
 
 

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 sete, relativa à reunião de câmara ordinária, realizada a seis 
de abril do ano dois mil e vinte e dois;------------------------------------------------------------- 

 
Pelas dez horas, reuniu no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, o Executivo 
Municipal, sob a presidência de Paulo Jorge Lúcio Arsénio, Presidente da Câmara, estando 
presentes os(as) senhores(as) vereadores(as), Rui Inácio Marreiros, Ana Marisa de Sousa 
Martins Saturnino, Vítor Manuel Gomes Baia Santos Picado, Maria de Fátima Jacinto do 
Estanque, 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 6/2022;--------------------------------- 

 
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 6/2022, relativa à reunião de câmara 
realizada no dia vinte e três de março de dois mil e vinte e dois, que foi previamente enviada a 
todos os eleitos e aprovada por unanimidade.(Deliberação nº 170)---------------------------------------- 
 

1.2. – Intervenção dos membros da Câmara Municipal;-------------------------------- 
 
Em seguida o vereador Rui Eugénio questionou se já existe alguma decisão relativamente ao 
apoio que a Câmara Municipal irá prestar à Festa do Azulejo uma vez que o pedido já foi feito e 
também pelo facto da associação necessitar de resposta para melhor delinear o programa.-----
Relativamente ao parque canino situado no Parque da Cidade e verificando-se sobretudo que 
a vedação está muito degradada sugeriu que fosse efetuada uma intervenção, eventualmente, 
com os próprios meios da autarquia, até porque o Clube Cinófilo do Alentejo já não usa as 
instalações pelo que o espaço já não terá aquela manutenção que eles iam assegurando. Por 
outro lado sugeriu também a instalação de um caixote do lixo e um dispensador de sacos para 
dejetos caninos no sentido de consciencializar mais as pessoas que ali passeiam os seus 
animais, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, relativamente à Festa do Azulejo informou que 
foram pedidas algumas especificações à Associação de Defesa do Património de Beja uma vez 
que, como já tinha referido numa reunião anterior, o requerimento inicial foi muito genérico e 
não permitia avaliar individualmente todas as ações e custos de cada uma delas. A intenção do 
executivo em permanência é submeter a proposta de apoio à reunião do dia 20 de abril de 
2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à sugestão da instalação do dispensador de sacos, lembrou que a União de 
Freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira chegou a implementar esse sistema que acabou 
por ter de abandonar ao fim de algum tempo porque os rolos dos sacos eram repostos mas 
desapareciam em poucas horas. Neste momento, a União de Freguesias continua a dispensá-
los aos proprietários de canídeos com chipes mediante levantamento na Junta. Tomou nota 
também da sugestão para os serviços fazerem uma intervenção naquele terreno que é 
utilizado por muitas pessoas, disse.------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Vítor Picado apresentou a seguinte Moção de Apoio à Atividade Regular das 
Associações Humanitárias de Bombeiros:----------------------------------------------------------------------
“Os Corpos de Bombeiros mantidos por Associações Humanitárias de Bombeiros (AHBV) 
prestam anualmente mais de um milhão e meio de serviços em todo o território nacional.-------
Prevenção, Vigilância e Combate a incêndios, Emergência Pré-Hospitalar, Socorro e Acidentes 
rodoviários, ferroviários e aéreos, Transporte de Doentes, Abastecimento de Água, e muitas 
outras missões de socorro e apoio às populações, fazem dos Corpos de Bombeiros o principal 
pilar do Sistema de Proteção e Socorro em Portugal, no geral e no nosso Concelho em 
Particular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As AHBV, em consequência do enquadramento legal do financiamento e das sucessivas sub 
orçamentações nos Orçamentos de Estado, e das condições em que prestam os serviços no 
âmbito da Emergência Pré-Hospitalar e transporte de doentes ao Ministério da Saúde, há 
muito que vivem grandes dificuldades económicas, que nos últimos anos, com a pandemia, 
foram substancialmente agravadas com o aumento das despesas e a diminuição de receitas. 
Os aumentos dos preços dos combustíveis, para muitas AHBV, já está a pôr em causa o socorro 
e a emergência que asseguram às populações e o mesmo poderá acontecer a outras. O 
Governo anunciou que vai apoiar com 1.500,00 € cada AHBV, a título de adiantamento da 
compensação transitória dos encargos com combustíveis, medida que fica muito aquém do 
que os bombeiros necessitam e merecem.----------------------------------------------------------------------
Entre as medidas que se impõem implementar num justo regime de financiamento das 
associações, conta-se a criação de um modelo de bonificação permanente dos combustíveis 
utilizados no exercício da missão dos corpos de bombeiros, vulgarmente designado gasóleo 
verde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal de Beja, reunida em 06 de abril de 2022, delibera:--------------------------------
1. Expressar a sua solidariedade à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja, 
à Federação dos Bombeiros do Distrito e à Liga dos Bombeiros Portugueses;-------------------------
2. Apelar ao Governo e aos grupos parlamentares que legislem, rapidamente, para que os 
Bombeiros tenham, finalmente, acesso ao gasóleo verde;--------------------------------------------------
3. Recomendar ao Ministério da Saúde para cobrir os custos efetivos dos serviços protocolados 
e prestados pelos Corpos de Bombeiros no âmbito da Emergência Pré-Hospitalar e Transporte 
de Doentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta Moção, a ser aprovada, deverá ser enviada à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Beja; à Federação dos Bombeiros do Distrito de Beja; à Liga dos Bombeiros 
Portugueses; à Assembleia Municipal; ao Ministério da Saúde e aos Grupos Parlamentares da 
Assembleia da República.”, disse.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Admitida à discussão e colocada à votação foi a Moção aprovada por unanimidade.(Deliberação 

