promover o intercâmbio, e sim senhor isente-se taxas, mas sabendo claramente o 
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retorno dessa decisão para o Concelho pelo que é fundamental criar as sinergias necessárias 
para que o Concelho de Beja possa crescer, disse.------------------------------------------------------------ 
 
Parecer nº 9450 DAU/SAP (Gabinete Jurídico), de 10 de dezembro de 2021, da Divisão de 
Administração Urbanística informando o seguinte:-----------------------------------------------------------
I. Do pedido:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A requerente, Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A., vem solicitar a 
isenção do pagamento da TRIU no valor de 12.568,58 €, devida pelo licenciamento da 
recuperação e reconstrução de um monte destinado a Agroturismo, alegando, em suma, o 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) A execução das infraestruturas serão totalmente executadas e suportadas pela Vila Galé, 
S.A., não tendo a Câmara Municipal qualquer custo com a execução das mesmas, nem tão 
pouco com a sua manutenção, designadamente, o empreendimento não irá utilizar a rede 
pública de abastecimento de água e nem qualquer rede pública de esgoto doméstico pluvial, 
bem como a infraestrutura viária de acesso ao agroturismo será integralmente executada e 
mantida pela requerente;--------------------------------------------------------------------------------------------
b) As infraestruturas urbanísticas "terão um custo seguramente superior a 320.000,00 €", 
sendo a construção do agroturismo um investimento "avultado e de retorno a longo prazo, 
cria riqueza e gera emprego direto e indireto, movimentando a economia, o que é uma 
prioridade nacional."--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo que, a requerente solicita a isenção do pagamento da TRIU "como forma de proteção à 
economia e empreendedorismo local."--------------------------------------------------------------------------
II. Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Quanto ao fundamento invocado na alínea a) do ponto anterior, há a referir que a TRIU é 
devida pela realização de operações urbanísticas, sendo dirigida a servir de contrapartida pelos 
custos de realização, manutenção ou reforço de infraestruturas urbanísticas inerentes à 
realização de operações urbanísticas, que podem estar ou não localizadas no prédio em causa 
e/ou interferir ou não nas infraestruturas existentes, nos termos do nº 1 do artigo 66º do 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE).-----------------------------------------
3. São infraestruturas gerais que incluem, designadamente, a rede de saneamento e de 
abastecimento público, os espaços verdes gerais do município e os interfaces de transportes, 
os equipamentos de saúde, escolares, culturais, desportivos, lúdicos de que todos os 
municípios beneficiam ou podem vir a beneficiar.------------------------------------------------------------
4. No que diz respeito ao fundamento invocado na alínea b) do ponto anterior, há a referir que 
o artigo 60º, nº 2 do RMUE, prevê que "Sem prejuízo das isenções previstas no regulamento 
geral de taxas municipais, a câmara municipal poderá deliberar aprovar de forma geral e 
abstrata quaisquer isenções totais ou parciais das taxas urbanísticas previstas no presente 
regulamento sempre que por razões conjunturais ou outras no regulamento geral de taxas 
municipais se torne necessário incrementar o mercado imobiliário e da construção civil, a 
reabilitação urbana, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social do 
concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal."------------------
5. Por seu lado, o artigo 8º, nº 1, alínea g) do Regulamento Geral das Taxas Municipais (RGTM), 
prevê que podem beneficiar da isenção total ou parcial de taxas municipais: "As demais 
pessoas singulares ou coletivas quando esteja em causa a prática de atos ou factos que 
propiciem, comprovadamente, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural 
e social do concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal."----
6. A isenção prevista no número anterior fundamenta-se nos objetivos de política económica e 
social do Município, nomeadamente no propósito de estimular na área do município as 
atividades de interesse e mérito económico, social e cultural.---------------------------------------------
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conclui-se que, quanto ao fundamento invocado na alínea a) do ponto I da presente 
informação, é devido o pagamento da TRIU pelo licenciamento da construção do hotel, no 
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valor de 12.568,58 €, conforme o parecer técnico, por se enquadrar no disposto no artigo 66º, 
nº 2, alínea b) do RMUE, independentemente da construção ser servida por infraestruturas a 
executar e a suportar pela requerente, pelos motivos mencionados em 2 e 3.------------------------
8. Quanto ao fundamento invocado na alínea b) do ponto I da presente informação, há referir 
que, a decisão municipal enquadra-se no poder discricionário da Administração, isto é, 
compete à Câmara Municipal deliberar sobre se pretende isentar total ou parcialmente o 
pagamento da TRIU ou, mesmo, indeferir o pedido da requerente, atentos os seus objetivos de 
política social e económica, conforme mencionado em 4, 5 e 6, devendo, por isso, o pedido de 
isenção do pagamento da TRIU com base neste fundamento ser submetido à apreciação e 
votação do órgão executivo, nos termos do disposto no artigo 9º, números 1, 3 e 5 do RGTM.--- 
A Câmara deliberou, por maioria com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara, a 
abstenção do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue e os votos contra dos vereadores 
da Coligação Democrática Unitária, indeferir o presente pedido.(Deliberação nº 27)----------------- 
 
