
 
 

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 três, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
nove de fevereiro 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, da seguinte forma.-------------------------------------------- 
 

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 2/2022;--------------------------------- 

 
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 2/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 51)----------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque colocou as seguintes questões:--------------------------------
Relativamente à transferência de competências na área social para os Municípios e havendo 
conhecimento que irá ser pedido o alargamento do prazo até final do ano em curso perguntou 
se efetivamente este pedido foi efetuado e qual é o ponto da situação atualmente.----------------
Chamou a atenção para a divulgação da agenda cultural de Beja on-line, uma vez que tem 
existido um feedback negativo por parte dos munícipes por não conseguirem muitas vezes 
aceder à mesma, pesquisa que ela própria fez tendo chegado à conclusão que realmente não é 
uma pesquisa muito intuitiva, disse.------------------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à descentralização de 
competências no domínio da ação social, deu conhecimento que, neste momento, todos os 
municípios, Beja incluído, têm a obrigação de aceitar as mesmas a partir do dia 01 de abril de 
2022, no entanto, já houve despacho do Governo promulgado pelo senhor Presidente da 
República, para que nesse domínio em concreto a aceitação se possa processar no dia 01 de 
janeiro de 2023 e a Câmara Municipal de Beja vai exercer essa opção. Aguarda-se entretanto 
publicação em Diário da República dessa hipótese para posteriormente se submeter essa 
rejeição à reunião de câmara do dia 23 de fevereiro e à assembleia municipal do dia 28 de 
fevereiro para se confirmar essa rejeição no sentido do Município ter mais nove meses para 
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trabalhar esta aceitação.---------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à agenda cultural a senhora vereadora tem toda a razão, disse, tem sido uma 
agenda cultural aos soluços e às reticências, que tem a ver sobretudo com uma situação que 
agora em fevereiro já não se verificou tanto mas que se verificou muito nos meses de outubro, 
novembro, dezembro e janeiro, nomeadamente a anulação e cancelamento de inúmeras 
iniciativas e espetáculos por via do COVID-19. Esta situação causa grande dificuldade em lançar 
agendas, onde depois um terço ou metade das iniciativas ou espetáculos são anulados, porque 
não há forma de comunicar às pessoas esse facto. Aguarda-se que a pandemia estabilize para 
se poder voltar a formatos que são necessários, como o papel.-------------------------------------------
Relativamente à agenda cultural digital, que tem sido lançada uma vez ser possível no 
imediato dar conhecimento dos cancelamentos, a mesma costumava estar disponível num 
banner e se agora não está deveria estar, pelo que fica a chamada de atenção da senhora 
vereadora para que no mínimo, enquanto não se relançar as agendas em formato físico, pelo 
menos a agenda digital possa ser acedida de uma forma intuitiva.---------------------------------------
Em seguida informou que foi assinado digitalmente o contrato relativo à Estratégia Local de 
Habitação entre o Município de Beja e o IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, daí não ter havido cerimónia nem convites aos vereadores. Neste momento o 
contrato encontra-se em vigor de acordo com a Estratégia aprovada em Assembleia Municipal 
com uma exceção que não foi considerada pelo IHRU, nomeadamente a Medida 04 que visava 
a recuperação de 22 habitações de 22 famílias identificadas, com um valor de 588.500,00 €. É 
ainda provável, repetiu provável, que haja uma reformulação da Estratégia Local de Habitação 
dentro de algum tempo porque o financiamento do PRR não é a 100% mas sim no esquema 
apresentado em que o Município de Beja se terá de financiar com 12.000.000,00 € sendo o 
restante a fundos bonificados mas, se o PRR financiar a 100%, o Município de Beja será 
também abrangido, disse.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio fez as seguintes sugestões que visam a maior segurança rodoviária 
para que o executivo em permanência tomasse boa nota para intervir assim que possível:-------
Colocação de lombas redutoras de velocidade ou passadeiras sobrelevadas em três artérias, 
nomeadamente, na antiga Rua 1º de Maio que vem desde a rotunda do Beja Park Hotel até ao 
estacionamento do Parque das Merendas, na Avenida Comandante Ramiro Correia e na Rua 
Coronel Brito Pais e que na opinião dos vereadores da CDU merecem este tipo de intervenção 
o mais depressa possível porque o que se assiste diariamente são situações que colocam em 
perigo quer os peões quer o próprio trânsito automóvel que circula nestas vias.---------------------
Repintura das passadeiras que desapareceram com as intervenções que foram realizadas no 
Bairro Beja II, mais concretamente na Rua Pablo Neruda.---------------------------------------------------
Por outro lado, propôs que fosse reativado o Conselho Municipal de Segurança. Desconhecem 
se o mesmo tem desenvolvido alguma atividade e se têm sido discutidos alguns assuntos que 
agora abordou, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao Conselho Municipal de 
Segurança lembrou que no anterior mandato houve alterações legislativas profundas às 
composições destes Conselhos. Atualmente, essas questões estão ultrapassadas e o 
Regulamento Provisório do Conselho já foi aprovado na Assembleia Municipal extraordinária 
de 22 de dezembro de 2021 e portanto aguarda-se que seja realizada a primeira reunião.-------- 
 
O vereador Rui Marreiros tomou boa nota das sugestões apresentadas.------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, considerou que a Associação de Condomínios dos Bairros Beja I e Beja 
II com quem encetaram recentemente alguns contatos e onde andaram mais uma vez a ver in 
loco o seu trabalho, que atravessa graves dificuldades financeiras até para pagar vencimentos 
mas que se substitui àquele que é o papel da Câmara Municipal, desde logo ao nível de 
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manutenção do edificado, da vigilância, manutenção e limpeza do parque urbano, bem como o 
trabalho social de fundo que desenvolve, reúne as condições para ver o seu apoio aumentado 
pelo que propôs que o valor estipulado no protocolo existente passasse dos 1.000,00 € para os 
1.500,00 € mensais para fazer face a estas dificuldades e assegurar os postos de trabalho que a 
associação tem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para além disto referiu que também foram informados que a Câmara Municipal estaria a 
enviar para a Associação, dando prazos para o efeito, intimações para realização de obras em 
frações que inclusivamente são municipais, disse.------------------------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro reportou que os elementos da Coligação Consigo Beja Consegue 
na União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista o têm informado que estão com 
alguma dificuldade na comunicação com o senhor Presidente da Câmara, portanto, sendo as 
Juntas de Freguesia o elo de ligação mais próximo do munícipe e muito próximo da autarquia, 
apelou que estes elementos fossem recebidos porque com certeza em tudo melhorarão o 
serviço à cidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou também que a documentação relativa às próximas reuniões possa ser enviada à 
sexta-feira, ainda que não seja completa, porque como se calcula, quem não está no executivo 
em funções, para além de abordar os assuntos pela primeira vez, precisa, no seu caso, de 
preparar as reuniões com os restantes elementos da Coligação.------------------------------------------
Relativamente à Associação de Condomínios dos Bairros Beja I e Beja II considerou ser da mais 
elementar justiça o aumento desse apoio e portanto se o senhor vereador Vítor Picado não 
fizesse esta proposta ela teria sido feita de outro lado, disse.---------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado, disse que a proposta está feita, isto é, o apoio para a Associação de 
Condomínios passar de 1.000,00 € para 1.500,00 €.----------------------------------------------------------
Relativamente ao assunto que o vereador Nuno Palma Ferro levantou, nomeadamente a 
articulação com as Juntas de Freguesia, referiu que os vereadores da CDU estão 
frequentemente a receber feedbacks sobre a falta de resposta a um conjunto de assuntos e 
não se trata só da União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista, a Junta de 
Freguesia de Baleizão e outras têm reportado este facto, disse.------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao que foi dito sobre a 
Associação de Condomínios, salientou que os vereadores em regime de não permanência, 
podem efetivamente fazer recomendações sobre o aumento do valor deste ou de outros 
apoios mas não podem fazer proposta de despesa, só quem pode fazer isso é o executivo em 
permanência que têm a obrigação de executar o Orçamento, portanto, podem votar a favor, 
contra ou abster-se, fazer recomendações e apresentar moções ou declarações de voto sobre 
propostas do executivo mas não podem propor despesa vinculativa, disse.--------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente às Juntas de Freguesia e ao que o vereador Vítor 
Picado referiu, para ser absolutamente claro, esclareceu que uma coisa que pode acontecer é 
não receberem as respostas que estão é espera de receber, outra coisa é receberem resposta 
e, sendo referida a Junta de Freguesia de Baleizão, disse que praticamente dia sim, dia não 
recebe e-mails da mesma e poucos ou nenhum ficarão sem resposta tal como das outras 
Juntas de Freguesia. Como já tinha informado umas coisas ficam agendadas, outras estão em 
análise e outras são incluídas no programa de trabalhos para serem calendarizadas, portanto, 
estar sentado atrás de um computador e enviar um e-mail é muito fácil, depois para executar 
há uma programação própria, até porque as respostas não podem ser imediatas nem todas 
positivas. Depois, todas as Juntas ou todos os Presidentes de Junta que já pediram para reunir 
sobre determinadas matérias têm sido recebidos coisa que a Junta de Freguesia de Baleizão 
não fez, isto é, envia inúmeros e-mails mas nunca pediu uma reunião, disse.------------- 
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O vereador Vítor Picado, disse que frisou a título de exemplo a Junta de Freguesia de Baleizão 
como o vereador Nuno Palma Ferro frisou a União de Freguesia de Santiago Maior e São João 
Baptista e não se trata de não receberem as respostas que querem, nalguns assuntos isso 
pode acontecer e é normal, agora há outros aos quais pura e simplesmente não obtém 
qualquer resposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às propostas que os vereadores em regime de não permanência podem ou não 
fazer, disse que não tem a certeza se a questão não será vinculativa mas não querendo estar a 
teimar vai procurar esclarecer cabalmente esta situação, disse.------------------------------------------ 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, no sentido de poder dar uma resposta efetiva aos elementos da 
Coligação Consigo Beja Consegue que realmente o confrontaram, perguntou se é ou não 
verdade que a União de Freguesia de Santiago Maior e São João Baptista pediu uma audiência 
ao senhor Presidente da Câmara que ainda não foi satisfeita?--------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, deu conhecimento que existe de facto um 
pedido para reunir ao qual respondeu que, na sequência da aprovação do Orçamento, iria 
receber as Juntas de Freguesia e é isso que começará a fazer muito em breve de uma forma 
mais próxima, disse.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto seguinte.------------------------------ 
 