nº 171)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, fez a seguinte Declaração de Voto:----------------
“Relativamente ao ponto nº 2 da Moção, sublinham os eleitos do Partido Socialista que a 
medida poderá ser essa ou outro tipo de apoio de subsidiação a gasóleo regular não verde.”, 
disse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Nuno Palma Ferro colocou os seguintes assuntos:---------------------------------------------
Apelou à celeridade do processo de aquisição de meios mecânicos que possibilitem o acesso 
de pessoas com deficiência à piscina coberta de uma forma segura, processo que julga já se 
encontrar em curso.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitou ao executivo em funções que, tão depressa quanto possível, possa voltar a realizar o 
mercadinho que se fez antes do Natal por considerar que é uma boa iniciativa.----------------------
Relativamente à Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e como lhe chegou ao conhecimento 
que o protocolo existente entre a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal e a Diocese 
de Beja, que permite mantê-la aberta, finda algures a meio ou no fim de abril, apelou ao 
senhor Presidente que faça todos os esforços para que aquele espaço que dignifica a cidade 
não encerre, disse.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A vereadora Marisa Saturnino, relativamente à aquisição do elevador para a piscina coberta, 
informou que a mesma obedece a um procedimento que está incluído numa candidatura 
elaborada com o apoio do Balcão de Inclusão, do Gabinete de Gestão da Mobilidade, do 
Serviço de Desporto, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social e do Gabinete de Apoio 
ao Investimento, que abriu no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que já foi 
submetida e que inclui não só o equipamento para a piscina coberta como também outro para 
a piscina descoberta, pelo que, neste momento, não depende da Câmara Municipal, o timing 
que vai definir a chegada dos mesmos, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
Relativamente à Igreja de Nossa dos Prazeres o senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, 
referiu que a mesma foi intervencionada no âmbito da Associação Portas do Território que foi 
formada no intuito de reabilitar edificado religioso monumental do Concelho o que permitiu 
obter financiamento pela Câmara Municipal e pela Diocese de Beja para a reabilitação não só 
desta mas também da Ermida de Santo André, da Sé Catedral, da Igreja do Pé da Cruz e da 
Capela de Nossa Senhora do Rosário e embora o tempo deste financiamento e de obrigação de 
abertura já tenha decorrido isso não significa que não se deva tentar manter abertos estes 
equipamentos que podem e devem manter-se abertos.----------------------------------------------------
Recordou que na altura do seu primeiro mandato encontrou-se uma Associação que tinha 
todos os seus órgãos demissionários, apenas o Presidente da Assembleia Geral estava no ativo, 
tinha uma situação financeira complicada, foram pagas indemnizações significativas a um dos 
funcionários e ao Técnico Oficial de Contas, conseguiu-se reabrir um conjunto de espaços no 
centro da cidade que estavam fechados mas o esfoço financeiro, desde há algum tempo, é 
feito exclusivamente pela Câmara Municipal de Beja uma vez que as outras entidades não 
conseguem acompanhar. O Município continua a transferir os 1.250,00 € mensais para a 
Associação Portas do Território cumprindo religiosamente a sua responsabilidade. Neste 
momento, houve duas cessões contratuais, uma pessoa que já saiu e outra que sairá no dia 15 
de abril e que será indemnizada pela APT em função dos anos de serviço prestados. A APT, 
contudo, tem uma dificuldade acrescida comparativamente com a Câmara Municipal e com a 
Diocese porque não pode nem deve ter funcionários no quadro, aliás, em bom rigor e se não 
fosse o processo do Museu Regional Rainha D. Leonor, que está a decorrer, poderia ser extinta 
uma vez que o financiamento foi transferido e os monumentos que à exceção da Ermida de 
Santo André, são propriedade da Diocese, estão reabilitados.---------------------------------------------
Deixou o compromisso que a Câmara Municipal de Beja, apesar do esforço que tem feito, 
continuará a manter o apoio à Associação Portas do Território mas não pode naturalmente 
garantir que esta decida manter a Igreja aberta.--------------------------------------------------------------
Dados estes esclarecimentos aproveitou para informar os senhores vereadores, relativamente 
ao Museu Regional Rainha D. Leonor, que o Tribunal Fiscal e Administrativo entendeu que o 
contrato celebrado no dia 24 de novembro de 2021 deve ser anulado e que o consórcio 
contestatário, classificado em primeiro lugar, deve ser readmitido à apreciação do júri da 
Associação Portas do Território que já reclamou e recorreu dessa decisão, no dia 22 de março, 
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para o Tribunal Central Administrativo do Sul. Mais, todas as decisões que a APT toma sobre 
este processo são em estreita articulação coma Direção Regional de Cultura que é proprietária 
do Museu e portanto neste momento encontram-se dois processos naquele Tribunal Central, 
nomeadamente a providência cautelar que ainda não foi apreciada e o recurso da APT sobre a 
readmissão do concorrente excluído.-----------------------------------------------------------------------------
A obra deveria ter iniciado em janeiro, tem um prazo de dezoito meses e, no limite, quando 
estiver a menos de dezoito meses de 31 de dezembro de 2023 provavelmente o projeto cairá 
porque não é exequível e sendo assim o financiamento deixa de fazer sentido. Depois coloca-
se a questão se, no próximo Quadro Comunitário de Apoio “Portugal 2030”, alguns destes 
projetos transitam, ou seja, há candidaturas que já se sabe que irão transitar, nomeadamente 
as reabilitações dos Centros Escolares que não forem executadas, agora, outras irão transitar? 
Existe a expetativa que sim, mas não passa disso, e entre ter um pássaro na mão e dois a voar, 
pessoalmente prefere ter um pássaro na mão.----------------------------------------------------------------
Deixou ainda três notas:--------------------------------------------------------------------------------------------
Primeira, será inaugurada, no sábado, uma exposição de arte contemporânea de Pedro 
Portugal no Centro de Artes e Arqueologia para a qual os senhores vereadores serão 
convidados se é que ainda não o foram.-------------------------------------------------------------------------
Segunda, relativamente ao 25 de Abril, o programa ainda não foi divulgado porque na 
segunda-feira vem uma empresa a Beja para definir o local onde será feito o vídeo mapping 
sobre um filme alusivo à efeméride. De qualquer forma, dia 24 de abril, haverá um concerto 
com os Adiafa no Pax-Júlia Teatro Municipal com entradas gratuitas, os Rufar & Bombar em 
arruada pela cidade, a Banda da Soci9edade Filarmónica Capricho Bejense, voltará o fogo-de-
artifício passados dois anos e depois o vídeo mapping. Dia 25 de Abril será todo no Jardim 
Público. Adiantou ainda que o executivo tinha duas opções e poderá ser criticado por qualquer 
uma delas, hipótese A e estando a OviBeja a decorrer, não fazer rigorosamente nada, ou 
hipótese B, fazer um mega concerto na Praça em simultâneo com o concerto que haverá na 
OviBeja. Neste sentido tentaram encontrar o meio-termo, que nem sempre é a solução 
politicamente mais correta, mas o 25 de Abril será, na sua opinião, assinalado condignamente 
de forma totalmente gratuita para quem queira estar nestas comemorações e a OviBeja 
manterá a sua programação normal uma vez que não se conseguiu chegar a acordo com a 
ACOS para abrir as portas à população em geral, ou seja, nem a ACOS poderia reduzir mais nem 
a Câmara Municipal podia chegar ao valor pedido (cerca de 50% a mais daquilo que irá gastar) 
para abrirem as portas na tarde do dia 24 de abril à população em geral.------------------------------
Terceira e última nota para informar que já deu orientações ao Engº Luís Barriga para agilizar 
rapidamente a visita dos senhores vereadores às obras da piscina descoberta e do mercado 
municipal, 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. – Relatório nº 2019/262 – Ação de controlo ao Município de Beja – 
Contratação Pública;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Ofício nº 704/2022 da Inspeção Geral de Finanças, junto do qual envia, nos termos do nº 5 do 
artigo 15º do Decreto-Lei nº 276/2007, de 31 de julho, cópia do referido relatório e anexos, 
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que constituem documento anexo número um que fazem parte integrante da presente ata, 
em referência à ação de controlo em epígrafe e na sequência dos despachos de homologação 
do Relatório nº 2019/262, de sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças e sua 
Excelência o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, em 19 de 
janeiro e três de fevereiro de 2022, respetivamente.---------------------------------------------------------
Nos termos do ponto quatro do mesmo relatório, deverá ser dado conhecimento daqueles 
documentos aos restantes membros da Câmara Municipal e remeter cópia dos mesmos à 
Assembleia Municipal, bem como, no prazo de 60 dias, informar esta IGF – Autoridade de 
Auditoria das medidas e decisões adotadas na sequência das recomendações formuladas 
naquele relatório.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento do presente relatório que será enviado à Assembleia 
Municipal para o mesmo efeito.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, apresentando este relatório algumas propostas de correção, 
nomeadamente a atualização do plano a calendarização e execução das medidas de prevenção 
e identificação dos responsáveis e elaborar relatórios anuais sobre a sua aplicação, perguntou 
que medidas concretas foram tomadas, se os planos foram devidamente atualizados e se este 
reparo não surgirá em futuras operações deste género, evidências que gostaria lhe fossem 
enviadas caso já tenham sido efetuadas, disse.---------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, informou que não consegue dar essa resposta 
ao senhor vereador Nuno Palma Ferro, contudo, algumas dessas medidas já estão 
provavelmente implementadas mas a Câmara Municipal ainda não fez o contraditório a esta 
versão final do Relatório. O documento está a ser preparado, tem de ser enviado até dia ao dia 
20 de maio de 2022 e serão apresentadas as melhores alegações possíveis de defesa sobre o 
que aqui é apontado para fazer prova que em nenhum dos casos houve prejuízo do erário 
público, pelo que, se os senhores vereadores quiserem fazer chegar algum contributo, que o 
façam, para o mesmo ser incorporado na resposta.----------------------------------------------------------
Acrescentou ainda, para que fique claro, que não foi a Câmara Municipal que chamou a IGF 

