
 
 

Câmara Municipal de Beja  Telefone: 284311800 
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7800-427 Beja  home page: www.cm-beja.pt 

Ata número cinco, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a 
nove de março do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------ 

 
Pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do 
Concelho, o Executivo Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da 
Câmara, estando presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana 
Marisa de Sousa Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima 
Jacinto do Estanque, Rui Manuel de Sousa Eugénio e Nuno Fernando Montes Palma Ferro.------
A assessorar o Executivo esteve também presente a Jurista Municipal, Paula Cristina Madeira 
Pestana Mansinhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretariou a reunião, João Daniel Frazão Felício, Assistente Técnico, em conformidade com o 
disposto no nº 2 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 
 

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

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

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

 

1.1. – Proposta de aprovação da ata número 4/2022;--------------------------------- 

 
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 4/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, que foi previamente 
enviada a todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 102)-------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado colocou as seguintes questões:----------------------------------------------------
Freguesia de Nossa Senhora das Neves: Solicitou o executivo da Junta aos vereadores da CDU, 
que questionassem a Câmara Municipal, sobre o ponto de situação de um terreno situado na 
Vila Azedo relativamente ao qual foi enviado um email, em 09 de novembro de 2021, a intimar 
o proprietário para que procedesse à demolição das barracas e à limpeza do terreno 
envolvente, no sentido de saberem qual o passo seguinte neste caso concreto uma vez que 
não foi cumprida essa intimação.----------------------------------------------------------------------------------
Beja Aquática: Perguntou se há algum desenvolvimento relativamente a esta situação que se 
arrasta há vários anos e que tem passado por inúmeros executivos.-------------------------------------
Cemitério: Estando a chegar o prazo para retirada dos restos mortais dos nichos de 
decomposição aeróbica no sentido de serem incinerados como é que a Câmara Municipal 
poderá a ajudar a Junta neste processo.-------------------------------------------------------------------------
Outros assuntos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caminhos rurais: Existe algum plano de intervenção estruturado? Se sim, gostariam de ter 
acesso ao mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Relatório sobre a agricultura intensiva: Tem havido alguns desenvolvimentos tendo em conta 
as recomendações efetuadas no mesmo à Câmara Municipal de Beja?, disse.------------------------ 
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O vereador Rui Marreiros deu as seguintes respostas:-------------------------------------------------------
Relativamente ao terreno situado na Vila Azedo, é uma situação que tem sido acompanhada 
pelo próprio senhor Presidente da Junta pelo que não crê que haja qualquer preocupação de 
falta de informação uma vez que esteve reunido com ele e até falaram informalmente no dia 
da Assembleia Municipal. De facto houve uma primeira intimação de 15 dias e entretanto os 
serviços prepararam outro procedimento para legitimar uma ação futura, que vai ser realizada 
à posterior, caso não seja acatada essa orientação, mas isto é do conhecimento da Junta.--------
Relativamente à Beja Aquática, informou que reuniu esta semana com os proprietários e é 
uma questão que está a ser analisada juntamente com a Divisão de Administração Urbanística 
pelo que a breve prazo haverá desenvolvimentos sobre esse assunto.----------------------------------
Relativamente ao cemitério é uma questão que pode abordar na reunião que irá ter 
brevemente com o senhor Presidente da Junta de Freguesia dia 21 de março.-----------------------
Relativamente à agricultura intensiva, como já referiu em outras ocasiões, é uma situação 
complexa que se arrasta há muito tempo, que os preocupa a todos e estando a alteração do 
Plano Diretor Municipal em curso, estão igualmente a ser feitos esforços para que este 
incorpore algumas medidas que auxiliem a Câmara Municipal nesse sentido.-------------------------
Relativamente ao plano de intervenção nos caminhos rurais é um documento que está a ser 
preparado, disse.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio colocou as seguintes questões:-----------------------------------------------------
Tendo conhecimento da troca de emails entre a autarquia e a Associação Culturmais a 
propósito da organização do NADA Fest e percebendo que há algum desencontro entre as 
partes, sobretudo na questão da logística onde são solicitados o empréstimo de praticáveis, 
apoio com cartazes para os mupis e minis, backdrops e a elaboração do cartaz, gostariam os 
vereadores da CDU de saber se ainda há possibilidade de haver acordo e fornecer este apoio 
logístico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu conhecimento que na passada semana visitaram a chamada Residencial Coelho (Praça da 

República), para contatar com as pessoas que ali residem, ouvir as suas preocupações e ter uma 
ideia das condições em que habitam. Esta situação foi despoletada depois de lhes ter chegado 
aos ouvidos que aquelas pessoas seriam despejadas dia 01 de março por questões mal 
resolvidas entre as próprias e o angariador, que configura outro problema, mas, realmente o 
que os preocupou, foi as condições que ali encontraram e que não podem ignorar nem 
permitir que aconteçam na nossa cidade e concelho, indignas para qualquer ser humano. Por 
outro lado, sabem que este não é o único caso, há mais na cidade e espalhados pelas aldeias 
do concelho que estão identificadas e são conhecidas. Acreditam que o senhor Presidente e 
vereadores tenham conhecimento desta situação e que se preocupam naturalmente com tudo 
isto e que a Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social esteja a par e a acompanhar todas 
estas problemáticas dentro das suas possibilidades.---------------------------------------------------------
Tendo em conta que, através da Resolução do Conselho de Ministros 91/2021, foi aprovado o 
Projeto-Piloto “Integrar-Valoriza”, Rede à qual o Município de Beja aderiu em setembro 
último, e também que irá ser aprovado o protocolo a celebrar com o Alto Comissariado para as 
Migrações deixou duas questões:----------------------------------------------------------------------------------
1ª – Quais as perspetivas que o executivo tem na resolução destas problemáticas com a 
aprovação deste protocolo?-----------------------------------------------------------------------------------------
2ª – Antes de todas as démarches que vão ser desenvolvidas com este protocolo o que é 
poderá ser feito para minimizar estas situações em que existem riscos iminentes de pessoas 
que podem ser a qualquer altura colocadas na rua sem terem sítio onde dormir?, disse.---------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente ao NADA Fest, esclareceu que 
em princípio as negociações estão fechadas uma vez que as mesmas não se podem prolongar 
ad aeternum, contudo, poderá ver-se pontualmente uma ou outra questão relativamente à 
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logística mas o grosso daquele que é o apoio que a Câmara Municipal poderá conceder à 1ª 
Edição deste festival está encerrado, disse.--------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente às questões colocadas na segunda parte da intervenção do vereador Rui 
Eugénio, a Vereadora Marisa Saturnino, informou que efetivamente e lamentavelmente o 
executivo em permanência da Câmara Municipal de Beja, tem conhecimento dessa situação 
em concreto. Há cerca de dois meses, foram identificadas vinte e duas pessoas que estavam a 
viver e coabitar naquele espaço físico, sem as mínimas condições de salubridade e  
habitabilidade e imediatamente, foram feitas uma série de démarches com a Associação 
ESTAR, o SEF, a Segurança Social, o CNAIM, a PSP, o Alto Comissariado para as Migrações e 
outros parceiros locais,  através da realização de reuniões em rede, onde se discutiu esta 
situação específica. Neste sentido, o Alto Comissariado para as Migrações encarregou-se de 
articular com as entidades locais mas até à data, nada foi pedido ao Município que deixou logo 
bem claro que poderia prestar toda a colaboração a nível institucional, mas nunca no que  que 
fosse relacionado com disponibilização de habitação para alojar estas pessoas, tendo em conta 
as dificuldades que a própria autarquia tem neste âmbito, inclusivamente para as que 
diariamente procuram os serviços. Referiu que  pessoalmente, lhe custava dizer que não 
quando verificava diariamente, casos de verdadeira necessidade e que mexiam com os 
sentimentos de qualquer ser humano mas que  efetivamente, não se conseguia dar uma  
resposta por falta de recursos.-------------------------------------------------------------------------------------
Para além disso referiu que considerava também, que teria que ser desenvolvido um trabalho 
de sensibilização muito próximo aos empresários locais que empregam estas pessoas, bem 
como ter sempre em atenção os angariadores, porque muita gente não se apercebia mas 
existiam alguns estabelecimentos comerciais na cidade discretos mas que praticamente só 
serviam para trocar pessoas, o que era bastante preocupante.--------------------------------------------
Informou que a proposta de protocolo que seria colocado à consideração da câmara mais à 
frente, na ordem do dia, servia precisamente para reforçar o trabalho em rede e contribuir 
para a plena da integração destas pessoas, reunindo sinergias a nível local que também 
permitissem pressionar outras entidades, com mais poder nestas matérias que a própria 
Câmara Municipal, e se pudesse ir minimizando estas situações, que nunca iriam ser resolvidas 
na totalidade, mas que podiam ir sendo atenuadas, através dessa concertação e trabalho.-------
Para além do protocolo relembrou que a Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social reunia 
uma série de respostas que permitiam intervir, que teriam que ser sempre articuladas e em 
que cada entidade teria que fazer a sua parte.-----------------------------------------------------------------
Neste sentido, reforçou que no Plano de Desenvolvimento Social estavam inscritas várias 
medidas prioritárias como a questão da língua, nomeadamente das barreiras linguísticas, que 
eram importantíssima de se trabalhar, bem como o Plano Municipal de Migrantes que lhes 
permitiu ter um diagnóstico mais aprofundado desta população no território, a mediação 
intercultural através do Projeto Rostos com Futuro, que havia sido prorrogado, o CLAIM – 
Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (no qual o Município era parceiro), o GIP 