Parecer nº 9447 DAU/SAP (Gabinete Jurídico), de 10 de dezembro de 2021, da Divisão de 
Administração Urbanística informando o seguinte:-----------------------------------------------------------
I. Do pedido:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. A requerente, Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A., vem solicitar a 
isenção do pagamento da TRIU no valor de € 56.391,06 €, devida pelo licenciamento da 
construção do Hotel Vila Galé NEP – Resort Rural Infantil, alegando, em suma, o seguinte:------
a) A execução das infraestruturas serão totalmente executadas e suportadas pela Vila Galé, 
S.A., não tendo a Câmara Municipal qualquer custo com a execução das mesmas, 
designadamente, o empreendimento não irá utilizar a rede pública de abastecimento de água 
e nem qualquer rede pública de esgoto doméstico pluvial, bem como a infraestrutura viária de 
acesso ao hotel será integralmente executada e mantida pela requerente;----------------------------
b) As infraestruturas urbanísticas "terão um custo seguramente superior a 480.000,00 € ", 
sendo a construção do hotel um investimento "avultado e de retorno a longo prazo, cria 
riqueza e gera emprego direto e indireto, movimentando a economia, o que é uma prioridade 
nacional."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo que, a requerente solicita a isenção do pagamento da TRIU "como forma de proteção à 
economia e empreendedorismo local."--------------------------------------------------------------------------
II. Enquadramento legal:--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Quanto ao fundamento invocado na alínea a) do ponto anterior, há a referir que a TRIU é 
devida pela realização de operações urbanísticas, sendo dirigida a servir de contrapartida pelos 
custos de realização, manutenção ou reforço de infraestruturas urbanísticas inerentes à 
realização de operações urbanísticas, que podem estar ou não localizadas no prédio em causa 
e/ou interferir ou não nas infraestruturas existentes, nos termos do nº 1 do artigo 66º do 
Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE).-----------------------------------------
3. São infraestruturas gerais que incluem, designadamente, a rede de saneamento e de 
abastecimento público, os espaços verdes gerais do município e os interfaces de transportes, 
os equipamentos de saúde, escolares, culturais, desportivos, lúdicos de que todos os 
municípios beneficiam ou podem vir a beneficiar.------------------------------------------------------------
4. No que diz respeito ao fundamento invocado na alínea b) do ponto anterior, há a referir que 
o artigo 60º, nº 2 do RMUE, prevê que "Sem prejuízo das isenções previstas no regulamento 
geral de taxas municipais, a câmara municipal poderá deliberar aprovar de forma geral e 
abstrata quaisquer isenções totais ou parciais das taxas urbanísticas previstas no presente 
regulamento sempre que por razões conjunturais ou outras no regulamento geral de taxas 
municipais se torne necessário incrementar o mercado imobiliário e da construção civil, a 
reabilitação urbana, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural e social do 
concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal."------------------
5. Por seu lado, o artigo 8º, nº 1, alínea g) do Regulamento Geral das Taxas Municipais (RGTM), 
prevê que podem beneficiar da isenção total ou parcial de taxas municipais: "As demais 
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pessoas singulares ou coletivas quando esteja em causa a prática de atos ou factos que 
propiciem, comprovadamente, a criação de emprego, o desenvolvimento económico, cultural 
e social do concelho ou a concretização de ações de manifesto interesse público municipal."----
6. A isenção prevista no número anterior fundamenta-se nos objetivos de política económica e 
social do Município, nomeadamente no propósito de estimular na área do município as 
atividades de interesse e mérito económico, social e cultural.---------------------------------------------
Face ao exposto:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Conclui-se que, quanto ao fundamento invocado na alínea a) do ponto I da presente 
informação, é devido o pagamento da TRIU pelo licenciamento da construção do hotel, no 
valor de 56.391,06 €, conforme o parecer técnico, por se enquadrar no disposto no artigo 66º, 
nº 2, alínea b) do RMUE, independentemente da construção ser servida por infraestruturas a 
executar e a suportar pela requerente, pelos motivos mencionados em 2 e 3.------------------------
8. Quanto ao fundamento invocado na alínea b) do ponto I da presente informação, há referir 
que, a decisão municipal enquadra-se no poder discricionário da Administração, isto é, 
compete à Câmara Municipal deliberar sobre se pretende isentar total ou parcialmente o 
pagamento da TRIU ou, mesmo, indeferir o pedido da requerente, atentos os seus objetivos de 
política social e económica, conforme mencionado em 4, 5 e 6, devendo, por isso, o pedido de 
isenção do pagamento da TRIU com base neste fundamento ser submetido à apreciação e 
votação do órgão executivo, nos termos do disposto no artigo 9º, números 1, 3 e 5 do RGTM.--- 
A Câmara deliberou, por maioria com o voto de qualidade do senhor Presidente da Câmara, a 
abstenção do vereador da Coligação Consigo Beja Consegue e os votos contra dos vereadores 
da Coligação Democrática Unitária, indeferir o presente pedido.(Deliberação nº 28)----------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Declaração de Voto:------------------------------------