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

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

2.1. – Proposta de aprovação da 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa 
2022;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Presente a 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa 2022, que constitui documento anexo 
número um e faz parte integrante da presente ata, que tem como objetivo alterar valores 
dentro da mesma rubrica para reforçar a sub-rubrica relativa ao pagamento de horas 
extraordinárias e horas noturnas.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 52)--------------------------------------------------- 
 

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

 
Atento 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, indicam-se, seguidamente, as modificações 
constantes da respetiva proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, que constitui documento 
anexo número dois e faz parte integrante da presente ata:------------------------------------------------
POSTOS DE TRABALHO CRIADOS:--------------------------------------------------------------------------------------
Assistentes Operacionais – Novos Recrutamentos – para ocupação em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:---------------------------------------------------
1 Assistente Operacional – Gabinete de Apoio ao Investimento (GAI)/Parque de Feiras e 
Exposições de Beja;----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Pedreiro – Divisão de Serviços Operacionais (DSO)/Serviço de Obras 
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Municipais – Obras por Administração Direta;-----------------------------------------------------------------
1 Assistente Operacional/Auxiliar de Serviços Gerais – Divisão de Educação, Desporto e 
Juventude (DEDJ)/Serviço de Educação – Residência de Estudantes (Palácio dos Maldonados).------
As modificações/alterações introduzidas devem-se ao facto de terem sido identificadas, 
recentemente, as necessidades de pessoal indicadas, que carecem de ser supridas no ano 
2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 53)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3. – Proposta de atribuição do suplemento de penosidade e 
insalubridade;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O artigo 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, estabelece as condições de atribuição dos suplementos 
remuneratórios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, procede à fixação de um suplemento 
remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este suplemento encontrava-se previsto no artigo 24º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, e passou a reger-se pelas normas constantes do referido Decreto-Lei, a partir de 
01/01/2022, data de entrada em vigor deste diploma legal, atendendo a que a citada Lei, que 
aprovou o Orçamento do estado para 2021, vigorou no ano para o qual foi aprovada.-------------
Assim e por via da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
concretizou-se a manutenção do referido suplemento remuneratório, alargando-se o seu 
âmbito de aplicação a outras situações de idêntica penosidade e insalubridade.---------------------
Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de novembro, 
este suplemento remuneratório tem como fundamento o exercício de funções em condições 
de penosidade e insalubridade pelos trabalhadores integrados na carreira geral de Assistente 
Operacional que desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e 
tratamento de efluentes, higiene urbana, saneamento, procedimentos de inumações, 
exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de 
canis e recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, de que resulte 
comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde.-----------------------------
Conforme dispõe o artigo 3º do referido Decreto-Lei, para efeitos de enquadramento com 
vista à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, nas autarquias, compete ao 
órgão executivo – sob proposta financeiramente sustentada do respetivo presidente da 
câmara municipal, do presidente da junta de freguesia ou do dirigente ou órgão máximo do 
serviço, quando aplicável – definir quais as funções que efetivamente preenchem os requisitos 
de penosidade e insalubridade, bem como o seu nível, para o que deve identificar anualmente, 
e justificar, no mapa de pessoal, os postos de trabalho da carreira geral de Assistente 
Operacional cuja caracterização implica o exercício de funções em condições de penosidade e 
insalubridade. Nessa identificação deve constar, expressamente, a qualificação do nível de 
insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto.--------------------------------------------------
No âmbito dos procedimentos a acautelar com vista à aplicação do disposto no referido artigo 
3º, nomeadamente no que respeita ao conteúdo dos pontos 1, 2 e 5 do mesmo artigo, 
elaborou-se o documento que constitui documento anexo número três e faz parte integrante 
da presente ata, identificado como Anexo 4 do Mapa de Pessoal aprovado para o ano 2022, o 
qual contém a identificação e justificação do número de postos de trabalho nas áreas da 
recolha de resíduos, higiene/limpeza urbana e procedimentos de inumações, exumações, 
transladações e abertura, aterro e arranjo de sepulturas e asfaltamento de rodovias, bem 
como a qualificação do nível de insalubridade ou penosidade como baixo, médio ou alto, cuja 
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caracterização dos postos de trabalho constante do mesmo implica o exercício de funções em 
condições de penosidade e insalubridade com riscos diferenciados nas áreas funcionais 
indicadas, as quais estão contempladas no artigo 2º do citado Decreto-Lei. O referido Anexo 4 
destina-se a ser apresentado em reunião de Câmara e em sessão da Assembleia Municipal, 
para efeitos de aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------
Em consonância com o disposto no nº 4 do mencionado artigo 3º, foi obtido o parecer 
fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e foi feita a audição 
dos representantes dos trabalhadores cujas informações se anexam. Quanto à informação dos 
representantes dos trabalhadores, os mesmos referem que não apresentam oposição à 
atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores das áreas/funções 
indicadas no parecer referido reivindicando, embora, que a aplicação do suplemento deve ser 
alargada a outras profissões/funções indicadas na respetiva informação. Contudo, há que 
registar que essas profissões/funções não se encontram previstas no artigo 2º do Decreto-Lei 
nº 93/2021, de 09 de novembro, o que não possibilita que sejam consideradas para efeitos de 
aplicação do respetivo suplemento. Referem, ainda, os representantes dos trabalhadores que 
deve ser considerado o nível alto de penosidade e insalubridade para todos os trabalhadores. 
Relativamente a este assunto, devem manter-se os níveis registados na informação constante 
do parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Quanto 
aos considerandos feitos, pelos representantes dos trabalhadores, à proposta de atribuição do 
nível baixo de penosidade e insalubridade às funções desempenhadas no cemitério municipal 
por um Assistente Operacional/Pedreiro, há que esclarecer e registar que a proposta agora 
apresentada considera que se deverá atribuir o nível médio e não o nível baixo.---------------------
Em face do exposto e em conformidade com o estabelecido no mencionado artigo 3º, nº 2, 
propôs-se à Câmara, nos seguintes termos, a atribuição do suplemento remuneratório com 
fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade aos 
trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade (DAS) e da Divisão de Serviços Operacionais (DSO), que ocupam os postos de 
trabalho identificados no Anexo 4 do Mapa de Pessoal/Ano 2022 e aos trabalhadores que virão 
a ser recrutados e cujos postos de trabalho estão previstos, também, no referido Anexo 4, 
atento o parecer fundamentado do Gabinete de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
se subscreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível alto de penosidade e insalubridade: a atividade de recolha de resíduos, cujos 
Assistentes Operacionais, que ocupam e venham a ocupar os respetivos postos de trabalho, 
estão integrados nas áreas profissionais de Cantoneiro de Limpeza (41) e de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (17), no âmbito da DAS; a atividade inerente aos 
procedimentos de inumações, exumações, transladações e abertura e aterro de sepulturas, 
cujos Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os respetivos postos de 
trabalho, estão integrados na área profissional de Coveiro (6), no âmbito da DAS, e a atividade 
inerente ao asfaltamento de rodovias, cujo Encarregado Operacional (1) da carreira geral de 
Assistente Operacional e os Assistentes Operacionais, que ocupam ou venham a ocupar os 
respetivos postos de trabalho, estão integrados nas áreas profissionais de Asfaltador (9) e de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais (7), no âmbito da DSO;---------------------------
Com nível médio de penosidade e insalubridade: a atividade de higiene/limpeza urbana, cujo 
Encarregado Operacional (1) da carreira geral de Assistente Operacional e os Assistentes 
Operacionais, que ocupam os respetivos postos de trabalho, estão integrados na área 
profissional de Cantoneiro de Limpeza (17), no âmbito da DAS, e a atividade inerente ao arranjo 
de sepulturas, cujo Assistente Operacional, que ocupa o respetivo posto de trabalho, está 
integrado na área profissional de Pedreiro (1), no âmbito da DAS. Neste enquadramento, 
encontra-se abrangido o trabalhador Manuel João Martins Periquito, da DAS, integrado na 
carreira/categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza, que desenvolve a sua 
atividade na área funcional de higiene/limpeza urbana, o qual, por se encontrar a 
desempenhar funções numa freguesia rural, não foi considerado, inicialmente, e no que se 
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refere ao ano 2021, para efeitos de atribuição do referido suplemento, devendo acautelar-se, 
também, pelos motivos indicados, o pagamento do referido suplemento com efeitos a 
01/01/2021 nos dias de trabalho efetivamente prestados em condições de penosidade e 
insalubridade;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Com nível baixo de penosidade e insalubridade e no âmbito da atividade de recolha de 
resíduos, os Encarregados Operacionais (3) da carreira geral de Assistente Operacional 
integrados na DAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao encargo financeiro estimado, para o ano 2022, o mesmo corresponde, 
aproximadamente, a 99.600,00 € e, para o efeito, foi considerado o respetivo montante na 
rubrica orçamental “Outros Suplementos e Prémios – Outros”, a que corresponde a 
classificação de despesa 010201021302.--------------------------------------------------------------------------
No que se refere, ainda, à atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade, propôs-se, também, que o mesmo seja atribuído com efeitos a 1 de janeiro de 
2022, atento o estabelecido no nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 93/2021, de 09 de 
novembro, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, 
independentemente da sua natureza ou denominação, conforme dispõe o nº 4 do artigo 4º do 
referido Decreto-Lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------
O valor diário a abonar para os níveis baixo, médio e alto de penosidade e insalubridade 
corresponde a 3,36 €, 4,09 € e 4,99 €, respetivamente, salvo se neste último caso resultar valor 
superior da aplicação do disposto na alínea c) do nº 1 do citado artigo 4º, sendo a 
remuneração base diária calculada de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 155º da LTFP, 
na redação atual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do nº 3 do mencionado artigo 4º, o suplemento deverá ser pago em função dos 
dias de trabalho efetivamente prestados pelos trabalhadores com sujeição às funções em 
condições de penosidade e insalubridade e, também, em função do nível atribuído às 
mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal.(Deliberação nº 54)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que votaram favoravelmente esta proposta, contudo, tal como 
no documento que apresentaram no início do mandato, voltou a dizer que na opinião dos 
vereadores da CDU existe outro conjunto de trabalhadores que estão em condições de estar a 
receber este suplemento de penosidade e insalubridade pelo nível mais alto, nomeadamente, 
a equipa da varredura, disse.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de orçamentação e gestão das despesas com pessoal;------- 
 