Imigrante (Gabinetes de Inserção Profissional) a Estratégia Local de Habitação e o Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discriminação, recursos fundamentais para integrar este Projeto-Piloto 
que terá grande importância para o reforço do trabalho articulado nesta região e também para 
se poder desenvolver uma intervenção mais eficaz nos territórios, nomeadamente, no 
Concelho de Beja, disse.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio, referiu que segundo a Resolução do Conselho de Ministros 91/2021, 
prevê-se que uma parte daquilo que está destinado à Estratégia Local de Habitação seja 
destinado também a esta população migrante e, não sabendo como é que isto será refletido 
no protocolo, pensa que deve ser tido em conta, porque tendo o Município de Beja aderido a 
esta Rede, seria importante perceber até que ponto será possível arranjar uma solução, nem 
que seja intermédia para uma ou outra situação, que não será nunca definitiva uma vez que se 
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trata de uma população muito flutuante.------------------------------------------------------------------------
Relativamente à barreira linguística, na opinião dos vereadores da CDU, a comunicação será 
um dos passos a dar mas enquanto as condições básicas de habitabilidade, alimentação, 
higiene, etc., não estiverem garantidas obviamente que estas pessoas não têm motivação 
nenhuma para quebrar as barreiras linguísticas, disse.------------------------------------------------------ 
  
Relativamente à questão da Estratégia Local de Habitação, a vereadora Marisa Saturnino, 
lembrou que dentro das medidas inscritas estão uma série de famílias referenciadas que serão 
naturalmente as primeiras a ter resposta de acordo com o que ficou definido e naturalmente a 
Câmara Municipal de Beja terá de obedecer ao acordo assinado com o IHRU. No entanto, para 
garantir que as pessoas tenham o mínimo de dignidade e de condições possíveis, até porque 
não se trata apenas da população migrante, no Bairro das Pedreiras há pessoas a viver nas 
mesmas condições, e não obstante poder sonhar-se em fazer melhor, terão que se continuar a 
fazer esforços para, com os recursos e linhas de financiamento que vão estando disponíveis e 
através de negociações com o Alto Comissariado e com o próprio Governo tentar minimizar-se 
os problemas muito graves que existem no território.------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, quis deixar bem claro, porque há muitas 
pessoas em Beja que ainda não perceberam o que se trata, que a Estratégia Local de Habitação 
é um 1º Direito para pessoas altamente necessitadas e são a essas que se vão destinar as 
habitações que esperam vir a concretizar, isto é, realojar pessoas sinalizadas com graves 
dificuldades económicas e que não têm condições de pagar uma casa no mercado de 
arrendamento normal.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Naturalmente que irão haver casas recuperadas nas freguesias rurais e na cidade e irão haver 
também novas construções, quer por parte do Município, quer por parte da Santa Casa da 
Misericórdia, mas julga que se têm levantado em Beja, ultimamente, algumas questões que 
tentam obstaculizar a implantação da Estratégia Local de Habitação, nomeadamente em 
termos de locais que já estão definidos por outras entidades, para instalar pessoas que nem 
sequer serão selecionadas pela Câmara Municipal. Felizmente, os regulamentos da Câmara 
Municipal não descriminam as pessoas em função da sua nacionalidade, religião, credo, clube 
ou outras diferenças que naturalmente todos têm, portanto, desse ponto de vista a Estratégia 
Local é para ser implementada com tranquilidade e não com o levantamento de suspeitas e 
obstáculos que de facto não a beneficiam em nada, muito menos as entidades que a 
promovem e sobretudo os beneficiários.------------------------------------------------------------------------
Refere-se concretamente às 40 habitações previstas pela Santa Casa da Misericórdia sobre as 
quais têm sido apresentadas Moções numa determinada Assembleia de Freguesia a pôr em 
causa a construção naquele local que é propriedade privada da Santa Casa da Misericórdia.-----
Vai ser um assunto muito sensível pelo que, nesta fase inicial, pediu tranquilidade a todos, 
porque estas movimentações de assustar pessoas não ajudam em nada que as coisas se 
possam concretizar. O objetivo é dar condições de alojamento com dignidade ao maior 
número possível de famílias e, ao conseguir-se isso, promover a integração dessas pessoas 
tornando a cidade e sociedade bejense mais coesa, não será fácil, mas o caminho incendiário 
que alguns estão a tentar fazer talvez não seja o mais aconselhável e não se refere a nenhum 
partido ou coligação aqui representado, disse.----------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque, relativamente à Estrada 529 entre Santa Vitória a a 
Mina da Juliana, referiu que tiveram conhecimento, uma vez que passaram pelo local, que 
houve uma tentativa de minimizar a situação com a colocação de alguma areia mas, como 
choveu, a estrada parece ter ficado ainda pior e ainda mais perigosa em termos de circulação. 
Chamou também a atenção para um buraco com alguma dimensão que voltou a aparecer 
junto ao canteiro em frente da farmácia Central, que julga já ter sido tapado uma vez, por se 
tratar de uma situação perigosa para quem ali circula, nomeadamente pessoas idosas.-----------
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Perguntou também, no sentido de organizarem as suas agendas, se o executivo já tem alguma 
data prevista para que os vereadores possam visitar as obras da piscina e do mercado 
municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente ao Acordo Empresa entre a EMAS, E.M. e o STAL perguntou se houve mais algum 
desenvolvimento e se já se chegou a alguma conclusão, disse.-------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à Estrada Municipal 529 entre 
Santa Vitória e a Mina da Juliana, informou que a mesma irá ser reparada integralmente nos 
sítios onde está a ceder, simplesmente o empreiteiro, J.J.R. ainda não concluiu totalmente a 
estrada entre Salvada e Quintos.-----------------------------------------------------------------------------------
Relativamente às visitas das obras da piscina e mercado municipal, informou que o 
responsável das empreitadas ficou de lhe dar datas.---------------------------------------------------------
Aproveitou para dar conhecimento que lhe chegou ontem a informação relativa ao pagamento 
das horas extraordinárias que fará chegar aos senhores vereadores ainda esta semana, disse.-- 
 