mas sim a entidade que se apresentou na Câmara Municipal.--------------------------------------------- 
 

2.2. – Alteração orçamental nº 4 ao orçamento da despesa e nº 3 às 
Grandes Opções do Plano – 2022;-------------------------------------------------------------------- 

 
Registo nº 3882, de 01 de abril de 2022, do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
informando que a proposta, que se junta e constitui documento anexo número dois à 
presente ata, comtempla o reforço das seguintes rubricas:------------------------------------------------
Despesas correntes:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020203 – Conservação de bens – 92.250,00 € - Procedimento de reparação de viaturas 
ligeiras;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/020108 – Material de escritório – 20.000,00 € -Previsão de aumento de preços de 
material de escritório – Procedimento plurianual;------------------------------------------------------------
0102/020215 – Formação – 20.000,00 €- Novas ações de formação Implementação 
contabilidade de gestão e desmaterialização;------------------------------------------------------------------
A redução de despesas correntes proposta incide na seguinte rubrica:---------------------------------
0102/02022599 – Outros serviços – Outros – 132.250,00 €.------------------------------------------------
Despesas de capital:---------------------------------------------------------------------------------------------------
0102/0701041304 – Arranjos exteriores em espaços urbanos – 140.000,00 € - Rua Dr. Celso 
Pinto e Rua Dr. Álvaro Cunhal – 254.400,00 € (incluindo IVA).----------------------------------------------
A redução de despesas correntes proposta incide na seguinte rubrica:---------------------------------
0102/0701040101 – Beneficiação de arruamentos urbanos – 140.000,00 €.---------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração.(Deliberação nº 172)--------- 
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2.3. – Proposta de abertura de procedimento por concurso público;---------- 

 
Presente o processo relativo ao procedimento por concurso público para exploração do 
quiosque e esplanada do Jardim Público de Beja, que constitui documento anexo número 
três e faz parte integrante da presente ata.---------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la à Assembleia 
Municipal. Mais deliberou nomear para membros do júri os seguintes Técnicos: Presidente: 
Paula Cristina Madeira Pestana Mansinhos; Vogais efetivos: Maria Teresa Costa e Rita Isabel 
Parreira de Paiva.(Deliberação nº 173)----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.4. – Propostas de adjudicação:---------------------------------------------------------------------- 

 
Relatório Final do júri do concurso público para exploração do ginásio da piscina municipal 
descoberta de Beja, propondo a adjudicação à proposta apresentada por Caçoila e Malpão, 
Ldª, que resulta da seguinte ponderação: C = (0,75 x 5) + (0,25 x 5) de acordo com o artigo 19º 
do Programa de Concurso, com a classificação final de 5 valores.----------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 174)--------- 
 