Considerando o artigo 31º do Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), e os artigos 5º, 7º 
e 13º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, compete ao órgão executivo, aquando 
da elaboração do orçamento, tomar decisões nos seguintes domínios:---------------------------------
1. Prémios de desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo às verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos com a atribuição de 
prémios de desempenho deverá, fixar-se, fundamentadamente, o universo dos cargos e o das 
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as 
desagregações necessárias do montante disponível em função de tais universos (artigo 13º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).----------------------------------------------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório:-------------------------------------------------------------
Determinar o montante máximo a afetar para efeitos de alteração do posicionamento 
remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e números 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
1.1. Alteração obrigatória do posicionamento remuneratório (alínea b) do nº 2 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------
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1.2. Alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, com indicação dos 
universos das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo 
com as desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 7º do Decreto-Lei nº 

209/2009, de 03 de setembro);----------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Alteração excecional do posicionamento remuneratório, com a indicação dos universos 
das carreiras e categorias abrangidas e, também, a indicação do montante máximo com as 
desagregações necessárias (alínea b) do nº 2 do artigo 5º e artigo 8º do Decreto-Lei  

nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho:------------------
Determinação do montante máximo a utilizar com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados (alínea a) do nº 2 do 

artigo 5º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro).-------------------------------------------------------
Nestes termos e considerando o Orçamento da Câmara Municipal de Beja aprovado para o ano 
2022, propõe-se ao órgão executivo, relativamente a cada um dos pontos supra mencionados, 
o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prémios de desempenho: Não houve lugar a dotação orçamental.-----------------------------------
2. Alteração do posicionamento remuneratório: A dotação orçamental corresponde a 
55.571,18 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Recrutamento de trabalhadores para ocupação de novos postos de trabalho: A dotação 
orçamental corresponde a 770.825,28 €.------------------------------------------------------------------------
A decisão do órgão executivo deverá ser tornada pública, nos termos do nº 5 do artigo 7º do  
Decreto-Lei nº 209/2009, de 03 de setembro, mediante afixação em local adequado das 
respetivas instalações e publicação no sítio da internet desta Autarquia.-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 55)----------- 
 
O vereador Vítor Picado referiu que votaram favoravelmente esta proposta, contudo, 
consideram os vereadores da CDU que deveriam ser criadas as condições para durante o ano 
assegurar os prémios de desempenho até para maior motivação dos trabalhadores, disse.------- 
 

2.5. – Propostas de abertura de procedimentos por concurso público:------- 

 
Presente o processo relativo à abertura de procedimento por concurso público para concessão 
do restaurante e bar da Piscina Municipal Descoberta de Beja, que constitui documento 
anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.--------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submete-la à Assembleia 
Municipal. Mais deliberou nomear para membros do júri os seguintes Técnicos: Presidente: 
João Margalha; Vogais efetivos: Maria João Macedo e Paula Mansinhos; Vogais suplentes: 
Teresa Costa e Ana Bela Correia.(Deliberação nº 56)----------------------------------------------------------- 
 
O processo relativo à aprovação do projeto de execução e das restantes peças do 
procedimento com vista à abertura de concurso público para a realização da empreitada de 
Valorização do espaço do Fórum Romano de Beja, foi retirado.------------------------------------------ 
 

2.6. – Proposta de aprovação e adjudicação de trabalhos 
complementares e trabalhos a menos;------------------------------------------------------------ 

 
O processo relativo à aprovação e adjudicação de trabalhos complementares e trabalhos a 
menos da empreitada de reabilitação e refuncionalização do Edifício da Piscina Descoberta, 
foi retirado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Página 9 de 22 
 

2.7. – Caducidade da adjudicação efetuada à Consdep – Engenharia e 
Construção, S.A. e nova adjudicação à empresa Moreira & Serrano, Ldª;--- 