O vereador Rui Marreiros, relativamente ao buraco em frente à farmácia, disse que o mesmo 
foi tapado mas o facto é que voltou a abrir, portanto, apesar de estar a ser monitorizado, irá 
ser agora efetuada uma inspeção vídeo, com um equipamento que a EMAS tem, para ver o que 
se passa por baixo do mesmo. Adiantou que uma das preocupações é se por ventura aquele 
buraco não terá nenhuma influência com a escavação que está a ser feita no Beja Hostel.--------
A seguir à inspeção vídeo irá analisar-se a dimensão do problema e, no limite, se tiver que se 
retirar o canteiro todo, pois terá que se retirar e fazer o acompanhamento arqueológico que é 
feito nestas circunstâncias, registar, fotografar e depois aterrar tudo.----------------------------------
Relativamente ao Acordo Empresa da EMAS, E.M. com o STAL é um processo que está a 
decorrer e a ser acompanhado pela Administração pelo que neste momento não há ainda 
nada a dizer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro perguntou o que é que a Câmara Municipal tem previsto em 
termos de habitação, estruturas e equipamentos preparados para o acolhimento inicial de 
refugiados provenientes da Ucrânia. Sugeriu que se pudesse falar com o proprietário do 
Francis Hotel, que está encerrado, no sentido de se estabeleceram pontes e eventualmente as 
pessoas poderem ficar por ali temporariamente.--------------------------------------------------------------
Relativamente à realização da Festa do Azulejo, iniciativa extremamente importante que liga 
uma série de áreas na cidade, nomeadamente as escolas, a cultura e o turismo, sendo do seu 
conhecimento que este ano o promotor pretende aumentar o evento, vem intervir no sentido 
de, antes da se iniciarem as negociações, a Câmara Municipal possa apoiar o mais possível 
tendo em conta o retorno que esta iniciativa traz para a cidade, disse.--------------------------------- 
 
Relativamente à primeira questão, a vereadora Marisa Saturnino referiu que a Câmara 
Municipal está atenta a estes fluxos e ao que se passa em termos de pontos de recolha e 
entregas de bens, tendo inclusivamente contatado a CIMBAL recentemente porque ao que se 
estava a assistir naquele momento, era a pessoas, que de forma geral, eram bastante 
solidárias e começaram logo a mobilizar-se no sentido de colaborar, o que era também 
bastante positivo. Contudo, a forma como imediatamente a sociedade civil se começou a 
substituir às entidades públicas e à criação de políticas locais neste âmbito, foi levada a cabo 
de forma completamente desarticulada, o que a preocupava. Deste modo, reforçou que 
haviam sido várias as entidades a recolher bens em simultâneo, o que acabou por resultar 
numa situação de algum excesso de altruísmo, mas que poderia ser prejudicial depois à 
intervenção concertada para quem realmente carece deste apoio.-------------------------------------
Assim e na sua opinião existiam três questões que lhe pareciam fundamentais:---------------------
1ª –Garantir que os bens chegassem a quem de direito;----------------------------------------------------
2ª – Que não houvesse excedente de uns bens em prol de outros;---------------------------------------
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3ª – Que este processo fosse articulado com os próprios Municípios, através do grupo 
operativo, da plataforma supraconcelhia da CIMBAL e da Segurança Social.----------------------------
Neste sentido, informou que havia contatado diretamente a Segurança Social, responsável 
pelo acolhimento de emergência (competência que essa entidade continuará a ter após a 

transferência de competências), para lhe transmitir esta preocupação, colocando-se o senhor 
Diretor ao dispor da Câmara de Beja, para colaborar no que os municípios entendessem por 
necessário. Ficou então estabelecido que a CIMBAL e a Segurança Social iriam aferir o que é 
que cada Município estava a recolher, para quem, quando e como iriam entregar esses bens, 
através de quem e, para além disso, contatar-se o Consulado. Da parte deste, foi dada a 
indicação à CIMBAL de uma associação de Ucranianos, de Lisboa, mas a pessoa que encetou 
esses contatos, pareceu-lhe que a mesma teria pouca credibilidade. Depois de contactado 
novamente o Consulado, foi então indicada uma associação sedeada em Évora e com base 
nisso, foi enviado um email para cada Município, no sentido de saber o que é que cada um 
estava a fazer ou em que áreas estava disponível para colaborar.----------------------------------------
Na sua opinião, cada Município ficaria com uma área específica, ou seja, um com a recolha de 
alimentos, outro com vestuário, outro com medicação, etc. e depois far-se-iam as diligências 
necessárias, mas sempre articuladas com o Consulado ou com uma entidade credível indicada 
para o efeito. Referiu ainda que naquele momento, a Segurança Social, em conjunto com a 
CIMBAL, de acordo com a informação que os Municípios prestassem, iriam avaliar como é que 
todas essas questões se iriam operacionalizar.-----------------------------------------------------------------
Relativamente à chegada de pessoas provenientes da Ucrânia, disse que o Município está 
disponível para dar apoio social, através da DDIS, alimentar e outros bens de primeira 
necessidade, ao abrigo dos protocolos existentes e em articulação com as entidades locais, 
como é o caso do SAAS da Cáritas ou da Associação Estar. No que respeita a habitação, não 
tendo o Município de Beja fogos disponíveis, terá que se recorrer a quem tem esta 
competência, como havia referido atrás, nomeadamente, a Segurança Social que, através de 
uma Task Force e há semelhança do que aconteceu há uns anos atrás, com outros refugiados, 
acolheu estas pessoas em estruturas comuns temporárias.------------------------------------------------
Relativamente à sugestão adiantada pelo senhor vereador Nuno Palma Ferro, caso exista essa 
disponibilidade por parte desse ou de outros operadores turísticos, essa informação lhe 
chegue por escrito, com certeza que a encaminhará para o senhor Diretor da Segurança Social, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Relativamente à Festa do Azulejo, o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou 
que o pedido está em apreciação no Departamento Cultural para posteriormente enviar uma 
proposta formulada que será despachada ou alterada em conformidade. Acrescentou que a 
proposta apresentada pela Associação de Defesa do Património é muito “pobrezinha”, isto é, 
não contém rigorosamente nada e portanto terá de ser consubstanciada e especificada 
nalguns pontos de uma forma mais expressiva, disse.------------------------------------------------------- 
 