Relatório Final do júri da consulta prévia para aquisição de gasóleo rodoviário simples a 
granel e outros serviços com cartão eletrónico de abastecimento a que corresponde o Lote 1: 
combustíveis rodoviários em postos públicos de abastecimento e o Lote 2: combustíveis 
rodoviários a granel, abrigo do Acordo Quadro de Combustíveis da Central de Compras da 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, propondo a adjudicação do procedimento de 
acordo com os seguintes lotes:-------------------------------------------------------------------------------------
Lote 1: combustíveis rodoviários em postos públicos de abastecimento incluindo 
funcionalidades de pagamento de portagens e estacionamento à BP Portugal, S.A., pelo valor 
de 110.000,00 €, aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor (23%);-------------------------------------
Lote 2: combustíveis rodoviários a granel à REPSOL Portuguesa, S.A., pelo valor de 516.880,00 
€, aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor (23%).----------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 175)--------- 
 

2.5. – Proposta de aprovação de minutas de contratos avulsos:------------------ 

 
Presente a minuta de contrato avulso de fornecimento de combustíveis rodoviários abrigo 
do Acordo Quadro de Combustíveis da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo – Lote 1 (combustíveis rodoviários em postos públicos de abastecimento 

incluindo funcionalidades de pagamento de portagens e de estacionamento), que constitui 
documento anexo número quatro e faz parte integrante da presente ata.----------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 176)--------- 
 
Presente a minuta de contrato avulso de fornecimento de combustíveis rodoviários abrigo 
do Acordo Quadro de Combustíveis da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal 
do Baixo Alentejo – Lote 2 (combustíveis rodoviários a granel), que constitui documento 
anexo número cinco e faz parte integrante da presente ata.----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 177)--------- 
 

2.6. – Proposta de alteração à Tabela de Preços e Tarifas da Câmara 
Municipal de Beja – Centro de Arqueologia e Artes;-------------------------------------- 

 
Registo nº 2927, de 14 de março de 2022, da Divisão de Turismo e Património, no qual dá 
conhecimento que o Centro de Arqueologia e Artes tem por missão a gestão, salvaguarda, 
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valorização e conservação de bens que integram o património cultural móvel e imaterial do 
território e ainda a promoção e valorização da arte e cultura contemporâneas.----------------------
A abertura do equipamento municipal ao público aconteceu no passado dia 3 de julho de 
2021, com a exposição de arte contemporânea “Cangiante”, promovida pela Culturgest, em 
parceria com a Câmara Municipal de Beja, a partir da coleção de arte da Caixa Geral de 
Depósitos. Este equipamento, para além do projeto de musealização a estabilizar, conta com 
uma programação de arte contemporânea de caráter regular.--------------------------------------------
Feita a avaliação da primeira atividade deste equipamento e da receção e aceitação do público 
face a esta nova programação, quer no que respeita aos conteúdo quer no que respeita aos 
preços praticados, entendeu-se ser oportuno uniformizar os preços, propondo-se a alteração 
do valor do bilhete individual, aprovado em reunião de câmara de 7 de julho de 2021, para 
2,00 € por pessoa, nos termos da tabela a seguir indicada.-------------------------------------------------
Aproveita-se para atualizar o preço da visita guiada à torre de menagem do castelo, que por 
lapso, não constava da referida tabela.--------------------------------------------------------------------------
Nos termos do artigo 33º nº 1 e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 
Municipal a fixação de preços pela prestação de serviços ao público pelos serviços municipais. 
O produto da cobrança de preços constitui receita dos municípios de acordo com o artigo 14º 
f) da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, não devendo os preços ser inferiores aos custos direta 
e indiretamente suportados com a prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, nos 
termos do artigo 21º nº 1 do mesmo diploma legal.----------------------------------------------------------
Centro de Arqueologia e Artes:------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete individual:  € 2,00;-------------------------------------------------------------------------------------------
Visita Guiada: € 1,00/por pessoa;------------------------------------------------------------------------------------
Descontos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%;-----------------------------------------------------------------------------------
Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25%;--------------------------------------------------------
Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%;---------------------------
Cartão jovem*: 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniores com 65 ou mais anos*: 50%;----------------------------------------------------------------------------
Residentes no concelho de Beja *: 50%;-------------------------------------------------------------------------
Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50%;------------------------------------------
Isenções:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores de 12 anos*;------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------------------------
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------
Dadores de Sangue – e apenas dadores – da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de 
Beja*;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profissionais de atividade turística, mediante apresentação de comprovativo de registo no 
RNAAT *;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia;------------------------------------
Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª 
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia 
confirmada*;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desempregados*;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Público com necessidades especiais*;----------------------------------------------------------------------------
Investigadores/conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e 
turismo em exercício de funções*;--------------------------------------------------------------------------------
Jornadas Europeias do Património (no acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de abril (No acesso às atividades organizadas no 

âmbito do respetivo programa pela CMB);---------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Museus – 18 de maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do 
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respetivo programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------
Noite dos Museus e 5ªas à Noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa pela CMB).----------------------------------------------------------------------------------------------------
* - mediante comprovação documental;-------------------------------------------------------------------------
- descontos não acumuláveis.---------------------------------------------------------------------------------------
Torre de menagem do Castelo:------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete individual:  € 2,00;-------------------------------------------------------------------------------------------
Visita Guiada: € 1,00/por pessoa;------------------------------------------------------------------------------------
Descontos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilhete Familiar (4 pessoas): 25%;-----------------------------------------------------------------------------------
Bilhete de Grupo (Grupos de 10 ou mais pessoas): 25%;--------------------------------------------------------
Cartão de estudante quando não enquadrado em visitas de estudo*: 50%;---------------------------
Cartão jovem*: 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniores com 65 ou mais anos*: 50%;----------------------------------------------------------------------------
Residentes no concelho de Beja *: 50%;-------------------------------------------------------------------------
Acompanhante de visitantes com necessidades especiais: 50%;------------------------------------------
Isenções:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menores de 12 anos*;------------------------------------------------------------------------------------------------
Bombeiros Voluntários de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------------------------
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Beja no ativo*;-----------------------------------------------------
Dadores de Sangue – e apenas dadores – da Associação Humanitária de Dadores de Sangue de 
Beja*;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profissionais de atividade turística, mediante apresentação de comprovativo de registo no 
RNAAT *;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jornalistas em exercício de funções* mediante comunicação prévia;------------------------------------
Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Universidades Sénior ou de 3ª 
Idade, quando comprovadamente em visita de estudo e mediante marcação prévia 
confirmada*;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desempregados*;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Público com necessidades especiais*;----------------------------------------------------------------------------
Investigadores/conservadores/restauradores, profissionais de museologia e/ou património e 
turismo em exercício de funções*;--------------------------------------------------------------------------------
Jornadas Europeias do Património (no acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de abril (No acesso às atividades organizadas no 