 
Registo nº 701, de 21 de janeiro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estabelece o nº 1 do artigo 91º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, que a adjudicação caduca se, por facto que lhe 
seja imputável, o adjudicatário não prestar a caução que lhe seja exigida nos termos e nos 
prazos estipulados, situação que se verificou no presente procedimento e onde, mesmo após a 
concessão de uma prorrogação de prazo para esse efeito, essa caução não foi apresentada.-----
Perante esta situação e como previsto no nº 2 do já referido artigo 91º do CCP, deverá o órgão 
competente para a decisão de contratar, a Câmara Municipal, adjudicar a empreitada à 
proposta ordenada em lugar subsequente na lista constante do relatório final de análise de 
propostas do presente procedimento.---------------------------------------------------------------------------
Igualmente, de acordo com o nº 3 do mesmo artigo 91º, a não prestação da caução pelo 
adjudicatário no caso de empreitadas de obras públicas determina a imediata comunicação 
desse facto ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IMPIC.------------
Assim, propõe-se que a anterior adjudicação se considere caducada e se adjudique a 
empreitada de construção do Edifício CEBAL a Moreira & Serrano, Ldª, pelo valor de 
1.464.989,87 € (+ IVA), segunda classificada da lista ordenada para efeitos de adjudicação 
estabelecida no relatório final de análise de propostas.-----------------------------------------------------
Ao abrigo do nº 1 do artigo 98º do CCP, a minuta do contrato deverá ser aprovada em 
simultâneo com a decisão de adjudicação.----------------------------------------------------------------------
Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, propõe-se que o gestor do contrato a 
identificar no seu texto seja o Engº João Margalha.-----------------------------------------------------------
Face ao prazo de execução da empreitada, aos procedimentos administrativos a assegurar até 
ao início da obra e perante o cronograma financeiro da nova proposta a adjudicar, propõe-se a 
seguinte repartição de encargos (valores sem IVA incluído):--------------------------------------------------
2022 ……………………………………………………………………………………………………………………. 456.397,30 €  
2023 …………………………………………………………………………………………………………………. 1.008.592,57 € 
 
O vereador Vítor Picado, relativamente a este processo, disse que infelizmente o tempo lhe 
veio dar razão, uma vez que transitou do anterior executivo e, na altura, pareceu-lhe óbvio, 
tendo em conta os dados que tinham em cima de mesa, que isto poderia vir a acontecer. Não 
se regozija naturalmente com as dificuldades dos outros mas, acima de tudo, o que lhe causou 
logo impressão, por um lado, foi o Relatório Final ser bastante questionável, tendo em conta a 
reclamação apresentada pela empresa Moreira & Serrano, Ldª e por outro lado, ser do 
conhecimento público a situação financeira em que a empresa que ficou em 1º lugar se 
encontrava.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Marreiros quis clarificar que o que se passou relativamente a este processo não 
tem a ver com a tomada de decisões baseadas em teimosias ou baseadas naquilo que se diz 
por aí, ou seja, o Município, o executivo e os elementos dos júris, respeitam o Código da 
Contratação Pública e regem-se por um conjunto de parâmetros e neste caso o júri que é 
soberano, decidiu segundo a apreciação que fez das propostas, adjudicar à empresa em 
questão, independentemente do que se ouvia por aí e foi sobre essa proposta que se tomou a 
decisão. O que aconteceu foi de facto que no momento em que o 1º classificado teve de 
apresentar a garantia bancária não o fez. Obviamente que se tivessem conseguido antecipar 
essa situação seguramente que o tinham feito porque se perdeu tempo e corre-se algum risco 
tendo em conta que esta obra envolve financiamento, portanto, é a contratação pública que 
leva a esta proposta de adjudicação e não uma questão de teimosia ou preferência, disse.------- 
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O vereador Vítor Picado para terminar este assunto disse, para deixar bem claro, que ninguém 
falou em teimosia ou preferências, o que referiu foi que o que lhe causou impressão, nem 
sequer era as supostas dificuldades do 1º classificado mas sim com o Relatório Final por recear 
que esta questão pudesse causar problemas a todos os elementos do executivo e daí ter 
optado até por não ter participado, na altura, na deliberação, tudo o resto são especulações 
que não fez pelo que agradece que não coloquem palavras na sua boca, disse.---------------------- 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a repartição 
de encargos à Assembleia Municipal.(Deliberação nº 57)----------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de adjudicação;------------------------------------------------------------------------ 

 
Presente o Relatório Final do júri do procedimento por consulta prévia para aquisição de 
diversos serviços de vigilância ao abrigo do Acordo Quadro, propondo a adjudicação à 
empresa Ronsegur, Rondas e Segurança, S.A., pelo valor de 469.647,80 €, acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 58)----------- 
 

2.9. – Proposta de libertação de cauções;------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 173, de 07 de janeiro de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que executou a empresa Marcelino & Rodrigues, Ldª, entre 2008 e 2018, 
algumas obras para o Município de Beja, (Remodelação e Beneficiação da EB 1 nº 2 em Baleizão; 
Trabalhos complementares na EB 1 nº 2 de Baleizão; Ampliação do Cemitério de Santa Vitória e 

Construção de Sala Polivalente – Antiga Escola do Padrão – Nossa Senhora das Neves) uma delas 
mesmo antes da entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, sendo uma empresa que 
sempre demonstrou uma boa capacidade de realização e relacionamento.----------------------------
O processo de restituição de cauções ao abrigo da legislação própria e do regime excecional de 
liberação de cauções previsto no Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto não tem sido fácil 
de acompanhar, até porque existem por vezes lapsos nas retenções que teoricamente 
deveriam ser efetuadas nos autos de medição e revisões de preços, situações que por vezes só 
são detetadas bastante mais tarde.-------------------------------------------------------------------------------
No caso particular da empresa Marcelino & Rodrigues, Ldª, onde só apenas a sua última obra 
concluída em 2018 ainda não se encontra recebida definitivamente, o valor que temos 
registado ainda como retido nas várias obras não coincide com o que a empresa reclama e, de 
acordo com as informações recolhidas junto da DAF, é também superior ao que na realidade 
existe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim e em face dos dados fornecidos pela Contabilidade, temos neste momento apenas 
retidos na conta de operações de tesouraria em nome de Marcelino & Rodrigues, Ldª a 
importância de 962,90 €, devendo ficar ainda cativo para futuras liberações da obra ainda não 
recebida definitivamente, a Construção da Sala Polivalente na antiga Escola do Padrão, o valor 
de 53,73 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estando a empresa de acordo com esta solução e para que se possam encerrar estes 
processos, propõe-se que seja restituído à empresa Marcelino & Rodrigues – Construções, Ldª 
a diferença entre os valores atrás referidos, num total de 962,90 – 53,73 = 909,17 €, ficando 
deste modo corrigidos eventuais lapsos anteriores.----------------------------------------------------------
Este processo de liberação de cauções refere-se unicamente a valores retidos em numerário, 
pelo que o próprio assunto indica “liberação de valores retidos nos pagamentos”;------------------
O valor que deverá ainda ficar retido para posteriores liberações da Escola do Padrão (53,73 €) 
refere-se apenas à revisão de preços e onde a retenção foi feita em numerário, sendo que para 
além deste valor ainda temos como caução em garantia bancária 2.946,61 €, 25% da caução 
inicial de 11.786,42 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------
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De acordo com o previsto no nº 5 do artigo 295ª do CCP, a liberação de cauções é feita do 
seguinte modo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nos contratos referidos no número anterior em que o prazo aí referido das obrigações de 
correção de defeitos seja superior a dois anos, o contraente público promove a liberação da 
caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos 
seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caução;--------------------------------------------------------
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caução;--------------------------------------------------------
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caução;---------------------------------------------------------
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caução;-----------------------------------------------------------
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.”------------------------------------------------------------------
Assim, estando a empreitada de “Construção da Sala Polivalente na antiga Escola do Padrão” 
recebida provisoriamente desde 15 de fevereiro de 2018, já foram libertados anteriormente 
75% da caução (3 anos), havendo a possibilidade de liberar mais 15% a partir de 15 de fevereiro 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 59)----------- 
 

2.10. – Propostas de aprovação de minutas:--------------------------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato avulso de empreitada de construção do Edifício CEBAL, que 
constitui documento anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 60)----------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso para aquisição de serviços de vigilância ao abrigo do 
Acordo Quadro, que constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da 
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 61)----------- 
 