O vereador Rui Eugénio sugeriu como hipótese de solução para aquilo que o senhor vereador 
Nuno Palma Ferro colocou como preocupação, nomeadamente, o acolhimento temporário dos 
refugiados da Ucrânia e também da população migrante, que ele próprio referiu há pouco, que 
o senhor Presidente pudesse contatar institucionalmente o Exército através do Regimento de 
Infantaria 1 de Beja para esse efeito, uma vez que as casernas não devem estar todas 
ocupadas e portanto talvez houvesse ali uma solução, disse.---------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, tomou nota da sugestão mas informou que 
não é fácil embora se possa naturalmente tentar outra vez porque, quando há cerca de um 
ano e meio atrás houve dois casos de COVID-19 numa habitação sita na Rua Alexandre 
Herculano, o Exército foi contado para instalar, em termos de isolamento durante quinze dias, 
cerca de vinte pessoas que tiveram contatos com os dois migrantes infetados, e tendo em 
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conta o conjunto de condições exigidas, muito difíceis de concretizar por parte do Município, 
como por exemplo a presença de um Mediador no local 24h por dia, a delimitação da área por 
parte da Câmara onde as pessoas possam estar, a instalação de um conjunto de equipamentos 
de lavagem e alimentação, etc. na própria unidade militar que tem armas, bem como depois 
de muitas tentativas e reuniões com altas chefias do Estado-Maior do Exército que estiveram 
em Beja na altura e até da intervenção do Secretário de Estado da Defesa, esse alojamento 
não se afigurou possível, disse.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se à ordem do dia.---------------------------------- 
 

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

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

2.1. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Presente o processo relativo ao procedimento por concurso público para arrendamento de 
quatro frações habitacionais localizadas no edifício sito na Praça da República, nº 29, em 
Beja, que constitui documento anexo número um e faz parte integrante da presente ata.--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. Mais deliberou nomear 
para membros do júri os seguintes Técnicos: Presidente: Paula Mansinhos; Vogais efetivos: 
Teresa Costa e Joaquina Rita; Vogais suplentes: João Margalha e Fátima Cortes.(Deliberação nº 

103)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.2. – Propostas de adjudicação:---------------------------------------------------------------------- 

 
Relatório Final do júri do concurso público para alienação de lote de terreno no Aeródromo 
Municipal, propondo a adjudicação à Mesa – Manutenção, Engenharia e Serviços Aeronaves, 
Ldª, pelo valor de 54.000,00 €, com o compromisso de executar todas as infraestruturas ao 
perfeito funcionamento da atividade a desenvolver e suportar os seus custos, nomeadamente, 
a ligação ou edificação e outras infraestruturas a construir à rede de água e eletricidade, 
construção de uma infraestrutura própria para drenagem e tratamento de esgotos, construção 
de uma via de acesso ao lote com a largura de 9,0m e a construção de uma rede de iluminação 
pública na via de acesso aos lotes.---------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 104)--------- 
 
Relatório Final do júri do concurso público para alienação dos lotes 6 e 9 destinados a 
moradias unifamiliares, situados em Beja, na União de Freguesias de Beja de Salvador e 
Santa Maria da Feira, na ligação entre o Bairro do Pelame e a Quinta D’El Rey, propondo a 
adjudicação à senhora Maria Eugénia de Amorim Rodrigues e ao senhor Paulo Alexandre 
Monteiro Gomes, respetivamente.-------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 105)--------- 
 

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

 
Registo nº 2663, de 04 de março de 2022, do Serviço de Empreitadas e Acompanhamento 
Técnico, informando que estando a decorrer a empreitada de reabilitação e refuncionalização 
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do Edifício da Piscina Descoberta e de acordo com o previsto no nº 2 do artigo 370º 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, propõe-se a aprovação dos 
trabalhos complementares constantes da listagem que se junta e que constitui documento 
anexo número dois que faz parte integrante da presente ata, apresentada pela empresa de 
fiscalização que se encontra a acompanhar esta obra, a Progesteam, Ldª.-----------------------------
Parte significativa destes trabalhos complementares referem-se a erros e omissões 
apresentados pelo empreiteiro no prazo legal estipulado no nº 3 do artigo 378º do CCP, 
resultando os seus valores finais da medição confirmada para cada espécie de trabalho, 
juntando-se em anexo a lista então apresentada.-------------------------------------------------------------
Por outro lado, temos igualmente uma série de trabalhos complementares que resultaram da 
avaliação em obra de determinadas situações que importa salvaguardar e que se tornam 
indispensáveis para poder concluir a empreitada e lhe dar um acabamento adequado face ao 
objetivo do projeto. Junta-se as propostas do empreiteiro para esses trabalhos, a PTM05 e a 
PTM08, sendo que a primeira se refere à colocação de vãos exteriores não previstos 
inicialmente nos balneários e a segunda à necessidade de execução de um pilar metálico (P38) 
num local onde o projeto previa um pilar que afinal não existia.------------------------------------------
Propõe-se assim a aprovação e adjudicação dos trabalhos complementares atrás referidos ao 
consórcio Efima – Eficiência, Instalações e Manutenção, Ldª/Pentatipo, Ldª, no valor de 
177.324,76 € (+IVA), sendo 147.174,53 € referentes a erros/omissões e 30.150,23 € referentes 
a outras situações não previstas, trabalhos que não podem ser separados do objeto do 
contrato, técnica e economicamente, sem graves inconvenientes para a entidade adjudicante. 
Propõe-se igualmente, ao abrigo do artigo 379º do CCP, a aprovação dos trabalhos a menos 
que fazem parte da listagem da Progesteam, no valor de 15.189,37 € (+IVA), correspondendo a 
algumas opções tomadas em obra e a trabalhos que se puderam dispensar.--------------------------
Nos valores indicados foram corrigidos alguns erros de arredondamento das listagens da 
Progesteam, pelo que os constantes desta informação serão aqueles que importa considerar.--
Como referido no nº 2 do artigo 379º do CCP, deduzindo o valor dos trabalhos a menos ao 
preço contratual, ficaremos com (1.793.105,20 € - 15.189,37 € =) 1.777.915,83 €, verificando-
se que os trabalhos complementares a aprovar representarão cerca de 9.98% do preço 
contratual, inferior aos 10% previstos no nº 2-b) do artigo 370º do CCP.-------------------------------
Em termos do prazo de execução para estes trabalhos complementares e embora alguns 
respeitem a preços não contratuais, os mesmos podem ser considerados para este efeito 
como da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições 
semelhantes, pelo que, como previsto no nº 1 do artigo 374º do CCP, teremos um prazo para 
execução destes trabalhos proporcional ao que corresponderá o seu valor em termos 
percentuais sobre o prazo inicial de execução desta empreitada. Assim, para um prazo inicial 
contratual de 365 dias, os trabalhos complementares corresponderão a cerca de 36 dias.--------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 106)------------------------------------------------- 
 