âmbito do respetivo programa pela CMB);---------------------------------------------------------------------------
Dia Internacional dos Museus – 18 de maio (No acesso às atividades organizadas no âmbito do 

respetivo programa pela CMB);----------------------------------------------------------------------------------------
Noite dos Museus e 5ªas à Noite (No acesso às atividades organizadas no âmbito do respetivo 

programa pela CMB).----------------------------------------------------------------------------------------------------
* - mediante comprovação documental;-------------------------------------------------------------------------
- descontos não acumuláveis.---------------------------------------------------------------------------------------
A definição das condições de acesso teve em consideração o princípio fundamental de acesso 
universal à cultural garantindo condições de ingresso livre, a visitantes em situação da 
fragilidade socioeconómica, à comunidade educativa estimulando, nas práticas curriculares e 
extracurriculares, uma forte ligação à cultura, proporcionando condições para a visitação dos 
mais jovens, garantindo o acesso aos profissionais da cultura, do turismo e da comunicação 
social em exercício de funções. Por outro lado, pretendem-se criar condições de acesso 
vantajosas, que estimulem e garantam uma forte ligação à cultura da cidade e do território, 
através de uma política de descontos para visitas por parte dos jovens, seniores, residentes no 
concelho de Beja e famílias.-----------------------------------------------------------------------------------------
A justificação dos preços prende-se com o custo da atividade para o Município, 
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nomeadamente, custos de utilização de equipamento, material de desgaste rápido, 
consumíveis e prestações de serviços.----------------------------------------------------------------------------
Após consulta ao Gabinete Jurídico e à Divisão de Administração Financeira (Mydoc nº 2985 

03/05/2021) para parecer quanto ao enquadramento legal e à fundamentação económico-
financeira da proposta de preços para a torre de menagem do Castelo de Beja e do Centro de 
Arqueologia e Artes, submete-se à consideração superior.-------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 178)--------- 
 
A vereadora Maria de Fátima Estanque fez a seguinte Recomendação:---------------------------------
“Não estando em causa o tarifário proposto e não obstante concordarem os vereadores da 
Coligação Democrática Unitária que a Cultura e o acesso à mesma devem ser continuamente 
valorizados pela autarquia, consideram, no entanto, que seria mais benéfico e importante, 
como já aconteceu noutras alturas, nomeadamente aos domingos e feriados, possibilitar a 
isenção de pagamento no acesso à torre de menagem, situação que aliás acontece nalguns 
monumentos e museus a nível nacional e até europeu, no sentido de, por um lado promover o 
turismo e, por outro lado, chamar os bejenses a usufruir do ex-libris da cidade gratuitamente e 
da visão magnifica que ele proporciona.”, disse.--------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, assumiu o compromisso de analisar esta 
recomendação fazendo um estudo comparativo com outros monumentos nacionais para se 
poder introduzir essa alteração.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.7. – Proposta de atribuição de subsídio;------------------------------------------------------- 

 
Solicitado pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Industrial e Comercial de Beja, no 
âmbito da realização da iniciativa “Encontro de Gerações”, que decorrerá nos dias 21 e 22 de 
maio de 2022.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e atribuir um subsídio no 
valor de trezentos euros.(Deliberação nº 179)------------------------------------------------------------------- 
 

2.8. – Proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais;--- 

 
Presente a proposta de atribuição de Medalhas de Bons Serviços Municipais no ano 2022 aos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Beja, EMAS, E.M. – Empresa Municipal de Água e 
Saneamento de Beja, Juntas e Uniões de Freguesias e Bombeiros Voluntários de beja, que 
constitui documento anexo número seis e faz parte integrante da presente ata.--------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 180)--------- 
 
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:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.9. – Proposta de aprovação de Edital – Exumação de Cadáveres;------------- 

 
O vereador Rui Marreiros propôs aprovação do seguinte Edital – Exumação de Cadáveres:------
“Rui Inácio Marreiros, Vereador do Pelouro da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da 
Câmara Municipal de Beja, faz saber que:-----------------------------------------------------------------------
Nos termos dos artigos 39º e 40º do Regulamento do Cemitério e tendo decorrido o período 
sobre a data da inumação dos cadáveres identificados na lista que se junta e que constitui 
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documento anexo número sete que faz parte integrante da presente ata, sepultados no 
Cemitério Municipal de Santa Clara, em Beja, foi resolvido proceder à sua exumação, pelo que 
se convidam os familiares ou responsáveis dos falecidos a entrar em contacto com os Serviços 
do Cemitério, no prazo de trinta dias, a fim de ser acordada a data em que terá lugar a 
exumação e o destino a dar às ossadas.--------------------------------------------------------------------------
Findo que seja o prazo fixado no presente aviso, sem que os interessados promovam qualquer 
diligência, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, as 
quais serão enterradas no próprio coval a profundidade superior à estabelecida no 
Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 181)--------- 
 

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

 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AB do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 133.867,00 €, 
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 

182)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AC do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 109.358,00 €, 
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 

183)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AD do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 121.442,00 €, 
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 

184)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AG do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 124.906,00 €, 
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 

185)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AH do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 107.614,00 €, 
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 

186)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AI do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 132.833,00 €, 
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 

187)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AJ do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 411.490,00 €, 
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 

188)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AK do 
prédio sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua 
Infante D. Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 1.118.510,00 €, 
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 

189)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração G do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 83.074,00 €, 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 

190)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração H do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 87.038,00 €, vem solicitar 
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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 

191)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração I do prédio 
sito na Rua de Lisboa, nos 60 e 60-A, Rua General Teófilo da Trindade, nº 129, Rua Infante D. 
Henrique, nº 75 e Rua Conselheiro Menezes, em Beja, pelo valor de 105.385,00 €, 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 

192)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração C do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco A, nº 75, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 194.085,00 €, 
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 

193)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração D do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco A, nº 75, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 189.157,00 €, 
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 

194)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração E do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco A, nº 75, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 197.444,00 €, 
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 

195)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração F do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco A, nº 75, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 191.184,00 €, 
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 

196)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração B do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco A, nº 75, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 186.608,00 €, 
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 

197)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração Q do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco C, nº 75, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 87.641,00 €, 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 

198)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração P do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco C, nº 75, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 104.496,00 €, 
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 