2.11. – Proposta de aprovação de contrato-programa financeiro;--------------- 

 
Presente o contrato-programa financeiro a celebrar entre o Município de Beja e o JODICUS – 
Grupo de Teatro:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Primeira – Objeto:-----------------------------------------------------------------------------------------
Constitui objeto do presente contrato o incentivo e a cooperação materializada através da 
atribuição pelo Município de Beja, ao Teatro JODICUS, de uma comparticipação financeira e/ou 
cedência de equipamentos e de impressão de materiais gráficos, e que se destinam ao apoio 
da concretização das atividades especificamente mencionadas neste contrato programa e a 
serem desenvolvidas pelo Teatro JODICUS, bem como disciplinar e definir as regras dos apoios 
aqui contratualizados.------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Segunda – Finalidade e Objetivos:--------------------------------------------------------------------
1. A finalidade do presente contrato-programa resulta da concretização do seu objeto na 
prossecução de uma estratégia municipal de compromisso e coresponsabilização entre o 
Município e os agentes culturais locais, ou outros que possam vir a ser alvo de apoios 
financeiros e logísticos pelo Município, no caso em apreço, entre o Município de Beja e o 
Teatro JODICUS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. São objetivos estratégicos deste contrato-programa:-----------------------------------------------------
a) A estratégia municipal de promoção de uma programação cultural eclética, de qualidade, 
diversificada e abrangente devidamente enquadrada no contexto sociocultural do concelho, 
integradora das dimensões de programação generalista, de criação cultural, fidelização e 
criação de públicos, democratização cultural, valorização e mobilização de dinâmicas culturais 
locais, potenciadoras da preservação do património cultural do concelho, capazes de 
incentivar a participação de populações menos familiarizadas com as artes e com a cultura;----- 
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b) Promover um modelo de financiamento municipal aos agentes culturais potenciador da 
sustentabilidade da sua atividade através da capacidade de cativar e fidelizar públicos e 
diversificar fontes de financiamento para além do Município, podendo ser incluindo no âmbito 
dos contratos-programa a celebrar indicadores de medida da eficiência e eficácia das 
ações/projetos/programas a desenvolver;----------------------------------------------------------------------
c) Apoiar e potenciar o conhecimento do trabalho realizado pelos agentes culturais do 
Município contribuindo para o reforço da sua notoriedade e posicionamento em matéria de 
agenda cultural local e garantir o desenvolvimento de atividades culturais nas várias 
dimensões estratégicas referidas na alínea a) sempre e quando lhe seja reconhecido pelo 
Município o interesse público e por essa via o seu financiamento ou apoio.---------------------------
3. São objetivos específicos do presente contrato-programa:----------------------------------------------
a) Apoiar e reforçar a capacidade de criação e apresentação cultural do Teatro JODICUS;----------
b) Apoiar e potenciar o conhecimento do trabalho realizado pelo Teatro JODICUS contribuindo 
para o reforço da sua notoriedade e posicionamento em matéria de agenda cultural local.-------
c) Promover uma maior interligação entre o trabalho desenvolvido pelo Teatro JODICUS e a 
população do concelho, potenciando a sua apresentação em vários locais do concelho;-----------
d) Promover o conhecimento e a divulgação do trabalho realizado pelo Teatro JODICUS no 
concelho;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Disponibilizar mais oferta para usufruto da população, com particular foco nos públicos que 
normalmente não têm acesso ou não têm interesse pelo Teatro trabalhando a formação de 
púbicos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Permitir ao Teatro JODICUS e ao Município, através da aplicação de instrumentos de 
avaliação de satisfação por parte do público, monitorizar o interesse da programação cultura 
disponibilizada com apoios públicos;-----------------------------------------------------------------------------
g) Permitir num quadro de sustentabilidade que o Teatro JODICUS desenvolva novas 
metodologias de gestão financeira, com recurso a diferentes fontes de financiamento e 
avaliação das receitas por via da oferta cultural que disponibilizam, e ao Município de Beja a 
gestão dos apoios financeira na área cultural com base no interesse e boa gestão dos dinheiros 
públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Terceira – Prazo de execução do programa:-------------------------------------------------------
O prazo de execução do projeto, objeto de comparticipação financeira, cedência de 
equipamentos e impressão de materiais gráficos ao abrigo do presente contrato-programa, 
produz efeitos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022.--------------------------------------------
Cláusula Quarta – Comparticipação financeira:--------------------------------------------------------------
1. Para a execução do objeto definido na Cláusula Primeira, o Município de Beja concede ao 
Teatro JODICUS uma comparticipação financeira no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) 
destinada a todas as atividades a desenvolver a título gratuito;-------------------------------------------
2. O apoio financeiro previsto no número anterior é efetuado em duas parcelas:--------------------
a) A primeira de 75%, correspondendo a 3.750.00 € (três mil setecentos e cinquenta euros), 
pagável até fim do mês de abril de 2022 e;----------------------------------------------------------------------
b) A última parcela paga até final do mês de julho, após entrega do relatório específico da 
atividade objeto deste contrato, previsto na alínea j) da cláusula oitava deste contrato-
programa, pelo Teatro JODICUS.------------------------------------------------------------------------------------
3. O Teatro JODICUS pode obter financiamento complementar com ou para o desenvolvimento 
das atividades aqui previstas e que não sejam disponibilizadas a título gratuito ou sendo, o 
Teatro JODICUS fica obrigado a apresentar os comprovativos dessas fontes de financiamento, 
complementares ao apoio financeiro aqui estabelecido, ao Município, nos quinze dias 
imediatamente seguintes à sua concretização em tesouraria da Associação.--------------------------
Cláusula Quinta – Cedência de Equipamentos:---------------------------------------------------------------- 
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1. O Município de Beja cede ao Teatro JODICUS a utilização dos espaços da Casa da Cultura ou 
do Cine Teatro Pax Júlia, para ensaios, o primeiro, ou apresentações do espetáculo, o segundo, 
nas condições que sejam observáveis e de acordo com existência de disponibilidade e 
capacidade de calendarização dos espaços, e com agendamento atempados que se pode 
entender com um mês de antecedência, em articulação com a Divisão de Cultura – 
cultura@cm-beja.pt;--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. O Teatro JODICUS recebe os equipamentos devidamente limpos e prontos a utilização e 
deverá devolvê-los nas mesmas condições ao Município de Beja, após cada utilização.------------
Cláusula Sexta – Impressão de materiais gráficos:-----------------------------------------------------------
1. O Município de Beja assegurará a impressão dos materiais gráficos promocionais das ações 
desenvolvidas pelo Teatro JODICUS, no âmbito deste contrato programa, e outras, até um 
máximo de 1000 impressões, enquadradas na divulgação normal das iniciativas próprias ou 
apoiadas e de acordo com a capacidade de execução/impressão dos serviços municipais, 
nomeadamente cartazes, telões, folhetos e convites;--------------------------------------------------------
2. Cabe ao Teatro JODICUS entregar a arte final dos materiais gráficos a imprimir em formato 
compatível com tratamento digital pretendido, com pelo menos um mês de antecedência, 
indicando a quantidade pretendida;------------------------------------------------------------------------------
3. O Município de Beja assegurará a divulgação das ações, no sítio da Internet do Município, ou 
outro que considere adequados e pertinentes.----------------------------------------------------------------
Cláusula Sétima – Obrigações do Município de Beja:--------------------------------------------------------
1. Cabe ao Município de Beja monitorizar a execução do presente contrato-programa com 
exatidão, podendo para o efeito:----------------------------------------------------------------------------------
a) Solicitar ao Teatro JODICUS toda a informação, de qualquer natureza, considerada necessária 
ao bom acompanhamento e monitorização da utilização das verbas atribuídas ao abrigo do 
presente contrato-programa, incluindo as previstas nas alíneas h) e i) da cláusula seguinte;------
b) Realizar ou mandar realizar ações de fiscalização e controlo financeiro, inquéritos ou 
sindicâncias e/ou determinar a realização de auditorias externas ou solicitar todos os 
esclarecimentos que entenda como pertinentes que deverão ser facultados até um prazo de 
30 dias;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Suspender os pagamentos previstos neste contrato-programa, em caso de incumprimento 
pelo Teatro JODICUS, das obrigações previstas no presente contrato-programa.----------------------
2 – São obrigações do Município de Beja:-----------------------------------------------------------------------
a) Disponibilizar ao Teatro JODICUS a comparticipação financeira e os apoios logísticos 
destinados ao desenvolvimento do presente contrato-programa e nos termos nele definidos, 
salvo situação não prevista e imponderável e que o possa inviabilizar, nos exatos termos 
definidos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Garantir, através da Divisão de Cultura o acompanhamento regular da execução deste 
contrato-programa mantendo um canal aberto de comunicação com o Teatro JODICUS, 
nomeadamente, através do endereço cultura@cm-beja.pt.------------------------------------------------
Cláusula Oitava – Obrigações do Teatro JODICUS:-----------------------------------------------------------
1. Cabe ao Teatro JODICUS o planeamento, conceção, execução e avaliação das atividades a 
realizar no âmbito do presente contrato-programa nos termos das obrigações que se seguem: 
a) Apresentar o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas da Associação relativo ao ano 
anterior, à data de assinatura do presente contrato-programa, aprovado em Assembleia Geral, 
acompanhado da respetiva ata e do Parecer do Conselho Fiscal, assim como, o Plano de 
Atividades do ano corrente onde conste a inclusão da atividade prevista neste contrato-
programa, e respetivo Orçamento ambos devidamente aprovados pela Direção da Associação e 
Assembleia Geral;------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Apresentar outros documentos que lhe sejam solicitados comprovativos das despesas de 
execução das atividades previstas no presente contrato-programa, ou de receitas 
complementares ao apoio do Município de Beja, caso se verifiquem, nomeadamente, em 
matéria de receitas o previsto no nº 3 da cláusula quarta.-------------------------------------------------- 