2.4. – Proposta de aprovação de protocolo;---------------------------------------------------- 

 
Presente o protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Beja (1º Outorgante) e a 
Associação Cultural Gerador (2º Outorgante), para efeitos de realização da iniciativa “Festival 
Descobre o Teu Interior 2022”, que decorrerá durante o mês de abril de 2022, (sujeito a 

eventuais reajustes, por acordo das partes) e que constitui documento anexo número três que faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
O 1º Outorgante, concede os seguintes apoios:----------------------------------------------------------------
a) Atribuição de uma comparticipação financeira global no montante de 7.500,00 €, com vista 
a cobrir as despesas inerentes à realização do conjunto de iniciativas objeto do presente 
Protocolo, cujo pagamento será efetuado do seguinte modo: 4.500,00 € na data de celebração 
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do contrato; 3.000,00 € após o último dia de atividades.----------------------------------------------------
b) Apoio na disponibilização dos espaços físicos necessários à realização das ações projetadas 
e/ou outros espaços de apoio eventualmente necessários;------------------------------------------------
c) Apoio de comunicação, designadamente, através da publicitação da iniciativa nos canais 
presenciais e digitais do Município;-------------------------------------------------------------------------------
d) Assegurar a isenção do pagamento das taxas relativas aos licenciamentos ou autorizações 
municipais consideradas necessárias.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Questionado pelo vereador Nuno Palma Ferro sobre qual a mais-valia deste Festival para o 
Concelho, o senhor Presidente da Câmara respondeu que só depois da realização do mesmo é 
que se poderá efetivamente avaliar se haverá ou não alguma mais-valia sobre o mesmo. A 
Divisão de Turismo e Património entende que se deve aderir a esta iniciativa que funciona ao 
contrário de outras, isto é, não é tanto um Festival para trazer para Beja mas é sobretudo um 
Festival para vender Beja ao exterior, irá ter artistas locais e um ou dois de fora, irá ter uma 
ligação muito próxima à restauração local, fóruns de cultura, etc.. Posteriormente será feito 
um balanço e avaliar-se-á se em 2023 compensa manter o mesmo.-------------------------------------
O ano passado foi realizado de forma digital pela primeira vez e teve duas cidades, Guarda e 
Mértola, e depois de contatar estes municípios foi informado que o evento correspondeu às 
expetativas. Este ano, são dez municípios, todos do interior, sendo Beja o primeiro e depois 
segue pelos outros nove, disse.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 107)--------- 
 

2.5. – Propostas de abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado:-------------------------------------------------- 

 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão Administrativa e Financeira, 
decorrente, essencialmente, do acréscimo de trabalho de natureza permanente, torna-se 
necessário reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do posto de trabalho 
existente no mapa de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Técnico Superior para a Divisão Administrativa e Financeira/Serviço de Armazém.-------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e, ao referido procedimento concursal, 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
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mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: António Manuel Coelho Guerreiro, dirigente intermédio de 3º grau, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Sílvia Alexandra Silvestre Martins 
Valadas, Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista e Isabel Maria Coelho Campaniço, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 108)--------- 
 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão Administrativa e Financeira, 
decorrente, essencialmente, do acréscimo de trabalho de natureza permanente, torna-se 
necessário reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do posto de trabalho 
existente no mapa de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Técnico Superior para a Divisão Administrativa e Financeira/Serviço de Compras e 
Aprovisionamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
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trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e, ao referido procedimento concursal, 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: António Manuel Coelho Guerreiro, dirigente intermédio de 3º grau, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Sílvia Alexandra Silvestre Martins 
Valadas, Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista e Isabel Maria Coelho Campaniço, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 109)--------- 
 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão Administrativa e Financeira, 
decorrente, essencialmente, do acréscimo de trabalho de natureza permanente, torna-se 
necessário reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza 
permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do posto de trabalho 
existente no mapa de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Um Assistente Técnico para  a Divisão Administrativa e Financeira/Serviço de Compras e 
Aprovisionamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e, ao referido procedimento concursal, 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: João Manuel Raimundo Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais efetivos: António Manuel Coelho Guerreiro, dirigente intermédio de 3º grau, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Sílvia Alexandra Silvestre Martins 
Valadas, Técnica Superior;-------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Vanda Cristina Paupreto Barroso Batista e Isabel Maria Coelho Campaniço, 
Técnicas Superiores.---------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 110)--------- 
 
Considerando a carência de pessoal existente na Divisão Administrativa e Financeira, 
decorrente, essencialmente, do acréscimo de trabalho de natureza permanente, torna-se 
necessário reforçar a respetiva equipa. Assim, propõe-se a abertura do procedimento 
concursal que seguidamente se indica, com vista a suprir necessidades de pessoal de natureza 
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permanente, na respetiva área de atividade, pretendendo-se a ocupação do posto de trabalho 
existente no mapa de pessoal aprovado para 2022, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos termos das disposições legais estabelecidas na 
Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 
11 de janeiro:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Um Assistente Técnico para  o Gabinete de Recursos Humanos/Área de Gestão de Pessoal, 
Formação e Desenvolvimento Profissional.--------------------------------------------------------------------
O recrutamento iniciar-se-á de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos do nº 3 do artigo 30º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 
junho. Por ser expectável e em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, 
no âmbito do concurso, por candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, e tendo em atenção os princípios de racionalização, eficiência e economia de 
custos que devem presidir à atividade administrativa, proceder-se-á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego 
público, nos termos do nº 4 do citado artigo 30º, e, ao referido procedimento concursal, 
poderão concorrer candidatos com ou sem vínculo de emprego público sendo observadas as 
prioridades de recrutamento estabelecidas na legislação aplicável.--------------------------------------
De acordo com o estabelecido no artigo 18º da citada Portaria, o prazo para apresentação de 
candidaturas ao concurso deverá ser de 10 (dez) dias úteis, devendo as mesmas ser 
apresentadas em suporte eletrónico, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 19º da 
mencionada Portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Para efeitos de divulgação, o presente concurso deverá ser publicitado, também, em jornal de 
expansão regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a solução interpretativa uniforme da DGAL, de 15/05/2014, devidamente 
homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15/07/2014, “As autarquias 
locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação.”.----------------------------------------------------------------------------------------
Quanto a encargos com os recrutamentos em causa, a dotação necessária encontra-se prevista 
no orçamento da autarquia para o ano 2022, nas respetivas rubricas orçamentais, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artigo 31º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho.--------------------------------------------
Nos termos dos números 1 e 4 do artigo 36º da LTFP, aos candidatos serão aplicados os 
seguintes métodos de seleção: prova de conhecimentos de natureza teórica (escrita), avaliação 
psicológica e entrevista profissional de seleção. Havendo candidatos que reúnam as condições 
previstas no nº 2 do citado artigo 36º, caso não tenham exercido a opção pelos métodos de 
seleção, nos termos do nº 3 do referido artigo, serão aplicados os seguintes métodos de 
seleção: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional 
de seleção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nos termos do disposto nos números 1 e 3 do artigo 7º da citada Portaria, os métodos de 
seleção deverão ser aplicados de forma faseada, considerando que o método de seleção 
Avaliação Psicológica tem que ser realizado por entidade externa por não existirem no 
Município técnicos habilitados para aplicarem este método. O segundo método de seleção e o 
método seguinte deverão ser aplicados de acordo com o disposto no citado artigo 7º.------------
Relativamente ao júri do procedimento concursal, propõe-se a seguinte composição:-------------
Presidente: Maria de Fátima Grilo Martins Coveiro, Técnica Superior;-----------------------------------
Vogais efetivos: Susana Cristina Coelho Pontes, Assistente Técnica, que substituirá a 
presidente nas suas faltas e impedimentos e Jorge Alexandre Abraços Conduto Magalhães, 
Assistente Técnico;----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vogais suplentes: Fernanda Maria Salvador, Coordenadora Técnica, e João Manuel Raimundo 
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Batista Rodeia Machado, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 111)--------- 
 