“Considerando que se trata de um investimento de grande importância para o Concelho, que 
vai criar postos de trabalho e onde a execução das infraestruturas serão totalmente 
executadas e suportadas pela Vila Galé, S.A., não tendo a Câmara Municipal qualquer custo 
com a execução das mesmas, nem tão pouco com a sua manutenção;----------------------------------
Considerando que os empreendimentos não irão utilizar a rede pública de abastecimento de 
água porque irão fazer a captação e tratamento da mesma, nem qualquer rede pública de 
esgoto doméstico pluvial porque será instalada uma ETAR própria, não irá utilizar nenhuma 
rede pública de gás dado que vai dispor de reservatório privativo, bem como executará e 
manterá as necessárias infraestruturas viárias de acesso;---------------------------------------------------
Considerando que sempre defenderam que deveria ser a Câmara Municipal a suportar as 
despesas com estas infraestruturas, veja-se as posições tomadas no anterior mandato relativas 
à Zona de Acolhimento Empresarial, no sentido de fixar empresas;--------------------------------------
Considerando que concordam integralmente com a intervenção efetuada pelo vereador Nuno 
Palma Ferro quando abordou a responsabilidade social das empresas desde que tenham um 
carácter forte e vinculativo;-----------------------------------------------------------------------------------------
Considerando o exposto, os vereadores da CDU são claramente favoráveis à isenção bem como 
a uma possível regulação desta matéria, pelo que não poderiam votar de outra forma se não 
contra.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, antes de passar a palavra ao vereador Rui 
Marreiros disse que o investimento expetável do grupo Vila Galé nestas estruturas é de 
22.000.000,00 € e o valor destas taxas são 68.000,00 €, ou seja, 0,3% do investimento total, 
repetiu, a contrapartida para o erário público que a Câmara Municipal de Beja aqui representa 
é de 0,3% do total do investimento, disse.---------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros fez a seguinte intervenção:--------------------------------------------------------
Considerando por um lado que estão todos de acordo que o Município tem que ter uma 
política que fomente a fixação de empresas e a criação de postos de trabalho, por outro lado 
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há que ter em conta as receitas do mesmo, o tecido económico da cidade, a capacidade das 
empresas e também as do Município para criar condições no sentido dessas empresas cá se 
fixarem o que no seu entender é o grande problema. Se houvesse condições, com certeza que 
estariam todos de acordo em isentar um conjunto de taxas que vão onerar as empresas, mas 
não sabe se esta taxa será o melhor exemplo, uma vez que se destina a criar condições, em 
termos de infraestruturas, para que as empresas se possam fixar e, no fundo, suportar os 
custos que muitas vezes os municípios têm de forma direta ou indireta com o funcionamento 
dessas empresas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uma das propostas do programa eleitoral do executivo em permanência, que já está 
implementada, é a tarifa industrial para os grandes consumidores de água, obviamente que 
não resolve nada mas, os grandes potenciais investidores na Região, que são as empresas 
associadas à agroindústria, podem beneficiar ou já beneficiam dela e que de alguma forma 
sinaliza a disponibilidade do Município para apoiar as empresas que tanta falta cá fazem.--------
Disse concordar em absoluto com o que o vereador Nuno Palma Ferro disse, nomeadamente, 
que se estes pedidos fossem isentos, estariam a ser injustos com outras decisões que foram 
tomadas no passado sobre projetos muito semelhantes e, injustiça maior seria, outras 
isenções que não foram atribuídas a projetos muito mais pequenos e que eventualmente 
trariam um benefício muito maior.--------------------------------------------------------------------------------
Congratula-se com esta decisão que acabaram por tomar em conjunto, cada força política à 
sua maneira, e acha que pode dizer que, em situações futuras, se possa analisar eventuais 
isenções, totais ou parciais, e o seu impacto e contributo decisivo que possam ter para fixar a 
empresa, o que não é de todo o caso, uma vez que se está a falar de um investimento de 
22.000.000,00 € do primeiro ou segundo grupo hoteleiro do país.---------------------------------------
Para terminar e para memória futura informou que na EMAS – Empresa de Água e Saneamento 
de Beja, o projeto que foi apresentado para estas duas unidades hoteleiras contempla a 
ligação à rede pública de distribuição de água, disse.-------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, para rematar este assunto, disse que não é a percentagem ser 
grande ou pequena que o move nos seus comentários mas sim a justiça e equidade que se 
pretende dar ao processo, se o número é grande ou pequeno a Câmara Municipal tem que 
tentar é ser justa, reguladora e não punitiva, disse.----------------------------------------------------------- 
 

6. – 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. – 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.-------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 

Aprovada por unanimidade em reunião de 

câmara realizada em 26 de janeiro de 2022 
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O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 
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