mailto:cultura@cm-beja.pt
mailto:cultura@cm-beja.pt
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c) Mencionar o apoio do Município de Beja em todos os materiais de divulgação a executar, 
impressos ou digitais, os quais devem incluir em local próprio ao APOIO brasão (e o nome) do 
Município de Beja, em conformidade com o modelo de aplicação em vigor e/ou logotipo em 
uso a definir pelo Município, bem como em toda a informação difundida nos diversos meios de 
comunicação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Montar um espetáculo que tem de corresponder a uma nova criação artística;-------------------
e) Realizar por solicitação do Município de Beja duas atuações com este espetáculo e ao longo 
do ano, na Cidade de Beja e de forma gratuita, de acordo e em articulação com a Divisão de 
Cultura do Município;-------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Realizar por solicitação do Município de Beja seis atuações com este espetáculo e ao longo 
do período de vigência do presente contrato-programa, nas Freguesias Rurais do Concelho de 
Beja, em local adequado ao espetáculo e de forma gratuita, de acordo e em articulação com a 
Divisão de Cultura do Município;-----------------------------------------------------------------------------------
g) Outros espetáculos a realizar, não gratuitos, com bilheteira, a mesma reverterá para o Teatro 
JODICUS;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h) Todo e qualquer espetáculo solicitado pelo Município de Beja, ao Teatro JODICUS, terá de ser 
solicitado e agendado com um mínimo de 30 dias de antecedência;-------------------------------------
i) O Teatro JODICUS tem de criar e aplicar instrumentos de avaliação das atividades, 
nomeadamente, nº de participantes e satisfação, a entregar à Divisão de Cultura, com breve 
análise, no final de cada ação/atividade realizada ao abrigo do presente contrato-programa, 
num limite de 15 dias após término da ação/atividade;------------------------------------------------------
j) O Teatro JODICUS tem de entregar à Divisão de Cultura, nos termos por esta definidos, o 
relatório específico da atividade objeto deste contrato anual, na última quinzena que antecede 
o prazo definido para pagamento da última tranche, prevista na alínea b) do nº 2 da cláusula 
quarta, do presente contrato-programa.-------------------------------------------------------------------------
Cláusula Nona – Incumprimento das Obrigações pelo Teatro JODICUS:---------------------------------
1. O incumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato dá lugar à sustação do 
pagamento das comparticipações financeiras, bem como da restituição de valores, cedências 
de equipamento e impressão de materiais gráficos, vencidas e vincendas, designadamente 
quando o Teatro JODICUS não cumpra as obrigações referidas na Cláusula Sétima e em tudo o 
previsto no presente contrato-programa.------------------------------------------------------------------------
2. Caso a comparticipação financeira concedida pelo Município de Beja não tenha sido aplicada 
na execução do objeto do presente contrato, estipulado na Cláusula Primeira, o Teatro JODICUS 

obriga-se a restituir ao Município de Beja os respetivos valores, sem prejuízo da 
correspondente responsabilidade criminal a que houver lugar.--------------------------------------------
Cláusula Décima – Vigência:----------------------------------------------------------------------------------------
O presente contrato-programa tem efeitos entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 
2022 (1 ano). Podendo ser renovável automaticamente por períodos de um ano, até ao limite 
de dezembro de 2025.------------------------------------------------------------------------------------------------
Cláusula Décima Primeira – Aprovação:-------------------------------------------------------------------------
A minuta relativa ao presente Contrato-Programa foi aprovada pela Câmara Municipal de Beja, 
em sessão realizada no dia XX de XXXX de 2022, sob proposta da Divisão de Cultura.---------------
Cláusula Décima Segunda – Cabimento e compromisso:---------------------------------------------------
A classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente a este 
contrato-programa, a realizar no atual ano económico é a seguinte 0102/04070103 do 
orçamento do Município de Beja em vigor.----------------------------------------------------------------------
Cláusula Décima Terceira – Resolução:--------------------------------------------------------------------------
A violação das cláusulas constantes do presente contrato-programa, assim como o 
incumprimento das obrigações que dele emergem, por qualquer dos Outorgantes, não 
devidamente fundamentado, confere a qualquer dos Outorgantes o direito à sua resolução.-----
Cláusula Décima Quarta – Disposições Finais:----------------------------------------------------------------- 
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1. Os litígios emergentes, em tudo quanto não se encontre expressamente regulado no 
presente contrato-programa, sobre a sua execução e que não sejam sanados por acordo entre 
os outorgantes serão submetidos à arbitragem, nos termos legais.--------------------------------------- 
2. O presente contrato-programa é publicitado no sítio do Município de Beja, em www.cm-
beja.pt.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 62)----------- 
 

2.12. – Proposta de aprovação dos montantes a transferir para as 
freguesias do Concelho;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1362, de 04 de fevereiro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a transferência dos montantes indicados para as freguesias, de fevereiro a dezembro de 2022:- 
 

Freguesias Total Anual 

União de Freguesias de Albernoa e Trindade 95.347,00 € 

Junta de Freguesia de Baleizão 80.508,00 € 

Junta de Freguesia de Beringel 121.069,92 € 

Junta de Freguesia de Cabeça Gorda 120.152,00 € 

Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Neves 150.200,00 € 

União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 92.526,00 € 

União de Freguesias de Salvada e Quintos 122.216,00 € 

União de Freguesias de Beja, Salvador e Santa Maria da Feira 215.777,00 € 

União de Freguesias de Santa Clara de Louredo 74.842,00 € 

União de Freguesias de Beja, Santiago Maior e S. João Baptista 316.686,36 € 

Junta de Freguesia de São Matias 51.270,00 € 

União de Freguesias de Trigaches e São Brissos 51.340,00 € 

Total 1.491.934,28 € 
 

Destaca-se relativamente à União de Freguesias de Santiago Maior e São João Baptista que 
estão previstos os seguintes ajustamentos:---------------------------------------------------------------------
Reposição do valor de 3.333,36 € (4.666,64 € – 1.333,28 €), em duodécimos, entre março e 
dezembro de 2022, conforme solicitado, referentes ao aumento de uma sala de aula no Jardim 
de Infância de Santiago Maior (4 meses do ano de 2019 e anos de 2020 e 2021, deduzidos os 

montantes transferidos a mais entre setembro de 2018 e abril de 2019);---------------------------------------
Reposição do valor de 21.875,00 €, em duodécimos, entre março e dezembro de 2022, 
referentes à alteração de campo pelado para campo relvado do Penedo Gordo, relativos a 11 
meses do ano de 2019 e os anos de 2020 e 2021, uma vez que a cessão da posição contratual 
do Município de Beja na União de Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista) relativa 
ao protocolo celebrado em abril de 2018 com a Casa do Povo do Penedo Gordo, assinado em 
fevereiro de 2019, produzindo efeitos a partir desse momento.------------------------------------------
Assim propôs-se que:-------------------------------------------------------------------------------------------------
Em fevereiro de 2022, será feito o acerto de 791,66 € (625,00 € + 166,66 €), referente ao mês de 
janeiro de 2022, bem como a transferência de 24.289,83 € (23.498,17 € + 625,00 €  + 166,66 €), 
totalizando 25.081,49 €;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir de março de 2022 e até dezembro de 2022, a transferência mensal relativa ao Acordo 
de Execução e ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para essa União 
de Freguesias será de 24.289,83 €, a que se acresce o montante de 2.520,84 €, relativo à 
reposição de valores por duodécimos, totalizando 26.810,67 €.------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 63)----------- 
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2.13. – Proposta de aprovação dos montantes a transferir para as 
instituições do Concelho;----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 1368, de 04 de fevereiro de 2022, da Divisão Administrativa e Financeira, propondo 
a transferência dos montantes indicados para as seguintes instituições, de fevereiro a 
dezembro de 2022:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Instituições 