2.6. – Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia do Concelho, 
no âmbito da eleição para a Presidência da República;--------------------------------- 

 
Tendo sido rececionada da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna pelo 
Município de Beja a verba correspondente ao voto antecipado em mobilidade, relativa à 
eleição para a Presidência da República, realizada em 24 de janeiro de 2021, no valor total de 
2.351,46 €, propõe-se a sua distribuição pelas mesas de voto antecipado constituídas e locais 
de voto em confinamento:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Freguesias Total 
Eleitores 

Total Valor Y 
Eleitores* (0,02 €) 

Baleizão 740 14,80 € 

Beringel 1.124 22,48 € 

Cabeça Gorda 1.135 22,70 € 

Nossa Senhora das Neves 1.371 27,42 € 

Santa Clara de Louredo 553 11,06 € 

São Matias 439 8,78 € 

União das Freguesias de Albernoa e Trindade 766 15,32 € 

União das Freguesias de Beja de Salvador e Santa Maria da Feira 8.860 177,20 € 

União das Freguesias de Beja de Santiago Maior e São João 
Baptista 

11.621 232,42 € 

União das Freguesias de Salvada e Quintos 1.040 20,80 € 

União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja 750 15,00 € 

União das Freguesias de Trigaches e São Brissos 474 9,48 € 

TOTAL  577,46 € 
 

Total Inscritos Total secções 
de voto)* 

Total Valor X (214,00 
€/Concelho) 

Total Valor Y (0,02 
€/inscrito) 

Total Valor Z (20,00 
€/secção de voto) 

Total Valor 
Município 

28873 78 214,00 € 577,46 € 1.560,00 € 2.351,46 € 
 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência dos montantes 
identificados.(Deliberação nº 112)---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em seguida o senhor vereador Rui Marreiros, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Ambiente e Sustentabilidade; Divisão de Administração Urbanística; Divisão de Serviços 
Operacionais (com exceção do Serviço de Empreitadas); Serviço Municipal de Proteção Civil; 
Gabinete de Gestão da Mobilidade e Gabinete de Apoio aos Eleitos, apresentou os seguintes 
assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7. – Proposta de aprovação de minuta;-------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 2665, de 04 de março de 2022, do Gabinete Jurídico, no qual dá conhecimento do 
seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Em resposta ao solicitado pelo Tribunal Contas, que devolveu o Contrato para serem 
prestados esclarecimentos, designadamente, quanto à sua conformidade com o disposto no 
artigo 21º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), 
aprovado pela Lei nº 52/2015, de 9 de junho, foi elaborada a Minuta da Adenda ao Contrato 
Inicial para a Aquisição do Serviço para a Exploração dos Transportes Públicos e Partilhados 
de Beja, que constitui documento anexo número quatro que faz parte integrante da presente 
ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Importa referir o seguinte, para melhor esclarecimento:------------------------------------------------
a) Por deliberação da Assembleia Municipal de 22.06.2020, sob proposta da Câmara Municipal 
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(deliberação de 17.06.2020), foi aprovada a abertura do procedimento de concurso público, bem 
como as peças do procedimento e a realização da despesa, com base na Informação do 
Gabinete de Gestão de Mobilidade de 12.06.2020 e no Parecer Prévio Vinculativo nº 54/2019, 
da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), comunicado ao Município, através do 
ofício refª 5612-CA/2019 DS.SUP.030, de 18.11.2019.----------------------------------------------------------
b) A Câmara Municipal, em 21.07.2021, aprovou a decisão de adjudicação à Rodoviária do 
Alentejo, S.A, pelo valor de 1.069.755,70 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, na 
quantia de 64.185,34 €, perfazendo o total de 1.133.941,04 €, cujo prazo de duração é de 5 
(cinco) anos, bem como a minuta do contrato.----------------------------------------------------------------
c) O contrato foi celebrado no dia 14.09.2021 e foi sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas, face ao disposto no artigo 45º da Lei nº 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, 
tendo sido devolvido ao Município como já referido em 1.-------------------------------------------------
2. Pretende-se com a presente Adenda que o Contrato passe a ser constituído por 42 
cláusulas, contendo assim todos os direitos e obrigações de cada uma das partes e todas as 
características do serviço público de transporte a prestar, em conformidade com o disposto no 
artigo 21º do RJSPTP.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, a Minuta da Adenda ao Contrato Inicial está em condições de ser submetida à 
aprovação da Câmara Municipal, por ser o órgão competente para a decisão de contratar, tudo 
nos termos do disposto nos artigos 36º, 98º, 100º e 106º do CCP.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de adenda ao contrato 
inicial.(Deliberação nº 113)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Relatórios de Monitorização e Controle:----------------------------------------------- 

 
Registo nº 2149, de 18 de fevereiro de 2022, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
Projetos, informando que para dar cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de junho, foi elaborado o relatório de acompanhamento e controle do Plano 
de Intervenção em Espaço Rustico da Herdade da Malhadinha, que constitui documento 
anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata e que deverá ser assinado pelo 
senhor Presidente da Câmara de acordo com as orientações da Norma Técnica 2/2020 
emanada pela APA sobre esta matéria.---------------------------------------------------------------------------
Para dar andamento do processo considera-se que a Câmara Municipal deverá deliberar 
“Tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na página da Câmara Municipal e 
remetê-lo à Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao disposto no artigo 11º 
do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho e dando, também dele, conhecimento ao 
promotor do empreendimento.------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na 
página da Câmara Municipal e remetê-lo à Agência Portuguesa do Ambiente, dando também 
dele, conhecimento ao promotor do empreendimento.(Deliberação nº 114)--------------------------- 
 