199)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração M do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco C, nº 75, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 
107.000,00 €, 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 

200)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração T do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 135.000,00 €, 
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 

201)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração U do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 87.512,00 €, 
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 

202)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração V do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, 2º dtº, em Beja, pelo valor de 106.331,00 €, 
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 

203)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração W do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, 2º esqº, em Beja, pelo valor de 
86.691,00 €, 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 

204)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração R do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 83.048,00 €, 
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 

205)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração S do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco D, nº 75, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 87.012,00 €, 
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 

206)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração Z do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco E, nº 75, 1º dtº, em Beja, pelo valor de 133.072,00 €, 
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 

207)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração AA do 
prédio sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco E, nº 75, 1º esqº, em Beja, pelo valor de 
135.000,00 €, 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 

208)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração X do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, Bloco E, nº 75, r/c esqº, em Beja, pelo valor de 93.708,00 €, 
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 

209)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração A do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, nº 75, em Beja, pelo valor de 196.665,00 €, 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 

210)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração K do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, nº 75, em Beja, pelo valor de 105.317,00 €, 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 

211)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Particlejasmine, Unipessoal, Ldª, que pretendendo vender a Fração L do prédio 
sito na Rua Infante D. Henrique, nº 75, em Beja, pelo valor de 87.512,00 €, 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 

212)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Francisco António Maurício Naia, que pretendendo vender a Fração A do 
prédio sito na Rua de Alcobaça, nº 14, r/c dtº, em Beja, pelo valor de 89.000,00 €, 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 

213)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Façanha Cristalina, S.A., que pretendendo vender a Fração C do prédio sito na 
Rua de Alcobaça, nº 6, 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 

214)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requerido por Luís Eduardo Machado dos Santos, que pretendendo vender a Fração C do 
prédio sito na Rua de São Gregório, nos 12, 12-A e 12-B, em Beja, pelo valor de 17.500,00 €, 
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 

215)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manuela Silveira Lima de Brito Costa, que pretendendo vender o prédio sito na 
Rua dos Infantes, nº 31, 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 

216)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Valentim Patrocínio Martins Estevão, Cabeça de Casal de Herança, que 
pretendendo vender o prédio sito na Rua das Portas de Moura, nº 10, em Beja, pelo valor de 
22.500,00 €, 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 

217)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por António Albano Candeias, que pretendendo vender o prédio sito na Rua da 
Esperança, nº 2, em Beja, pelo valor de 33.000,00 €, 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 

218)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Paulo Alexandre, que pretendendo vender a Fração D do prédio sito na Rua de 
Mértola, nº 28, 3º piso, em Beja, pelo valor de 143.500,00 €, 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 

219)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Requerido por Manuel das Dores Caroucinho, Cabeça de Casal de Herança, que pretendendo 
vender o prédio sito na Rua João de Deus, nº 12, em Beja, pelo valor de 75.000,00 €, 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 

220)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



 

Página 17 de 22 
 

2.11. – Pedidos de isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão 
de licenças especiais de ruído e de recinto itinerante:----------------------------------- 

 
Requerido pelo Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja – Escola Secundária Diogo de Gouveia, 
a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído e de 
recinto itinerante para a realização de um espetáculo musical – Gala de Finalistas dos Alunos 
da Escola Diogo de Gouveia, no Clube dos Sargentos, sito no Bairro Residencial da Base Aérea 
nº 11, em Beja, dia 02 de abril de 2022.--------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 221)------------- 
 
Requerido pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Neves, a isenção do pagamento de 
taxas das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização do 
Baile da Pinha, na Casa do Povo de Nossa Senhora das Neves, dia 02 de abril de 2022.-------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 222)------------- 
 
Requerido pelo Centro Cultural e Desportivo de Trindade, a isenção do pagamento de taxas 
das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no âmbito da realização de um 
baile na antiga sede da Junta de Freguesia, sita na Rua do Calvário, em Trindade, no dia 16 de 
abril de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 223)------------- 
 
Requerido pelo Centro de Cultura e Desporto do Bairro de Nossa Senhora da Conceição, a 
isenção do pagamento de taxas das taxas devidas pela emissão da licença especial de ruído no 
âmbito da realização de Baile da Pinha no Pavilhão Multiusos do Bairro da Conceição, sito no 
Largo Raul de Carvalho, em Beja, no dia 09 de abril de 2022.----------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 224)------------- 
 
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 de protocolo de cooperação;----------------------- 

 
Registo nº 3832, de 31 de março de 2022, da Divisão de Desenvolvimento e Inovação Social, 
informando que a Cáritas Diocesana de Beja pretende intervir com as Pessoas em Situação de 
Sem Abrigo (PSSA) enquadrada nos princípios da Estratégia Nacional para a Integração Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA) 2017 – 2023, criada pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 107/2017, na qual é consolidada uma abordagem estratégica e holística de 
prevenção e intervenção, centrada nas pessoas em situação de sem-abrigo, para que ninguém 
tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas.-------------------------------------------------
Considerando que as Pessoas em Situação de Sem Abrigo acompanhadas pela Cáritas 
Diocesana de Beja, que se encontram numa fase transitória de “sem casa”, alojadas na 
Comunidade de Inserção e com perspetivas de integração profissional necessitam de um tipo 
de intervenção específico, que lhes conceda a oportunidade de aceder temporariamente a 
uma habitação com o objetivo último de promover a sua autonomia.-----------------------------------
Neste sentido e tendo em conta a experiência do trabalho social desenvolvido no âmbito da 
intervenção e acompanhamento das Pessoas em Situação de Sem Abrigo por parte da Cáritas 
Diocesana de Beja surgiu a necessidade de ter um Apartamento de Reinserção.---------------------
Este Apartamento de Reinserção para Pessoas em Situação de Sem Abrigo, assume-se como 
uma resposta transitória que promove o processo de autonomização destas pessoas, 
proporcionando-lhes um ambiente de privacidade que funciona em regime de autogestão e de 
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caráter temporário, por parte da(s) pessoas utilizadoras(s), com acompanhamento por parte 
da Cáritas Diocesana de Beja e do ponto focal do Município no Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem Abrigo.---------------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, propõe-se a celebração do protocolo de colaboração entre o Município de 
Beja e a Cáritas Diocesana de Beja, de cedência do apartamento, de tipologia T3, sito na Rua 
XXXX, em Beja, que constitui documento anexo número oito e faz parte integrante da 
presente ata, para execução do projeto-piloto na área da integração profissional de Pessoas 
em Situação de Sem Abrigo, acompanhadas pela Cáritas Diocesana de Beja.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o presente pedido.(Deliberação nº 225)------------- 
 