 
Anual 

 
janeiro 

fevereiro a 
dezembro 

mensal 

Universidade Sénior 20.000,00 € 1.666,67 € 1.666,67 € 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 46.058,88 € 3.838,24 € 3.838,24 € 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo 150.950,00 € 12.579,17 € 12.579,17 € 

Bombeiros Voluntários de Beja 118.333,33 € 8.333,33 € 8.333,33 € 
CEBAL – Centro de Biotecnologia do Baixo Alentejo 90.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 

APT – Associação Portas do Território 15.000,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 

Associação Cantinhos dos Animais 12.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Associação de Condomínios Agrupamentos Habitacionais 
Beja I e II 

12.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de 
Beja 

11.705,00 € 705,00 € 1.000,00 € 

Total 476.047,20 € 37.872,40 € 39.834,07 € 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 64)----------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 
Presente as listagens de alvarás de construção e utilização emitidos de acordo com o disposto 
no nº 2, artigo 4º Secção I, capítulo II do RJUE, durante o período de 10 a 31 de janeiro de 
2022, que constituem documento anexo número sete e fazem parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

2.15. – Proposta de adjudicação;---------------------------------------------------------------------- 

 
Informação Final do júri do procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços de 
auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, 
E.M., propondo a adjudicação à empresa DFK & Associados, SROC, Ldª, pelo valor total de 
52.000,00 € + IVA, para um prazo de duração do contrato de 48 meses.--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 65)----------- 
 

2.16. – Proposta de aprovação de minuta de contrato;--------------------------------- 

 
Presente a minuta de contrato a celebrar entre EMAS – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, E.M. e a empresa DFK & Associados, SROC, Ldª, no âmbito da consulta 
prévia para aquisição de serviços de auditoria externa às contas da EMAS – Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja, E.M., que constitui documento anexo número oito e faz parte 
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integrante da presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 66)----------- 
 

2.17. – Proposta de tarifário de resíduos sólidos urbanos em 2022;------------ 

 
Informação nº 7/2022, de 03 de fevereiro, da Chefe da Divisão de Ambiente e 
Sustentabilidade, propondo relativamente ao tarifário do serviço de gestão de resíduos sólidos 
urbanos para o 2022, a sua manutenção, face ao tarifário aprovado na reunião de Câmara 
Municipal de 22 de janeiro de 2021, não havendo nenhuma alteração ao tarifário atualmente e 
vigor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendo em consideração o plano de investimentos previstos para o ano 2022 e a sua 
concretização, nomeadamente a renovação do parque de viaturas de recolha de resíduos, o 
aumento da rede de molok’s e ecopontos no concelho, a consolidação do projeto de recolha 
de recicláveis aos grandes produtores através da disponibilização de contentores de 800L e 
recolha dedicada deste resíduos, a continuidade da implementação do projeto PAYT e projeto 
recolha de resíduos porta-a-porta no Centro Histórico de Beja, são expectáveis significativas 
melhorias nos indicadores de qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos e um 
considerável incremento na eficiência na prestação do serviço aos utilizadores finais, 
assegurado s sustentabilidade do serviço sem comprometer acessibilidade económica dos 
utilizadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
36 – Tarifa de resíduos sólidos urbanos:------------------------------------------------------------------------
36.1 – Zonas de deposição coletiva:------------------------------------------------------------------------------
36.1.1 – Tarifa de disponibilidade (€/dia):------------------------------------------------------------------------
36.1.1.1 – Consumidores domésticos …………................................................................... 0,0250 € 
36.1.1.2 – Consumidores não domésticos ……………......................................................... 0,0368 € 
36.1.2 – Tarifa variável (€/m3):--------------------------------------------------------------------------------------
36.1.2.1 – Consumidores domésticos …………….................................................................... 0,61 € 
36.1.2.2 – Consumidores não domésticos ……………............................................................. 1,65 € 
36.1.3 – Taxa de gestão de resíduos – TGR (€/m3):------------------------------------------------------------
36.1.3.1 – Repercussão da TGR por m3 ………………............................................................ 0,1387 € 
36.2 – Zonas de deposição porta a porta:-----------------------------------------------------------------------
36.2.1 – Tarifa de disponibilidade (€/dia):------------------------------------------------------------------------
36.2.1.1 – Consumidores domésticos ………………............................................................. 0,0250 € 
36.2.1.2 – Consumidores não domésticos ……………......................................................... 0,0368 € 
36.2.2 – Tarifa variável (€/saco):------------------------------------------------------------------------------------
36.2.2.1 – Sacos de 30 litros …………….............................................................................. 0,2736 € 
36.2.2.2 – Sacos de 50 litros …………….............................................................................. 0,4560 € 
36.2.3 – Taxa de gestão de resíduos – TGR (€/saco):-----------------------------------------------------------
36.2.3.1 – Sacos de 30 litros …………….............................................................................. 0,0792 € 
36.2.3.2 – Sacos de 50 litros …………….............................................................................. 0,1320 € 
36.3 – Lavagem de contentores (€/contentor):----------------------------------------------------------------
36.3.1 – Lavagem extra de moloks (mais de 1 lavagem em 2 meses) ………………................. 100,00 € 
36.3.2 – Lavagem extra de contentores de 800 L (mais de 1 lavagem em 3 meses) ………….. 20,00 € 
36.4 – Resíduos de construção e demolição:-------------------------------------------------------------------
(Obras isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia) ---------------------------------------------
36.4.1 – Aquisição de big-bag de 1m3 (€/unidade) ………………............................................. 8,00 € 
36.4.2 – Recolha de big-bag de 1m3 (€/unidade) ……………….............................................. 47,00 € 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 67)----------- 
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2.18. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:------------ 

 
Requerido por Portas do Sul, Sociedade de Mediação Imobiliária, Ldª, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua da Lobata, nº 16, em Beja, pelo valor de 42.000,00 €, 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 68)- 
 
Requerido por Igor Ricardo Costa da Conceição, que pretendendo vender a F do prédio sito na 
Rua Infante D. Henrique, nº 16, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 143.000,00 €, 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 69)- 
 
Requerido por João Daniel Militão Castanho, que pretendendo vender a D do prédio sito na 
Rua Pablo Neruda, nº 14, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 44.500,00 €, 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 70)- 
 
Requerido por EVA TRANSPORTES, S.A., que pretendendo vender a 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 71)- 
 
Requerido pela Conservatória do Registo Predial de Beja, que pretendendo vender o prédio 
sito na Rua do Montinho, nº 48, em Baleizão, pelo valor de 62.000,00 €, vem solicitar à Câmara 
Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a escritura 
de compra e venda do mesmo. 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 72)- 
 
Requerido por Veríssimo & Campos, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito na Rua 
General Humberto Delgado (Penedo Gordo), nº 40, em Beja, pelo valor de 85.000,00 €, 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 73)- 
 
Requerido por Catarina Isabel Cristóvão Martins Neves, que pretendendo vender a F do 
prédio sito na Rua Ivo da Silva Góis Figueira, nº 4, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 136.000,00 €, 
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 74)- 
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Requerido por Fidelidade Companhia de Seguros, S.A., que pretendendo vender o prédio sito 
na Praça da República, nos 38, 39, 40 e Rua da Moeda, nos, 1, 3 e 5, em Beja, pelo valor de 
130.000,00 €, 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 75)- 
 
Requerido por Liderinveste, Ldª, que pretendendo vender o prédio sito no Bairro José Joaquim 
Fernandes (Penedo Gordo), nº 27, em Beja, pelo valor de 82.000,00 €, 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 76)- 
 