Registo nº 1579, de 10 de fevereiro de 2022, do Serviço de Planeamento e Elaboração de 
Projetos, informando que para dar cumprimento ao disposto no artigo 11º do Decreto-Lei nº 
232/2007, de 15 de junho, foi elaborado o relatório de acompanhamento e controle do Plano 
de Intervenção em Espaço Rústico do Hotel Vila Galé, que constitui documento anexo 
número seis e faz parte integrante da presente ata e que deverá ser assinado pelo senhor 
Presidente da Câmara de acordo com as orientações da Norma Técnica 2/2020 emanada pela 
APA sobre esta matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------
Para dar andamento do processo considera-se que a Câmara Municipal deverá deliberar 
“Tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na página da Câmara Municipal e 
remetê-lo à Agência Portuguesa do Ambiente, dando cumprimento ao disposto no artigo 11º 
do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho e dando, também dele, conhecimento ao 
promotor do empreendimento.------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do relatório, divulgá-lo na 
página da Câmara Municipal e remetê-lo à Agência Portuguesa do Ambiente, dando também 
dele, conhecimento ao promotor do empreendimento, o Grupo Vila Galé.(Deliberação nº 115)-- 
 

2.9. – Proposta de ratificação de protocolo de colaboração;------------------------ 

 
Presente o protocolo de colaboração celebrado entre a empresa TREVO – Floresta, 
Agricultura e Ambiente, Ldª e o Município de Beja, no âmbito da elaboração de um projeto de 
combate à desertificação através da rearborização e de ações que promovam o aumento da 
fixação e carbono e de nutrientes no solo, que constitui documento anexo número sete e faz 
parte integrante da presente ata.----------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o presente protocolo.(Deliberação nº 116)-------- 
 

2.10. – Pedidos de emissão de certidões de direito de preferência:------------ 

 
Requerido por Sofia Madalena Dias Baptista, que pretendendo vender o prédio sito Rua da 
Guia, nº 29, em Beja, pelo valor de 165.000,00 €, 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 

117)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Januário Horta Palma, que pretendendo vender a fração A do prédio sito 
na Rua dos Escudeiros, nº 8-A, r/c, em Beja, pelo valor de 95.000,00 €, 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 

118)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Inês de Castro e Brito Custódio Vargas, que pretendendo vender a fração G do 
prédio sito na Rua de Mértola, nº 74, em Beja, pelo valor de 167.000,00 €, 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 

119)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Maria Oliveira de Castro – Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua Tenente Valadim, nº 26, em Beja, pelo valor de 74.000,00 €, 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 

120)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manuel Marques Almeida Venâncio, que pretendendo vender a fração B do 
prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 12, em Beja, pelo valor de 45.000,00 €, 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.------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência.(Deliberação nº 

121)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Royal Lusitânia – Investimentos Imobiliários, Ldª, que pretendendo vender a 
fração E do prédio sito na Rua da Cadeia Velha, nº 10, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 
65.000,00 €, 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 

122)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
Requerido por Maria Antonieta de Mira Macedo Gião Patrocínio, o pagamento em prestações 
do Jazigo Municipal BB-284, no valor de 2.336,00 €.----------------------------------------------------------
Na sequência da caraterização socioeconómica e considerando não se tratar de uma situação 
de carência económica contatou-se apesar de tudo a requerente que aceitou efetuar o 
pagamento durante 18 meses (17 prestações de 130,00 € e 1 de 126,00 €).--------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 123)------------ 
 
Em seguida a senhora vereadora Marisa Saturnino, responsável pelos pelouros da Divisão de 
Desenvolvimento e Inovação Social; Gabinete de Recursos Humanos; Divisão de Educação, 
Desporto e Juventude; Partido Médico Veterinário, apresentou os seguintes assuntos:------------ 
 

2.12. – Proposta de aprovação do protocolo de cooperação;----------------------- 

 
Considerando que a Resolução do Conselho de Ministros nº 91/2021, de 9 de julho, aprova a 
Rede Integrar Valoriza, através da qual se pretende reforçar as políticas publicas de integração 
de migrantes em Portugal, desenvolvendo uma articulação mais estreita dos municípios com 
as várias áreas governativas e demais serviços públicos e fortalecendo as sinergias 
interconcelhias, com vista a alcançar novos níveis de integração facilitadores de uma 
sociedade mais coesa e igualitária.--------------------------------------------------------------------------------
Considerando que o Município de Beja aderiu à Rede Integrar Valoriza em setembro de 2021 
no sentido de potenciar os recursos disponíveis bem como a intervenção social nesta área, de 
forma a contribuir para uma integração plena.----------------------------------------------------------------
Propõe-se a aprovação do protocolo de cooperação a celebrar entre o Alto Comissariado 
para as Migrações, I.P. e o Município de Beja, no âmbito do Projeto-Piloto “Integrar-
Valoriza”, que constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da presente ata, 
no sentido de se iniciar a primeira fase deste projeto piloto que tem a duração de 18 meses.----
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 124)--------- 
 

2.13. – Acordo de execução celebrado entre a Câmara Municipal de Beja 
e a Junta de Freguesia de São Matias – Escola Básica de São Matias;---------- 
 
Registo nº 2473, de 28 de fevereiro de 2022, do Serviço de Educação, informando que tendo 
em consideração que no presente ano letivo 2021/2022, e no caso concreto da Escola Básica 
de São Matias, os alunos inscritos no 1º Ciclo eram de diferentes anos, excedendo o nº 
máximo de uma turma mista de acordo com a Lei, foi aprovado pela DGEstE a constituição de 
duas turmas mistas.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Desta forma, o Acordo de Execução celebrado entre este Município e a Junta de Freguesia de 



 

Página 18 de 21 
 

São Matias previa apenas o apoio para uma sala de aula do 1º Ciclo, no valor de 5.000,00 €, 
facto que não se verifica no presente ano letivo, pelo que se propõe o acréscimo de 5.000,00 
€, derivado da nova sala de aula, sendo devidos à referida Junta de Freguesia retroativos desde 
setembro de 2021. Relativamente ao ano de 2021 deverão ser pagos 4 x 416,67 €, o que perfaz 
1.666,68 €, e relativamente ao ano de 2022, 5.000,00 €.----------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente despesa.(Deliberação nº 125)----------- 
 

2.14. – Proposta de atribuição de apoio financeiro;--------------------------------------- 

 
Solicitado pelo Centro Social e Cultural da Imaculada Conceição, no âmbito do Programa 
A/Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
Concelho de Beja.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analisada a candidatura e verificado o cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento 
do Programa, propõe-se a atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00 €, de forma a 
proporcionar aos utentes da instituição uma potenciação das suas capacidades e minimização 
de fragilidades, através do desenvolvimento de atividades de prevenção, quer do 
envelhecimento cognitivo e intelectual, bem como da dependência física.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 126)--------- 
 