2.13. – Propostas de atribuição de subsídios:------------------------------------------------- 

 
Requerido pelo Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, 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 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 226)--------- 
 
Requerido pelo Centro Paroquial e Social do Salvador, 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 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 227)--------- 
 
Requerido pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Beja, 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 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 228)--------- 
 
Requerido pela Associação Humanitárias dos Dadores de Sangue de Beja, 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 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 229)--------- 
 
Requerido pela Casa do Povo de Penedo Gordo, 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 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 230)--------- 
 
Requerido pelo Centro Infantil Coronel Sousa Tavares, 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 
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do Programa, propõe-se a atribuição de um subsídio, no valor de 1.000,00 €.------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 231)--------- 
 
Registo nº 3853, de 01 de abril de 2022, do Serviço de Desporto, propondo a atribuição de um 
subsídio à Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, no valor de 600,00 €, para fazer face às 
despesas com a organização do “Torneio BEJANDEBOL 2022”, que se realiza dias 09 e 10 de 
abril, no Pavilhão da Escola de Santa Maria, em Beja, tendo em conta a importância do evento 
para a cidade e para a promoção da modalidade.-------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 232)--------- 
 
Registo nº 3862, de 01 de abril de 2022, do Serviço de Desporto, informando que a Casa do 
Povo da Salvada, através da secção de BTT, organiza no dia 3 de Abril mais uma edição do 
Passeio BTT ‘”Trilhos Terra de Pão”, que contará com cerca de 200 participantes. Para além da 
importância desta iniciativa não só para a retoma da prática desportiva como também da 
valorização do território do concelho, torna-se fundamental assegurar a manutenção dos 
percursos pedestres homologados nesta área geográfica (PR1: “Azenhas e Fortins do Guadiana” – 

14,8km e PR2: “Rota do Pão” – 12,5km).-----------------------------------------------------------------------------
Atendendo à dimensão dos percursos e à logística de apoio necessária para devida 
manutenção e concretização de atividades, propõe-se a atribuição de um apoio no valor de 
500,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.(Deliberação nº 233)--------- 
 

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

 
Requerido pelo Clube Automóvel do Baixo Alentejo, a isenção do pagamento das taxas 
devidas pela emissão de licença da atividade de realização de espetáculos de natureza 
desportiva, nomeadamente a iniciativa denominada “I Passeio de Clássicos de Primavera”, que 
se realizou dia 27 de março de 2022.-----------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 234)------------ 
 

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

 
Requerido pelo Beja Basket Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte para deslocação da equipa de SUB14 feminina ao Algarve (Ferragudo), dia 28 de 
maio ao invés dia 29 de maio de 2022.---------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade e uma vez que existe disponibilidade para alterar a data, 
aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 235)---------------------------------------------------------------- 
 
Requerido pelo Beja Atlético Clube, a isenção do pagamento de taxas relativas à cedência de 
transporte de 20 atletas para o Campeonato Distrital de 5.000 Metros, 10.000 Metros, Km 
Jovem Distrital + Provas Extras, na Pista de Atletismo do Estádio Municipal em Odemira, no dia 
26 de março de 2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 236)------------ 
 
Requerido pela Associação Cultural e Recreativa Zona Azul, a isenção do pagamento de taxas 
relativas à cedência de transporte para as seguintes deslocações na sequência da realização, 
dia 28 de março, do sorteio da 2ª fase zona 3 do Nacional da 3ª divisão de andebol, que dá 
acesso à 2ª divisão, onde se encontram inseridos conjuntamente com Estrela da Amadora, 
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Oriental de Lisboa, Torrense (Seixal), Naval Setubalense e CC Loulé: 9 de abril de 2022 a Setúbal 
(foi cedido para este dia um autocarro para a Natação a Estremoz); 23 de abril de 2022 a Loulé; 30 
de abril de 2022 à Amadora (Lisboa); 14 de maio de 2022 a Oriental (Lisboa) e 28 de maio de 
2022 à Torre da Marinha (Seixal).----------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços só existe disponibilidade para efetuar o transporte 
nos dias 14 e 28 de maio de 2022 a Oriental e à Torre da Marinha, respetivamente.----------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente pedido.(Deliberação nº 237)------------ 
 

2.16. – Resumo Diário de Tesouraria nº 65, relativo ao dia cinco de abril 
de dois mil e vinte e dois;---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Consultados os registos verifica-se que o total das disponibilidades é de cinco milhões, 
seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um euros e dez cêntimos, sendo 
cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e dezoito euros e três cêntimos de 
operações orçamentais e quinhentos e dois mil, quinhentos e quarenta e três euros e sete 
cêntimos de operações não orçamentais.-----------------------------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento da presente informação.-------------------------------------------------- 
 