Requerido por Maria Amália Costa, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Esperança (Bairro da Esperança), nº 1, em Beja, pelo valor de 50.000,00 €, vem solicitar à 
Câmara Municipal de Beja se esta pretende ou não exercer o direito de preferência sobre a 
escritura de compra e venda do mesmo. Analisada a pretensão não se vê do ponto de vista 
urbanístico e em termos de valor de alienação, interesse no exercício do mesmo.------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 77)- 
 
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:------------ 
 

2.19. – Proposta de apoio no âmbito de acidente de trabalho;-------------------- 

 
Registo nº 8826, de 23 de novembro de 2022, do Serviço de Educação, informando que tendo 
por base a informação do Gabinete de Recursos Humanos, e uma vez que, nem a apólice pela 
qual a trabalhadora, Dália Maria Varudo Frade, estava abrangida, nem a apólice de seguro dos 
Estabelecimentos Escolares cobrem o “acidente” ocorrido, propôs-se, até face ao valor 
auferido e à constante disponibilidade demonstrada, que se deve apoiar com a realização da 
despesa, a qual ascende ao montante de 449,00 €.-----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 78)----------- 
 

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

 
Requerido pelo Despertar Sporting Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação da comitiva que vai disputar o Torneio Internacional 
Santarém Cup 2022, dia 13 de abril de 2022 e regresso a 16 de abril de 2022.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 79)--------------- 
 
Requerido pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação à Póvoa São Miguel (Moura), no dia 06 de 
fevereiro de 2022, no âmbito da participação na Liga de Futebol 11 Fundação Inatel.--------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 80)--------------- 
 
Requerido pela Associação de Reformados de Cabeça Gorda, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Torres Vedras, dia 08 de março 
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de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 81)--------------- 
 

2.21. – Apoio a conceder à TRUGIA – Associação Cultural, para realização 
do Festival MUPA 2022;------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Em seguida o vereador Rui Eugénio referiu que os vereadores da CDU na Câmara Municipal 
consideram ser de relevante importância a organização e realização de eventos de cariz 
cultural diverso que permitam, sobretudo, a dinamização da cidade e do concelho. É neste 
pressuposto que assenta a defesa dos vereadores da CDU na realização da 3ª Edição do Festival 
MUPA 2022, evento que apresenta música dos vários quadrantes sonoros e que terá um papel 
importante na recuperação de públicos bem como no retorno à atividade de músicos, 
técnicos, etc..------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À semelhança de anos anteriores a perspetiva é que venha também a ocorrer, com a 
realização deste festival, um incremento no comércio, local, restauração, hotelaria bem como 
a abertura destas linguagens artísticas a algumas zonas da cidade que normalmente não têm 
muito contato com este tipo de iniciativas culturais.---------------------------------------------------------
Será um festival que irá decorrer durante cinco dias, no mês de julho, que passará por dez 
locais da cidade apresentando uma diversidade enorme de géneros musicais.-----------------------
Sabendo-se que a TRUGIA – Associação Cultural tem o apoio assegurado da DGArtes para a 
realização do MUPA este ano e que não poderão por esse facto vir a beneficiar do apoio da 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, a proposta que deixou e que espera vir a ser aceite é 
que a Câmara Municipal de Beja possa melhorar a primeira proposta que fez à associação e 
que consiga chegar aos 12.000,00 € permitindo assim a realização do Festival, disse.-------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, referiu que a Câmara Municipal de Beja fez 
uma primeira proposta à TRUGIA – Associação Cultural que entretanto foi melhorada e que fica 
muito próximo do valor aqui proposto pelos vereadores da CDU e é esse valor que será 
mantido e que serve de bitola para outros eventos semelhantes.----------------------------------------
O apoio da DGArtes será de 15.000,00 €, segundo foram informados, a previsão de receita por 
parte das Juntas de Freguesia é de 1.000,00 €, não sabe se é possível obterem os 2.000,00 € 
que estão em falta através das Juntas de Freguesia mas, num Orçamento para o MUPA 

estimado em 45.000,00 €, estarem a 2.000,00 € de poderem alcançá-lo não será por causa da 
Câmara Municipal que o Festival seja inviabilizado.-----------------------------------------------------------
Acrescentou que a proposta inicial da Câmara Municipal de Beja foi de 7.500,00 € que foi 
aumentada para 10.000,00 € e se a associação entender o executivo estará em condições de 
trazer a mesma à reunião de câmara para a realização do MUPA, aliás, valor idêntico que é 
atribuído à Lendias D’Encantar – Companhia de Teatro que organiza o FITA durante dez dias e 
que seria atribuído para a realização do Santa Maria Summer Fest se tivesse sido essa a 
intenção da Culturmais, disse.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro disse que o MUPA lhe parece um pouco mais ambicioso que o 
Santa Maria Summer Fest, desde logo no que se refere à durabilidade e diversidade bem como 
no retorno que pode trazer à cidade, portanto, se houver oportunidade e cabimento 
orçamental julga que seria uma boa aposta para o concelho, a decisão é do executivo em 
permanência mas está confiante que na altura quando a proposta vier à reunião de câmara os 
12.000,00 € também não representam grande diferença daquilo que é proposto e 
demonstraria de facto um ato de boa vontade e de esforço que o senhor Presidente da 
Câmara irá ter de fazer durante estes quatro anos em relação a atividades que façam crescer 
Beja, faz falta eventos desta natureza e este em concreto vai com certeza abrilhantar o 
Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Voltou a frisar ainda o que disse na passada reunião, nomeadamente, que um regulamento 
para atividades pontuais talvez colocassem este evento um pouco mais acima, no entanto, fica 
ao critério do senhor Presidente, disse.-------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis ainda referir que o compromisso do 
executivo em permanência, que será cumprido nos termos acordados entre todos, será 
aumentar o apoio regular das instituições sobre o valor que tenham direito em mais 25% e é 
intenção no próximo ano duplicar a verba para a cultura e para o desporto face ao valor pago 
em 2021 o que não significa que todos dupliquem, alguns podem manter-se, o bolo geral é que 
será maior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrou que os apoios regulares por exemplo aos grupos corais era de 750,00 € agora é de 
1.000,00 €, à Associação de Condomínios do Beja I e Beja II era 666,00 € agora é 1.000,00 €, a 
Associação Cantinhos dos Animais não recebia nada agora recebe 1.000,00 €, a Universidade 
Sénior recebia 15.000,00 € agora recebe 20.000,00 €, as IPSS’s recebiam 850,00 € agora 
recebem 1.000,00 €, etc., e isto passou-se com quase todas as instituições durante o último 
quadriénio, portanto, tentou-se dividir o “bolo às fatias” à medida das possibilidades, a boa 
vontade existe mas há que ter alguma relativa prudência.-------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio referiu que esta diferença de 2.000,00 € pode parecer um capricho 
mas já percebeu entretanto que não o é porque em termos de desenvolvimento deste evento 
ao longo de cinco dias, este valor pode representar tão-somente a diferença entre trazer um 
artista que traga largas centenas de pessoas e trazer um artista que atraia um público muito 
reduzido podendo assim perder-se alguma qualidade nesta iniciativa.----------------------------------
Resta-lhe apelar à sensibilidade do executivo para que Beja possa em junho ter cinco dias de 
animação para vários públicos não só do concelho mas até dos concelhos vizinhos e de outras 
partes do país, disse.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tomou nota das intervenções e deu 
conhecimento em seguida do Resumo Diário de Tesouraria.----------------------------------------------- 
 

3. – Resumo Diário de Tesouraria nº 26, relativo ao dia oito de fevereiro 
de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
oitocentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e oito euros e nove cêntimos, sendo quatro 
milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e 
nove cêntimos de operações orçamentais e quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e 
sessenta e três euros e cinquenta cêntimos de operações não orçamentais.-------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
 

5. – Aprovação da Ata em Minuta;------------------------------------------------------------------- 

 
Tendo em conta a necessidade de dar cumprimento às deliberações tomadas na presente 
reunião, foi a ata aprovada em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. – Encerramento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram dezanove horas 
e trinta minutos da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que eu, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, 
nomeado por deliberação de câmara, datada de 22 de outubro de 2021, para secretariar as 
reuniões do órgão executivo, redigi e subscrevo.-------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Beja 
 
 
 

______________________ 
Paulo Jorge Lúcio Arsénio 

 
 
 

O Assistente Técnico 
 
 
 

_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

23 de fevereiro de 2022 
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