Tendo em conta a sugestão efetuada pela vereadora Maria de Fátima Estanque, 
nomeadamente de se poder estender o prazo para apresentação destas candidaturas, uma vez 
que as associações normalmente fazem as suas assembleias gerais para aprovar os seus 
Relatórios de Contas que depois são apresentados durante o mês de abril à Segurança Social, 
até 31 de março de cada ano pelo que, muitas vezes, os documentos exigidos não estão 
concluídos, a vereadora Marisa Saturnino esclareceu que devido a essa situação, que têm 
conhecimento, é sempre dada a benesse da entrega da documentação ser feita à posteriori, e 
que não vê qualquer inconveniente que o prazo possa ser estendido.---------------------------------- 
 

2.15. – Proposta de constituição dos órgãos da Associação Saberes e 
Aprendizagens Beja Sénior;------------------------------------------------------------------------------- 

 
No âmbito da escritura de constituição da Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior, 
realizada em 23 de abril de 2012, pelos outorgantes representantes do Município de Beja e 
Instituto Politécnico de Beja, cujos estatutos obrigam a eleição de órgãos sociais, informa-se 
que estes são eleitos por um período de três anos de acordo com o artigo 8º.------------------------
Assim, cabe ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Beja apresentar uma proposta para 
formação da nova Direção para proceder a nova eleição em sede própria, sendo que como os 
associados fundadores são o Município de Beja e o Instituto Politécnico, em conjunto propõem 
os seguintes elementos para constituírem a lista dos restantes órgãos que será aprovada em 
Assembleia-Geral da SABS:-------------------------------------------------------------------------------------------
Mesa da Assembleia Geral:-----------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Humberto Chaves – IPBEJA;---------------------------------------------------------------------------------

Vice-Presidente: Carolina Augusta Nobre Justino Guerreiro – USB;--------------------------------------
Secretário: Maria de Fátima Pereira Duarte Ricardo – CEBAL.----------------------------------------------
Direção:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Paulo Jorge Lúcio Arsénio – CMB;-------------------------------------------------------------------------

Secretário: Maria de Fátima Nunes de Carvalho – IPBEJA;---------------------------------------------------
Tesoureiro: Ana Marisa de Sousa Martins Saturnino – CMB.------------------------------------------------
Conselho Fiscal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Nuno Fernando Montes Palma Ferro – CMB;----------------------------------------------------
Relator: Fernando José Calado e Silva Nunes – IPBEJA;-------------------------------------------------------



 

Página 19 de 21 
 

Secretário: José Marques Afonso – USB.-------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos vereadores da Coligação Democrática 
Unitária, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 127)------------------------------------------------- 
 

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

 
Requerido pelo Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Sines, Porto Covo, Vila Nova de Mil 
Fontes e regresso a Beja, no âmbito do Projeto Erasmus + "Healthy Kids Healthy Future".--------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 128)------------- 
 
Requerido pelo Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Cascais com a turma do 12º G+G1 
profissional de saúde e desporto, dia 02 de março de 2022.-----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 129)------------- 
 
Requerido pela Junta de Freguesia de Baleizão, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Peniche, dia 15 de abril de 2022.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 130)------------- 
 
Requerido pela União de Freguesias de Albernoa e Trindade, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte das crianças da Escola de Albernoa até à Escola do 
Cantinho da Ribeira, dia 21 de março de 2022.-----------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 131)------------- 
 
Requerido pelos Bombeiros Voluntário de Beja – Secção de Judo, a isenção do pagamento de 
taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de Cacela, dia 26 de 
fevereiro de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 132)------------- 
 
Requerido pelo Grupo Coral Moças da Aldeia de Santa Clara de Louredo, a isenção do 
pagamento de taxas relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Tires, dia 12 de 
março de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 133)------------- 
 
Requerido pelo Grupo Coral Searas ao Vento, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Monsaraz e Moura, dia 09 de abril de 2022.------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 134)------------- 
 
Requerido pela Casa do Povo de Penedo Gordo, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para as seguintes deslocações: 22 de março de 2022 à Mata de Beja; 
dia 22 de abril de 2022 à OviBeja e dia 20 de maio de 2022 ao Badoca Safari Park.------------------
De acordo com a informação dos serviços é possível efetuar o transporte, propondo no 
entanto que a visita ao Badoca Park fosse alterada para o dia 27 de maio de 2022.-----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 135)------------- 
 
Requerido pela Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação a Vila Nova de São Bento, dia 29 de 
abril de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 136)------------- 
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Requerido pelo Louredense Futebol Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para uma deslocação a Santo Aleixo da Restauração (Moura), dia 10 de 
abril de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 137)------------- 
 
Requerido pela ULSBA – Equipa Multidisciplinar da Consulta de Diabetes Juvenil e da Consulta 
de Sistemas de Perfusão Subcutânea Continua de Insulina, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para uma deslocação ao Badoca Safari Park, dia 04 de junho 
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 138)------------- 
 
Requerido pelo Centro Paroquial do Carmo, a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência de transporte para deslocação de um grupo de peregrinos a Alcácer do Sal, ponto de 
partida para a peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima, dia 06 de maio de 2022.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 139)------------- 
 
Em seguida o senhor Nuno Fernando Montes Palma Ferro, vereador em regime de não 
permanência da Coligação Consigo Beja Consegue, apresentou o seguinte assunto:---------------- 
 

2.17. – Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de 
Beja;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nos termos do nº 1 do artigo 33º (Alterações) do Regimento da Câmara Municipal de Beja, o 
vereador Nuno Palma Ferro, propôs a inclusão do nº 5 no artigo 12º (Reuniões):---------------------
nº 5 – As reuniões devem ser transmitidas através de plataformas digitais em direto.-------------- 
 
O vereador Vítor Picado informou que os vereadores da CDU concordam com esta alteração e 
aproveitou para alertar para outra questão, sobre a qual até já tinha falado informalmente 
com o senhor Presidente da Câmara, que se refere nomeadamente ao horário das próprias 
reuniões, isto é, verifica-se efetivamente que a mudança do horário não alterou em nada, 
aliás, a presença é a mesma ou menos, como é o caso das reuniões que se realizam a esta 
hora, e portanto, deixou também a sugestão para que o mesmo possa ser também revisto.----- 
 
Foi decidido pelo órgão executivo, uma vez que o Regimento deve ser alterado o menos 
possível, que a presente alteração fosse votada em conjunto com a proposta que será feita na 
próxima reunião de câmara relativamente ao horário.------------------------------------------------------- 
 

2.18. – Resumo Diário de Tesouraria nº 45, relativo ao dia oito de março 
de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de quatro milhões, 
setecentos e dezasseis mil, quinhentos e onze euros e onze cêntimos, sendo quatro milhões, 
duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e um euros e setenta e três cêntimos de operações 
orçamentais e quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e nove euros e trinta e oito 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
Neste período não se registou qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 
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4. – 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. – 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 março de 2022 


		2022-03-31T15:37:24+0100


		2022-04-04T10:29:47+0100
	[Assinatura Qualificada] Paulo Jorge Lúcio Arsénio