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

 
O professor Florival Baiôa fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------------
“Começou por referir que a sua presença nesta reunião diz respeito aos apoios dados às 
associações, nomeadamente e neste caso concreto, à Associação de Defesa do Património, 
salientando desde logo que devido à redução em 75% dos apoios que a Câmara concede, o 
trabalho desta foi menorizado como também foi menorizada a participação dos cidadãos.-------
Relativamente às afirmações efetuadas pelo senhor Presidente da Câmara, na última reunião, 
nomeadamente, e citou: “o pedido está em apreciação no Departamento Cultural…” – aqui 
repare-se que os pedidos são enviados desde o início do ano por qualquer associação ou 
cidadão e nunca são respondidos o que se traduz num desrespeito e falta de educação, coisa 
que o senhor Presidente não têm, mas que é uma falha grave em termos administrativos da 
instituição – “…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…”, fim de citação.----------------------------------------------
Considerando esta afirmação quase como ofensiva, perguntou quantos roteiros tem o senhor 
Presidente na Câmara Municipal do Património Cultural em Beja para elucidar em várias 
línguas a parte patrimonial artística mais importante que Beja tem de 550 anos de azulejaria? 
Qual é a documentação que dá aos turistas? Zero.-----------------------------------------------------------
Deu conhecimento que a Associação já encomendou e está a fazer um vídeo interativo em 
várias línguas, e voltou a perguntar ao senhor Presidente se ele sabe quanto é que isto custa, 
embora não deva saber uma vez que diz que 10.000,00 € é um valor excessivo. Mas não é só 
isso que conta disse, o programa é uma versão nitidamente voltada para o Turismo, área que é 
essencial nesta cidade e que nunca foi tratada a sério, senão repare-se: O que é que os turistas 
vêm na rua? Azulejo. Tiram fotografias ao quê? Azulejo. O que é que conhecem do Museu? 
Azulejo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou que tem 40 anos de investigação sobre o Centro Histórico e neste momento 
encontrou documentação para fazer uma reconstituição de Beja da segunda metade do Século 
XV e sabe o senhor Presidente o que é que ele vai fazer em relação a isso? Vai borrifar-se, 
disse, e daqui a 50 anos virá outro parvo como ele descobrir tais documentos, perdendo Beja 
uma coisa fundamental que será conhecer a cidade no período áureo da maior revolução 
urbana pós-romano e, portanto, nunca mais venha dizer que aquele Programa é pobrezinho, 
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porque não é, leva documentação para o mundo inteiro mas pelos vistos nem o senhor 
Presidente nem a Câmara querem isso, disse.------------------------------------------------------------------ 
 
O senhor Presidente da Câmara, Paulo Arsénio, em resposta ao senhor Florival Baiôa, começou 
por referir que quando se diz que há uma redução em 75% é preciso provar, não basta afirmar, 
porque indo buscar todos os apoios concedidos à Associação de Defesa do Património desde o 
ano 2013 até 2020 não se vê qualquer redução, portanto, das duas, uma, ou havia dinheiro 
que não passava pela contabilidade da Câmara, coisa que não acredita, ou então o amigo 
Florival não está a falar verdade porque os números em todas as fichas correntes de 
contabilidade demonstram que os apoios são no mínimo idênticos aos de mandato 
anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativamente à expressão utilizada, disse que a utilizou para qualificar o ofício recebido na 
sua secretária que era uma folha A4 com meia dúzia de linhas a pedir simplesmente 10.000,00 
€, portanto, o ofício era pobrezinho e reafirma-o, não tinha qualquer discriminação, foi nessa 
base que utilizou essa expressão e não em relação a qualquer conteúdo ou trabalho pelo que 
lamentou que o senhor Florival o tenha interpretado abusivamente ou tenha enfiado uma 
carapuça da qual não falou.-----------------------------------------------------------------------------------------
Mais, a Câmara Municipal tem apoiado o Festival de outra forma, com carpintaria por 
exemplo, recordando o labirinto que foi executado no ano 2018 com todo o valor inerente, 
sendo também a informação prestada nessa altura muito clara de que, o apoiou de 10.000,00 
€ ao Festival do Azulejo e outros em 2018, era uma situação única e específica para aquele ano 
uma vez que houve financiamento para o efeito.-------------------------------------------------------------
Relativamente à questão do serviço turístico, referiu que a Câmara Municipal de Beja e outras 
instituições também têm feito um trabalho notável nessa área através de várias formas, não é 
só a Associação de Defesa do Património de Beja, aliás, os operadores privados têm feito um 
trabalho de exceção na promoção e na qualidade turística do Concelho e, sobre azulejaria, na 
parte que lhe compete, a autarquia tem feito um esforço na recuperação do património 
municipal de azulejaria, fê-lo no jardim público e está a fazê-lo na piscina descoberta para 
preservar a memória e a herança de Beja.----------------------------------------------------------------------
Relativamente às respostas aos ofícios, disse que quando lhes chegam matérias relacionadas 
com cultura ou outra, reencaminha-as para os serviços competentes porque naturalmente que 
o Presidente, com dezenas de solicitações todos os dias, não tem a capacidade nem a condição 
humana de estar a dar despacho a cada uma delas, contudo, irá estar atento no que respeita 
às respostas e portanto o senhor Florival tem de ser mais preciso naquilo que afirma quando 
vem às reuniões de câmara.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O senhor Florival Baiôa pediu ainda para usar da palavra para dizer que os 10.000,00 € não 
integravam os apoios materiais, a própria associação arranja voluntários para executar esse 
tipo de trabalho como carpintaria e eletricidade, portanto, senhor Presidente, retire esses 
apoios materiais, os 10.000,00 € são de apoio às atividades, foi dado no mandato do 
Presidente João Rocha que aliás até disse que o valor deveria ser aumentado para 15.000,00 
€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deu ainda conhecimento que a Associação quer organizar uma conversa sobre estas matérias 
que são absolutamente fundamentais discutir onde a Câmara e os partidos políticos devem 
estar presentes para não ser demasiado partidarizado nem serem os coveiros dos movimentos 
cívicos que é um atraso de dezenas de anos.-------------------------------------------------------------------
Terminou a perguntar se o senhor Presidente e vereadores já viram a fachada de azulejos 
situada cerca da casa que pertenceu ao Dr. Covas Lima? Se lhes tivessem pedido uma opinião, 
porque existe legislação que enquadra estas situações, teria sido apresentada uma solução e 
não teriam caído mais 4m2 de azulejo, disse.------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à questão do senhor Cavaco o vereador Rui Marreiros disse que a história é 
conhecida, já dura há vinte anos e portanto alguma coisa se passa. A Câmara Municipal e as 
pessoas que por cá passaram e que cá estão são pessoas de bem mas não se conseguirá 
resolver em três meses uma coisa que não foi resolvida em vinte anos. Aquilo que foi possível 
resolver já foi resolvido e inclusivamente já foi paga uma indemnização ao senhor Cavaco e o 
compromisso que se mantém é continuar a tentar-se encontrar uma solução para resolver o 
assunto de uma vez por todas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O vereador Nuno Palma Ferro, relativamente à intervenção do professor Florival Baiôa, 
reafirmou mais uma vez ao senhor Presidente da Câmara a necessidade da existência de um 
Regulamento para atribuição de subsídios para atividades pontuais para que se esclareça e se 
coloque tudo de uma forma transparente, disse.-------------------------------------------------------------- 
 

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 doze 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 
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_____________________ 
João Daniel Frazão Felício 

Aprovada por unanimidade em 

reunião de câmara realizada em 

20 de abril de 2022 
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